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Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 16 de fevereiro de 2018.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 009/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 013/2018
OBJETO: Kit com 2 (dois) pontos de Teleprompter Presidencial e acessórios para a Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, conforme especificações conti-
das no Termo de Referência (Anexo II).
TIPO: MENOR PREÇO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 207 – 1061.04.131.0001.2015 – 4490.5203 – FONTE 0100
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis número 10.520/2002, 
123/2006 e 8.666/1993 e suas alterações. 
Não houve recurso administrativo.
A Pregoeira solicita a adjudicação do objeto à licitante vencedora, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resulta-
do do julgamento que reconhece como vencedora do certame a empresa licitante abaixo:
SUL VENDAS COMERCIAL LTDA. ME
CNPJ NÚMERO 28.930.516/0001-54

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ÚNICO

01
Kit com 2 (dois) pontos de Teleprompter Presidencial e acessórios para a Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo II) e proposta da licitante vencedora. R$ 9.260,00

TOTAL GERAL =========================================== R$ 9.260,00

O valor total e final da presente licitação foi de R$ 9.260,00 (nove mil, duzentos e sessenta reais), conforme proposta final ajustada apresentada pela LICITANTE VENCE-
DORA, nos autos.
Danielle Venâncio Magalhães
Pregoeira

DESPACHO:

Declarada vencedora a LICITANTE SUL VENDAS COMERCIAL LTDA. ME, CNPJ NÚMERO 28.930.516/0001-54, na modalidade Pregão Eletrônico 009/2018, Processo Admi-
nistrativo 013/2018, homologo a presente licitação e adjudico o objeto da mesma à licitante vencedora para a respectiva aquisição.

Contagem, 16 de fevereiro de 2018.

Igor de Oliveira Marques
Secretário Municipal Adjunto de Administração

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

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 052/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 224/2017
OBJETO:
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LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CANDEIAS, N° 839, BAIRRO ELDORADO, CONTAGEM/MG, PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE RECEBIMENTO DE PEQUENOS 
VOLUMES – URPV, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO A CRITÉRIO DAS PARTES, DE ACORDO COM AS LEIS N° 8.666/93 E Nº 8.245/91.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Onde se lê: 1151.15.122.0001.2019– 33903614 – FONTE 010000 – VALOR: 12.000,00 SEMOBS, na fl. 07/24 – Edição 4273 do DOC de 25/01/2018.

Leia-se: Onde se lê: 1151.04.122.0001.2051 – 339036.14 – FONTE 0100 – VALOR: R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) - SEMOBS

Demais condições permanecem inalteradas.

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a proprietária: ANA MOREIRA DE ASSIS, CPF: 548.777.336-04, no 
valor total de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais). 

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com a proprietária: ANA MOREIRA DE ASSIS, CPF: 548.777.336-
04, no valor total de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).

Publique-se.

Contagem, 21 de fevereiro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 117/2017 
PROCESSO N.º 289/2017 
ÓRGÃO  GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS MOTIVADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   
VIGÊNCIA DA ATA: 08 DE FEVEREIRO DE 2018 À 08 DE FEVEREIRO DE 2019 
 
AOS 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA POSSÍVEL E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA PLATAFORMA DE PRODUTOS MICROSOFT, CONFORME DESCRIÇÕES, 
ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, 
BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITEM COM PREÇO REGISTRADO ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: INSTITUTO CRESCER PARA A CIDADANIA 

GRUPO 1 – ALFABETIZAÇÃO TECNOLÓGICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Alexis José Ferreira de Freitas

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, 

Noême Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação: Caio Junqueira e Wanderson 

Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral.

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro 

Camilo Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Camila Xavier Silva - Matricula: 35.754-5
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1 (10.029)

Palestra de Abertura para todos os professores e gestores, com o objetivo de 
sensibilizá-los sobre a importância do uso das tecnologias digitais e implemen-
tação de metodologias ativas para promover a educação 3.0 UN 30 palestras R$ 4.500,00 R$ 135.000,00

2 (10.030)

Palestra de Fechamento para todos os professores e gestores, com o objetivo 
de apresentar os resultados do projeto e estimulá-los a dar continuidade ao 
processo de inovação nas escolas. UN 30 palestras R$ 4.500,00 R$ 135.000,00

3 (10.006)

Oficina de conhecimentos básicos de uso do computador: explorando os Re-
cursos disponíveis no ambiente Windows para personalizar a área de trabalho, 
fazer a gestão de arquivos e promover acessibilidade. Explorando o potencial 
do Outlook para gestão de dados pessoais e Comunicação.

Oficina 12 horas (4 horas pres-
enciais, 4 horas à distância e 4 
horas de atividades aplicadas) 63 oficinas R$ 4.100,00 R$ 258.300,00

4 (10.007)

Oficina de conhecimentos básicos de uso da internet: trabalhando com 
projetos de aprendizagem junto aos alunos como estratégia para implementar 
metodologia de pesquisa que leve os alunos a vivenciarem busca avançada, 
verificar confiabilidade da informação, valorizar autoria, direito autoral e con-
struir webliografia.

Oficina 12 horas (4 horas pres-
enciais, 4 horas à distância e 4 
horas de atividades aplicadas) 63 oficinas R$ 4.100,00 R$ 258.300,00

5 (10.008)

Oficina de Gamificação: como trabalhar com o Minecraft e criar outros jogos 
com as ferramentas Microsoft (de acordo com o perfil dos professores) e criar 
templates para compartilhar.

Oficina 12 horas (4 horas pres-
enciais, 4 horas à distância e 4 
horas de atividades aplicadas) 63 oficinas R$ 4.100,00 R$ 258.300,00

6 (10.009)

Oficina Pacote Office 365 no contexto educacional: o uso do Word para con-
strução de textos em diferentes gêneros, inclusive a linguagem hipertextual. O 
uso do recurso de colaboração para produção de textos coletivos.

Oficina 12 horas (4 horas pres-
enciais, 4 horas à distância e 4 
horas de atividades aplicadas) 63 oficinas R$ 4.100,00 R$ 258.300,00

7 (10.010)

Oficina Pacote Office 365 no contexto educacional: o uso do Excel e Forms 
como apoio a projetos pedagógicos envolvendo a pesquisa de opinião e proje-
tos de gestão financeira com os alunos  

Oficina 12 horas (4 horas pres-
enciais, 4 horas à distância e 4 
horas de atividades aplicadas) 63 oficinas R$ 4.100,00 R$ 258.300,00

8 (10.011)

Oficina Pacote Office 365 no contexto educacional: o uso do PowerPoint e 
Sway como apoio à divulgação dos resultados de pesquisa vivenciados em 
projetos de ensino pelo alunos.

Oficina 12 horas (4 horas pres-
enciais, 4 horas à distância e 4 
horas de atividades aplicadas) 63 oficinas R$ 4.100,00 R$ 258.300,00

9 (10.012)

Oficina Redes Sociais, Team Viewer, Skype e Cortana: como utilizar estes recur-
sos para promover práticas de projetos colaborativos online entre escolas ou 
entre turmas e orientar os alunos para navegação segura na Internet e noções 
de cidadania digital.

Oficina 12 horas (4 horas pres-
enciais, 4 horas à distância e 4 
horas de atividades aplicadas) 63 oficinas R$ 4.100,00 R$ 258.300,00

10 (10.013)

Oficina de Educomunicação: como utilizar o Windows MovieMaker e o Office 
Picture Manager para promover leituras do cotidiano com os alunos por meio 
de registros feitos utilizando as tecnologias móveis na mão dos alunos. Como 
publicar no Youtube e compartilhar este conhecimento com a comunidade 
escolar.

Oficina 12 horas (4 horas pres-
enciais, 4 horas à distância e 4 
horas de atividades aplicadas) 63 oficinas R$ 4.100,00 R$ 258.300,00

11 (10.014)
Comunidade virtual Yammer – comunidade voltada aos participantes com o 
objetivo de estimular o trabalho em equipe entre os alunos.

Valor mensal para mediação 
da comunidade 12 meses R$ 3.600,00 R$ 43.200,00

GRUPO 2 – REVISÃO PEDAGÓGICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE   

1 (10.027)
Autoavaliação das competências docentes para o século XXI, projeto de vida e 
plano de desenvolvimento profissional pessoal UN 20 palestras R$ 5.101,50 R$ 102.030,00

2 (10.031)

Palestra de Fechamento para todos os professores e gestores, com o objetivo 
de apresentar os resultados do projeto e estimulá-los a dar continuidade ao 
processo de inovação nas escolas. UN 20 palestras R$ 4.500,00 R$ 90.000,00

3 (10.015)
Oficina Como utilizar as tecnologias digitais para promover diferentes estraté-
gias avaliativas em processos envolvendo o trabalho com metodologias ativas.

Oficina 8 horas (4 horas pres-
enciais e 4 horas à distância) 40 oficinas R$ 4.100,00 R$ 164.000,00

4 (10.016)

Oficina de Design Thinking: promovendo a aprendizagem baseada em prob-
lemas do mundo real e estímulo à criatividade apoiadas pelas tecnologias 
digitais.

Oficina 8 horas (4 horas pres-
enciais e 4 horas à distância) 40 oficinas R$ 4.100,00 R$ 164.000,00

5 (10.017)
Oficina de Ensino Híbrido: fazendo a curadoria de conteúdos digitais e orga-
nização de estratégias online para interação e colaboração entre alunos.

Oficina 8 horas (4 horas pres-
enciais e 4 horas à distância) 40 oficinas R$ 4.100,00 R$ 164.000,00

6 (10.018)

Oficina de Aprendizagem Personalizada: o uso de ferramentas digitais para 
promoção de estratégias de ensino organizadas por meio de estações de trab-
alho adequadas aos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos.

Oficina 8 horas (4 horas pres-
enciais e 4 horas à distância) 40 oficinas R$ 4.100,00 R$ 164.000,00

7 (10.019)

Oficina de Pensamento Computacional (1): uso do Scracth e Code.org para 
desenvolver a competência de leitura e interpretação de algoritmos junto aos 
alunos.

Oficina 8 horas (4 horas pres-
enciais e 4 horas à distância) 40 oficinas R$ 4.100,00 R$ 164.000,00
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8 (10.021)
Oficina de Pensamento Computacional (2): uso do Scracth e Code.org para de-
senvolver a competência de programação e raciocínio lógico junto aos alunos.

Oficina 8 horas (4 horas pres-
enciais e 4 horas à distância) 40 oficinas R$ 4.100,00 R$ 164.000,00

9 (10.022)

Oficina de Empreendedorismo e Projeto de Vida: as ferramentas digitais como 
recursos para apoiar a construção do projeto de vida dos alunos, registro do 
seu processo de aprendizagem, autogestão e autonomia

Oficina 8 horas (4 horas pres-
enciais e 4 horas à distância) 40 oficinas R$ 4.100,00 R$ 164.000,00

10 (10.023)

Comunidade virtual Yammer – comunidade voltada aos participantes com o 
objetivo de estimular a troca de experiências e compartilhar informações sobre 
o projeto

Valor mensal para mediação 
da comunidade 12 meses R$ 4.200,00 R$ 50.400,00

GRUPO 3 – CONTINUIDADE: AUTONOMIA DOCENTE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE   

1 (10.028)
Avaliação das competências docentes e análise dos avanços em relação ao ano 
2 UN 10 palestras R$ 4.018,50 R$ 40.185,00

2 (10.032)

Palestra de Fechamento para todos os professores e gestores, com o objetivo 
de apresentar os resultados do projeto e estimulá-los a dar continuidade ao 
processo de inovação nas escolas. UN 10 palestras R$ 4.018,50 R$ 40.185,00

3 (10.024)
Oficina de Sway como registro e divulgação do trabalho que é feito pelo pro-
fessor junto à comunidade escolar e outros públicos

Oficina 8 horas (4 horas pres-
enciais e 4 horas à distância) 18 oficinas R$ 4.000,00 R$ 72.000,00

4 (10.025)

Oficina Construção de documentos para apresentação de relatos de experiên-
cias em Fóruns e Congressos da Área de Educação, como forma de disseminar 
o processo de aprendizagem vivenciado junto aos alunos

Oficina 40 horas (12 horas 
presenciais e 28 horas à 
distância) 18 oficinas R$ 7.000,00 R$ 126.000,00

5 (10.026)

Comunidade virtual Yammer – comunidade voltada aos participantes com o 
objetivo de estimular a troca de experiências e compartilhar informações sobre 
o projeto

Valor mensal para mediação 
da comunidade 12 meses R$ 4.300,00 R$ 51.600,00

VALOR TOTAL  ================>                               R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais).

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 20 de fevereiro de 2018.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 109/2017
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA  4000 ANSI LUMENS E SOM PORTÁTIL, (DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CONVÊNIO 813614/2014), PARA SER USADA 
PELOS PONTOS DE CULTURA  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1023.13.392.0014.2159
NATUREZA DA DESPESA: 449052- 17 – Equipamentos para áudio, foto e vídeo
FONTE DO RECURSO:  3200

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

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

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

AFH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 21.308.808/0001-00 01 R$ 3.492,00

ARENNA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 07.528.036/0001-91 02 R$ 895,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 4.387,00 

Totalizando o valor da licitação em R$ 4.387,00 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais)

Danielle Venâncio Magalhães
Pregoeira
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DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta às licitantes AFH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- CNPJ 21.308.808/0001-00 e ARENNA INFORMÁTICA LTDA CNPJ 07.528.036/0001-91 totalizan-
do o valor R$ 4.387,00 ( quatro mil trezentos e oitenta e sete reais), modalidade Pregão Eletrônico nº 109/2017, homologo a licitação para respectiva contratação.

Contagem, 20 de fevereiro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 20 de fevereiro de 2018.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 115/2017
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER A SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1111.15.122.001.2033
NATUREZA DA DESPESA: 449052-24 – Mobiliário em Geral
FONTE DO RECURSO: 0100

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

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

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ 04.160.295/0001-14 01 R$ 1.688,00

VITOR SILVESTRE FELICIO ME
CNPJ 23.317.916/0001-75 02 R$ 1.347,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 3.035,00 

Totalizando o valor da licitação em R$ 3.035,00 (três mil e trinta e cinco reais)

Danielle Venâncio Magalhães
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta às licitantes SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ 04.160.295/0001-14 e VITOR SILVESTRE FELICIO ME - CNPJ 
23.317.916/0001-75 totalizando o valor R$ 3.035,00 (três mil e trinta e cinco reais) , modalidade Pregão Eletrônico nº 115/2017, homologo a licitação para respectiva 
contratação.

Contagem, 20 de fevereiro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 16 de fevereiro de 2018.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 120/2017
TIPO: MENOR PREÇO
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1061.04.131.0001.2015
NATUREZA DA DESPESA: 449052-17
FONTE DO RECURSO: 0100

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

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

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO -ME
CNPJ 07.820.223/0001-44 01 R$ 5.025,00

8V TECNOLOGIA EIRELI -ME
CNPJ22.814.411/0001-53 02 R$ 210,00 

ARENNA INFORMÁTICA LTDA – ME
CNPJ 07.528.036/0001-91 03 R$ 550,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 5.785,00  

Totalizando o valor da licitação em R$ 5.785,00 (CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Danielle Venâncio Magalhães
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO-ME, 8V TECNOLOGIA EIRELI -ME e ARENNA INFORMÁTICA LTDA – ME, totalizando o valor 
da licitação em R$ 5.785,00 (CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), modalidade Pregão Eletrônico nº 120/2017, homologo a licitação para respectiva 
contratação.

Contagem, 16 de fevereiro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 001/2018 – PROCESSO Nº 021/2018 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, INCLUÍNDO SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA, DEDETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO,
NOVA DATA: 07/03/2018 - CREDENCIAMENTO: de 09h00min às 09h15min. 
Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br/licitacao , informações telefone: 31 3352.5135. 

Contagem, 22/02/2018. Equipe de Pregões.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 22/02/2018

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 CREDENCIAMENTO N° 003/2014 PA. 069/2014
MUNICIPIO: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CREDENCIADA: MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REAIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS PSICOLÓGICOS E REALIZAÇÕES DE AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS (EXAME PSICOTÉCNICO) EM CAN-
DIDATOS CONVOCADOS EM CONSURSO PÚBLICO NO MUNÍPIO DE CONTAGEM, PARA DIFERENTES CARGOS.
VALOR: SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO 
VIGÊNCIA: DE 1°/03/2018 ATÉ 1°/03/2019
ASSINADO: 19/02/2018
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EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2014 - LOCAÇÃO PA. 266/2013 DL. 048/2013
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCADOR: RONILTON FERREIRA DE VASCONCELOS E IRIA RODRIGUES DE VASCONCELOS REPRESENTADOS POR ROBSON DE PAULA CASTRO
OBJETO:  PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00
VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1031.04.122.0001.2180 – 33903614 - 0100
VIGÊNCIA: DE 03/02/2018 ATÉ 02/02/2019
ASSINADO: 02/02/2018

ATA DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA NÚMERO 015/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 286/2017
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 09h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, fizeram-se 
presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Contagem, que abaixo assinam, nomeados pela Portaria SEAD número 004, de 
08/05/2017, para proferirem o julgamento dos documentos de habilitação das empresas participantes da Concorrência número 015/2017, destinada à contratação de 
serviços técnicos especializados das áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia, trabalho social e serviços jurídicos, para elaboração e execução do projeto de regu-
larização fundiária das áreas de interesse social – AIS 1, denominadas Vila Riachinho e Vila 18º (Aderbal Lopes), Município de Contagem/MG, nos termos da solicitação 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS. A Comissão Permanente de Licitações submeteu, em 06/02/2018, os documentos de habilitação das 
Licitantes, conforme ofício de folhas 667, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise e emissão de parecer. A Comissão Permanente de Licitações 
recebeu, em 20/02/2018, o Relatório de Análise de Qualificação Técnica número 015/2018, folhas 672 a 674, dos autos, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços, que passamos a transcrevê-lo:

“CONCLUSÃO:
Pelo exposto, no que concerne ao item 6.1.3 – Qualificação Técnica do Edital, a SEMOBS considera todas as LICITANTES HABILITADAS. ”

Diante de todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitações, com base nas informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, declara as LICI-
TANTES ETHOS URBANISMO E ARQUITETURA LTDA., TOPSER CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. EPP e ASCENDE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. 
EPP HABILITADAS, vez que atenderam a todos os requisitos do edital relacionados à habilitação.

Ficam todas as LICITANTES ciente de que contam com o prazo de até às 17h00min do dia 28/02/2018, para a apresentação de RECURSOS ADMINISTRATIVOS, caso 
desejarem.

Não havendo interposição de recursos administrativos, fica agendado para às 09h00min, do dia 01/03/2018, a abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços. 

Nada mais a ser tratado lavrou-se a presente ATA que será assinada por todos os presentes. 

Jader Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 051/2018

PROCESSO Nº 02.B.00762/2014
RECORRENTE: ADMINISTRADORA SANTIAGO IMÓVEIS LTDA.
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN e Multas
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RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 21 de fevereiro de 2018

ISSQN PRÓPRIO – TFA – MULTAS - RECURSO VOLUNTÁRIO – SERVIÇOS DO SETOR IMOBILIÁRIO – SUBITEM 10.05 DA LISTA ANEXA DA LC 116/2003 E DO CTMC – 
OMISSÃO DOLOSA DE RECEITAS – APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO FISCO – POSSIBILIDADE – TFA – PLACA DE PUBLICIDADE – RETROAÇÃO AO FATO GERADOR - 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – MULTAS ISOLADAS – ARTIGO 36 DO CTMC - IMPROCEDÊNCIA TOTAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA. 
Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para confirmar a decisão proferida pela Junta 
de Julgamento Fiscal, que julgou totalmente improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve as exigências fiscais consignadas no TNF nº 22.298 
– “série B”, relativas ao ISSQN com seus acréscimos legais, TFA e Multas Isoladas. Restou comprovado a omissão dolosa de receitas, nos termos do art. 229, inciso V, 
do CTMC; implicando na cobrança de ISSQN sobre os valores omitidos com aplicação de multa de revalidação de 50% nos lançamentos de 2010 a 11/2013 e 150% nos 
lançamentos de 12/2013 a 08/2014, nos termos do art. 36 do CTMC. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Emerson 
Gonçalves de Oliveira, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Cesar Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 052/2018

PROCESSO Nº 02.B.00689/2014
RECORRENTE: CLÍNICA ODONTOLÓGICA INDUSTRIAL LTDA.
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 21 de fevereiro de 2018

ISSQN E MULTAS - RECURSO VOLUNTÁRIO – SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SUBITEM 04.12 DA LISTA ANEXA DA LC 116/2003 E DO CTMC – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
ENTIDADE – SONEGAÇÃO DE RECEITAS NA PESSOA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - 
DESCONSIDERAÇÃO DA RECEITA DECLARADA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – MULTAS ISOLADAS – ARTIGO 36 DO CTMC - PROCEDÊNCIA PARCIAL 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimen-
to para confirmar a decisão proferida pela Junta de Julgamento Fiscal que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte apenas para determinar a 
revisão da multa isolada tipificada no item 34 da Tabela IV, Anexo III do CTMC, que deverá ser excluída nos meses de Outubro/2011, Novembro/2011 e Janeiro/2013; 
mantendo-se as demais exigências fiscais relativas ao ISSQN e Multas consignados no TNF nº 24.557 – série B de 31/10/2014, com fundamento nos artigos 3, 118 e 
142 do CTN, e artigos 36, 72 e 273 do CTMC. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, Sr. 
Marco Túlio Marchesini e o Sr. Cesar Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 053/2018

PROCESSO Nº 02.B.00020/2011
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal
RECORRENTE: PERFINAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ASSUNTO: Impugnação do Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 21 de fevereiro de 2018

ISSQN E MULTAS – REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS – NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO POSTERIOR A CINCO 
ANOS - SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA – ENQUADRAMENTO NO SUBITEM 14.05 DA LISTA ANEXA à LC 116/2003 E DO CTMC – INCIDÊNCIA DO 
ISSQN – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RAZOABILIDADE DAS MULTAS APLICADAS - PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade 
de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso e negou-lhe provimento e, em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância que 
declarou a decadência do lançamento de ISSQN e acréscimos do exercício de 2005, excluindo os valores nos termos do art. 156, inciso V, do CTN; mantendo-se as de-
mais exigências fiscais consignadas no TNF nº 20.994 – série B, lavrado em 05 de janeiro de 2011, com fundamento na LC nº 116/2003 e nos artigos 36, 72, 273 e 282, 
todos do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, em substituição, o Sr. Marco 
Túlio Marchesini, Sr. Cesar Augusto de Barros e o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira.

ACÓRDÃO Nº 054/2018

PROCESSO Nº 02.B.00677/2014 
REQUERENTE: DIAS E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA 
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
VOGAL (VOTO VENCEDOR): Emerson Gonçalves de Oliveira
ASSUNTO: Recurso Contra Lançamento de ISSQN
DATA DO JULGAMENTO: 21 de fevereiro de 2018

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. IMPROCEDÊNCIA. Por maioria de votos, vencido o Relator, a Junta de Recursos Fiscais, na sua Segunda Câmara, conheceu do Re-
curso Voluntário, mas o julgou IMPROCEDENTE, mantendo a decisão de primeira instância. Para que haja enquadramento como sociedade de profissionais, necessária 
a opção nesse sentido e ela é válida apenas posteriormente a esse ato. Multas mantidas. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de 
Souza, o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.
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ACÓRDÃO Nº 055/2018

PROCESSO Nº 04163/2017-02A 
REQUERENTE: LENIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RELATOR: Emerson Gonçalves de Oliveira
ASSUNTO: Isenção de IPTU e de Taxas Serviço Público
DATA DO JULGAMENTO: 21 de fevereiro de 2018

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. PROCEDÊNCIA. IPTU E TAXAS 2017. Por unanimidade de votos, a Junta de Recursos Fiscais, na sua Segunda Câmara, conheceu do 
Recurso Voluntário, e o julgou PROCEDENTE, alterando a decisão de primeira instância. Foram apresentados 02 (dois) Termos Aditivos contratuais eximindo o proprietá-
rio da responsabilidade pelo IPTU e Taxas 2017 e também prorrogando o prazo do contrato até abril de 2018. Os imóveis utilizados pela Famuc foram mencionados no 
Ofício 16/2017. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o 
Sr. César Augusto de Barros.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

EXTRATO DO 3º  TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM Nº _____, EDIÇÃO _________ PG________

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO Nº: 001/2015/PAC-Nº044/2015. ESPECIE: LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA/ TIPO MENOR PREÇO. CONTRATAN-
TE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM SEDE NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 200, BAIRRO CAMILO ALVES, CONTAGEM – MG, INSCRITO NO CNPJ Nº 
18.715.508/0001-31. CONTRATADA: KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 26.279.935/0001-42, COM SEDE NA RUA MARABÁ, Nº 23, BAIRRO SANTO 
ANTÔNIO, CEP: 30.350-160, BELO HORIZONTE/MG. RESUMO DO OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO COM EMPRESA CONTRATADA 
PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS POTENCIALMENTE RECICLÁVEIS, NAS 
MODALIDADES PORTA A PORTA E PONTO A PONTO, E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA OS GALPÕES DE PROCESSAMENTO E 
TRIAGEM DE RECICLÁVEIS, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PREÇO GLOBAL:  R$ 1.766.537,34  ( HUM MILHÃO SETECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E 
TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). PRAZO: 12 ( DOZE) MESES A INICIAR EM 21/02/2018, PODENDO SER PRORROGADO CONFORME O ESTABELECIDO 
NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. DATA DE ASSINATURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2018..

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
A Secretaria Municipal de Saúde, através de seu secretário municipal de saúde, no uso de suas atribuições legais, em consonância com os termos do art. 32, §§1º e 2º, 
da Lei nº 13.019/2014, e art. 8ª, §3º do Decreto Municipal nº 30/2017, torna pública a Dispensa de Chamamento Público, cujos termos da justificativa seguem transcri-
tos abaixo, referente à celebração de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, sendo este credenciado 
pelo órgão gestor dessa respectiva política pública, em observância ao Decreto Municipal 079/2017. A parceria será voltada para a consecução de finalidade de interes-
se público e recíproco, qual seja, a administração, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ANTÔNIO 
DE OLIVEIRA – CER IV E OFICINA ORTOPÉDICA, da Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, com as Políticas de Saúde 
do SUS e diretrizes do Ministério da Saúde. O CER IV será uma unidade de atendimento ambulatorial especializado em reabilitação da pessoa com deficiência auditiva, 
física, visual, intelectual e múltiplas deficiências, com foco nas intervenções precoces de reabilitação e de prevenção de incapacidades, além da promoção da inclusão 
social. Oferecerá assistência por meio de atendimento multidisciplinar individual, em grupo e/ou familiar, contando com profissionais de Reabilitação das especialidades: 
Ortopedia, Neurologia, Psiquiatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Assistência Social, 
Nutrição, Pedagogia, dentre outros. A Oficina Ortopédica constitui-se em serviço de dispensação, de confecção, de adaptação e de manutenção de órteses, próteses 
e meios auxiliares de locomoção (OPM), e será implantada conforme previsto no Plano de Ação Regional. A Oficina Ortopédica deverá estar articulada e vinculada ao 
CER IV, visando ampliar o acesso e a oferta de Tecnologia Assistiva. Para atingir este objetivo, a Secretaria Municipal de Saúde escolheu a APAE por ser um movimento 
de referência no trabalho de reabilitação e habilitação das pessoas com deficiência. Esta escolha deu-se também, após constatar que a rede das APAES abrange regiões 
em todo Estado de Minas Gerais, com mais de 400 unidades e por ter a infraestrutura adequada, expertise nas áreas de reabilitação para as pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla se tornou a instituição mais habilitada como Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual (SERDI) e Centro Especializado em 
Reabilitação (CER) de Minas Gerais. Os serviços oferecidos pela OSC em parceria com o Sistema de Saúde local envolve a transferência de recursos financeiros anual, no 
valor total de R$ 6.360.000,00 (Seis milhões e trezentos e sessenta mil reais), à referida organização da sociedade civil (OSC), pelo período de 20 (vinte) anos, conforme 
plano de trabalho constante nos autos do Processo Administrativo nº 045/2018. Registre-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a justificativa 
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poderá ser impugnada, conforme previsão do art. 32, §2º, da Lei nº 13.019/2014, e do art. 11, §2º, do Decreto Municipal nº 30/2017.  
__________________________
Kênia Silveira Carvalho 
Secretária Municipal de Saúde Interina
Presidente da FAMUC Interina

JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO - Processo Administrativo nº 045/2018.
 
A finalidade da presente Dispensa de Chamamento Público é a celebração de parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte – APAE-
BH, inscrita no CNPJ sob o nº 18.216.366/001-68, com sede à Rua Cristal, 78 - Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG CEP: 31010-110, OSC credenciada pelo órgão 
gestor dessa respectiva política pública, em observância ao Decreto Municipal 079/2017, por meio da formalização de Termo de Colaboração, para a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à referida Organização da Sociedade Civil (OSC). 
JUSTIFICATIVA: Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, “resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade administra-
da”. Presente este pensamento verificamos que para proporcionar tal fim, necessário se faz que a Administração Municipal possa através de seus departamentos e 
secretarias, atender ao cidadão, em especial à pessoa com deficiência, proporcionando o bem estar coletivo. Todavia nem todos os serviços de interesse público são 
realizados pelo Município, necessitando para atingir o “bem comum”, estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil. A parceria com entidades do Terceiro 
Setor que tenham sido criadas enfocando propósito de interesse público ocasiona uma execução de uma forma mais participativa e próxima da sociedade civil, melhor 
refletindo seus anseios. A atenção à saúde deve centrar as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários, com atenção acolhedora, resolutiva e humana. É 
mister também oferecer, segundo o grau de complexidade e capacidade operacional da Unidade, os serviços de saúde adequados dentro dos melhores padrões técnicos 
atualmente definidos pelos Instrutivos de Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS. O CER IV 
será uma unidade de atendimento ambulatorial especializado em reabilitação da pessoa com deficiência auditiva, física, visual, intelectual e múltiplas deficiências, com 
foco nas intervenções precoces de reabilitação e de prevenção de incapacidades, além da promoção da inclusão social. Oferecerá assistência por meio de atendimento 
multidisciplinar individual, em grupo e/ou familiar, contando com profissionais de Reabilitação das especialidades: Ortopedia, Neurologia, Psiquiatria, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Assistência Social, Nutrição, Pedagogia, dentre outros. A Oficina 
Ortopédica constitui-se em serviço de dispensação, de confecção, de adaptação e de manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM), e será 
implantada conforme previsto no Plano de Ação Regional. A Oficina Ortopédica deverá estar articulada e vinculada ao CER IV, visando ampliar o acesso e a oferta de 
Tecnologia Assistiva. A introdução de novos mecanismos de gerenciamento nos processos assistenciais faz-se necessária para modernizar a regulação do acesso aos 
serviços de saúde, fortalecer os mecanismos de controle social, cobrir vazios assistenciais, enfrentar as filas de espera, a demora de atendimento e as relações 
insatisfatórias entre profissionais e usuários. Para seu adequado funcionamento técnico e administrativo, serão necessárias ações de logística e abastecimento 
específicos, gerenciamento de pessoas, faturamento e informações sobre saúde concernentes ao atendimento dos usuários SUS devidamente regulados. As estruturas 
físicas e a logística, bem como os processos, serão interligados de forma que o funcionamento de um componente interfere em todo o conjunto e no resultado final da 
prestação do serviço. Todos os componentes da cadeia de atendimento ao usuário devem atuar com competência e destreza em sua atenção. A Parceria a ser celebrada 
visa assegurar a prestação de serviços assistenciais em caráter contínuo e eficiente. Objetiva a administração adequada da capacidade de atendimento e a redução da 
espera na realização de atendimentos, consultas e exames, promovendo, dessa forma, maior qualidade no atendimento do usuário. Neste momento, é necessário 
proporcionar otimização do uso dos recursos públicos e economia nos processos de trabalho associados à elevada satisfação do usuário. Para atingir este objetivo, a 
Secretaria Municipal de Saúde escolheu a APAE por ser um movimento de referência no trabalho de reabilitação e habilitação das pessoas com deficiência. Esta escolha 
deu-se também, após constatar que a rede das APAES abrange regiões em todo Estado de Minas Gerais, com mais de 400 unidades e por ter a infraestrutura adequada, 
expertise nas áreas de reabilitação para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla se tornou a instituição mais habilitada como Serviço Especializado de 
Reabilitação em Deficiência Intelectual (SERDI) e Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Minas Gerais. Atualmente, em Minas Gerais, existem 130 Serviços 
Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual (SERDI), sendo que 127 são APAE e 16 Centros Especializados em Reabilitações (CER) habilitados pelo 
Ministério da Saúde, sendo que 11 destes são administrados por APAES. Vale lembrar que em fevereiro de 2017 o Secretário de Saúde de Contagem e sua equipe 
técnica da Reabilitação visitaram o CERII de Pará de Minas, coordenado pela APAE que presta importante serviço assistencial para a região. Observou-se estrutura física 
adequada e equipe de profissionais especializados além da tecnologia assistiva. A primeira APAE nasceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 1954, na ocasião 
da chegada ao Brasil de Beatrice Bemis, membro do corpo diplomático norte-americano e mãe de uma menina com a Síndrome de Down. A primeira APAE criada em 
território mineiro se deu em 1956, na cidade de São Lourenço. O movimento de pessoas comprometidas com a defesa dos direitos da pessoa com deficiência e seus 
familiares fortaleceu a criação de novas APAES em Minas Gerais que hoje estão presentes em 430 municípios mineiros. Desde sua criação e constituição, a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE tem como objetivo a atenção e apoio às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e hoje, constituem-se como o maior 
movimento social do Brasil na área de atenção à pessoa com deficiência. Em Minas Gerais está localizada a maior rede de APAES do país o que representa uma 
cobertura de 81,5% dos habitantes do Estado. Esta rede é apoiada pela Federação Estadual das APAES que busca assegurar a cada uma das APAES resultados de 
qualidade com intensa troca de informações e formação continuada. Observa-se que as APAES visam os mesmos objetivos do CERIV de Contagem: desenvolver 
atividades que promovam a autonomia, independência e funcionalidade na vida da Pessoa com Deficiência, buscando recursos de tecnologias assistivas que possam 
facilitar o processo de habilitação e reabilitação do sujeito. As estratégias utilizadas pelas APAES diferenciam de acordo com as culturas e necessidades de cada região, 
mas a característica de atendimento humanizado se faz presente em todos os CER administrados pelas APAES, assim como, o fortalecimento de vínculo com as famílias 
das Pessoas com Deficiência que é o fator primordial para a adesão e o sucesso na habilitação/ reabilitação. Neste cenário, as APAES prestam serviços, aqui informados 
em ordem decrescente em relação ao número de atendidos, aos diversos tipos de deficiência: intelectual, múltipla, física, auditiva e visual, sempre com o foco na 
integralidade do sujeito e das ações. A partir da ótica de atendimento ao modelo biopsicossocial são ofertados serviços nas áreas de saúde, educação e assistência 
social. Os Centros Especializados em Reabilitação das APAES já são regulados conforme previsto neste Termo de Referência: pelas Juntas Reguladoras da Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS- MG (RCPD), instituídas pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.272, de 24 de outubro de 2012 que devem realizar suas 
atribuições e diretrizes de funcionamento conforme estabelecido na Deliberação CIB-SUS/ MG nº 2.003, de 09 de dezembro de 2014. As APAES seguem as regras de 
funcionamento em consonância com os Instrutivos de Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do 
SUS, Portaria GM/MS 793 de 24 de Abril de 2012, Portaria GM/ MS 835 de 25 de Abril de 2012. E em relação à Oficina Ortopédica de acordo com o preconizado na 
Portaria nº 1.272, de 25 de Junho de 2013, Portaria nº 2.297 de 10 de outubro de 2008, Portaria 2.723, de 09 de dezembro de 2014, nos quais este Termo de 
Referência está embasado. Todos os usuários em processo de Reabilitação nas APAES passam por avaliação com Protocolos padronizados e cientificamente validados, 
possuem Prontuário Único registrado em Prontuário Eletrônico e Plano Terapêutico Individualizado revisado semestralmente conforme Anexo I da Deliberação CIB-SUS/
MG nº 1.403, de 19 de Março de 2013. A CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde está sendo empregada, favorecendo o processo de 
habilitação e reabilitação do sujeito, afim de, atingir e manter a funcionalidade ideal na interação com seu ambiente, tendo em vista às funções e estruturas corporais, 
atividades e participação, fatores ambientais e pessoais. Os usuários que ingressam nas APAES são acolhidos pelo serviço social que tem como função: realizar a escuta 
à família; a anamnese social dos usuários que serão avaliados pelo serviço de diagnóstico; a orientação, articulação e encaminhamentos para outros serviços da rede; 
realizar orientação previdenciária (auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, salário-família, pensão, aposentadorias, entre outros); realizar orientação e 
encaminhamento de benefícios (Benefício de Prestação Continuada, passe livre, benefícios eventuais); orientação sobre defesa de direitos; articulação com os serviços 
de outras políticas públicas; articulações interinstitucionais com o sistema de garantia de direitos; a elaboração de relatórios; realizar discussão com a Rede Socioassis-
tencial e de Saúde; sempre que necessário, avaliar se o usuário encontra-se nos critérios de uso do transporte adaptado do serviço; realizar atendimento, tendo como 
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objetivo trabalhar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes, torná-los sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção e 
recuperação da saúde; as visitas domiciliares dos usuários infrequentes, e o estímulo ao convívio familiar e comunitário. O acompanhamento de neonatos de risco é um 
dos serviços que está previsto no CER IV e já ocorre nas APAES. Entende-se por neonato de risco (NR) aquele que preenche os critérios de classificação de risco 
estabelecidos na Linha Guia de Assistência Hospitalar ao neonato, 2ª edição/2008 pg. 41. O acompanhamento do Neonato de Risco (NR) compreende o período de 0 a 
24 meses de idade em que o neonato, ainda sem diagnóstico, apresenta-se susceptível ao desenvolvimento de deficiência e serão acompanhados de forma profilática e 
terapêutica, fortalecendo as ações preventivas e de promoção à saúde. O acompanhamento do NR deverá acontecer periodicamente nos seguintes meses: logo após a 
alta hospitalar ou no 1º mês de vida, 4º mês, 6º mês, 9º mês, 12º mês, 15º mês, 18º mês, 21º mês e no 24º mês. Se o diagnóstico clínico for definido em qualquer 
período do acompanhamento do NR, o usuário deve ser incluído nos moldes de intervenção precoce, descritos na Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.403 de 19 de março de 
2013. Deverão ser aplicados protocolos para o acompanhamento do desenvolvimento do neonato de risco, a maioria dos CER utiliza a escala de Denver II, que permite 
acompanhar a criança em diversas áreas: motor grosso, linguagem, motor fino e social. Se durante o acompanhamento do NR não for detectado comprometimento ou 
o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor o neonato deverá receber alta do acompanhamento e continuará recebendo monitoramento dos serviços de atenção 
básica.Mensalmente são atendidas pelas APAES cerca de 4910 pessoas nos  serviços de reabilitação/habilitação para pessoas com deficiência intelectual e com 
Transtornos do Espectro do Autismo, os atendimentos objetivam garantir linhas de cuidado em saúde nas quais sejam desenvolvidas ações voltadas para o desenvolvi-
mento de habilidades singulares, particularmente voltadas à cognição, linguagem, sociabilidade e autonomia com a finalidade do desenvolvimento global, funcionali-
dade e inclusão social.Para se estabelecer o diagnóstico em Deficiência Intelectual é realizada a avaliação multidimensional pautada em estudos e critérios científicos da 
Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento (AADID), aplicada por uma equipe multidisciplinar que é capacitada para compor o Serviço de 
Diagnóstico. Esta avaliação propõe as intervenções e as indicações dos apoios necessários à pessoa com deficiência intelectual e múltipla no que se refere à funcionali-
dade em seu ciclo de vida, visando à prevenção do agravo da deficiência e o favorecimento de competências sociais para sua autonomia, independência e inclusão 
social. O trabalho com as famílias deste público é considerado essencial, por serem os maiores apoiadores da Pessoa com Deficiência Intelectual e Autismo. São 
realizadas intervenções psicológicas considerando as fases que as famílias perpassam durante o processo de aceitação de um membro com deficiência na família, 
orientações relacionadas ao manejo do comportamento, dentre outras necessidades. Além do mais ocorre também o atendimento multiprofissional nas áreas de fisiote-
rapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, estimulação visual, psicopedagógico de crianças de 0 a 6 anos que integram o PIPA; um programa de âmbito estadual, regu-
lamentado pela DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 1.404 e RESOLUÇÃO SES/MG Nº 3.685 DE 19 DE MARÇO DE 2013 para os Serviços Especializados de Reabilitação em 
Deficiência Intelectual (SERDI) e para o Centro Especializado em Reabilitação (CER) que possua atendimento de reabilitação em deficiência intelectual.As APAES 
vislumbram a inclusão social, também, através da inserção no Mundo do Trabalho. O Emprego Apoiado é uma metodologia que visa à inclusão no mercado competitivo 
de trabalho das pessoas com deficiência, respeitando seus interesses, escolhas, capacidades, habilidades e necessidades de apoio. O modelo do Emprego Apoiado 
propõe que a pessoa comece primeiro a trabalhar, recebendo no local de trabalho toda a formação e apoio de que necessita para executar a função. O apoio 
profissional deve desaparecer de forma gradativa e ser substituído pelo apoio natural, isto é, de outros colegas trabalhadores. Esta metodologia utiliza de instrumentos 
padronizados, validados cientificamente. As APAES atendem a 1.176 pessoas na Reabilitação Auditiva mensalmente. Os serviços de reabilitação de pessoas com 
deficiência auditiva podem fazer a concessão de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI). Devem garantir o melhor aproveitamento da audição residual da 
pessoa com deficiência auditiva realizando o processo de reabilitação auditiva, incluindo: diagnóstico, - consultas e exames audiológicos -, seleção, adaptação, 
concessão de AASI e terapia fonoaudiológica. Além disso, é de fundamental importância o acompanhamento periódico da perda auditiva com o objetivo de monitora-
mento e realização de possíveis modificações nas características eletroacústicas do aparelho auditivo utilizado pelo usuário, bem como para as orientações quanto ao 
uso e manuseio do AASI. O trabalho consiste em: avaliar o usuário em relação à perda auditiva, entrega e adaptação dos aparelhos auditivos, acompanhamento e 
avaliação do ganho funcional dos pacientes adaptados com os aparelhos auditivos, acompanhamento, terapia fonológica e adaptação do sistema do FM das crianças 
adaptadas com aparelhos auditivos e com implantes cocleares, acompanhamento dos usuários de aparelhos auditivos adulto/ infantil.São atendidas pelas APAES 174 
pessoas por mês na reabilitação visual.  O tratamento consiste no atendimento multiprofissional para o desenvolvimento de habilidades para a execução de atividades 
de vida autônoma e estimulação precoce para favorecer o desenvolvimento global do paciente; orientações à família; orientações à escola; orientações para atividades 
de vida autônoma e profissional. A avaliação é realizada pela equipe multiprofissional, composta por médico oftalmologista e profissionais da área de reabilitação, com 
a finalidade de estudar o impacto e repercussões da deficiência visual no desenvolvimento global do indivíduo e na sua funcionalidade. A avaliação consiste no uso de 
um protocolo que possibilita a observação e análise das respostas frente a estímulos em atividades do cotidiano para dimensionar o grau da perda visual e a elaboração 
de um Projeto Terapêutico Individual que será desenvolvido por meio do trabalho interdisciplinar junto à pessoa com deficiência visual e sua família. São elegíveis para o 
atendimento nas APAES em reabilitação/habilitação visual os indivíduos com deficiência visual binocular de baixa visão e cegueira, assim como previsto neste Termo de 
Referência. Em suma as APAES fazem parte da Rede Socioassistencial do Sistema de Assistência Social (SUAS) e realizam serviços de Média Complexidade como o 
programa de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e de Alta Complexidade como o programa de acolhimento Casa Lar. Em relação à escola 
especial, houve um crescente aumento das matrículas do EJA- Educação de Jovens e Adultos, como representação do retorno dos alunos à educação especial nos anos 
finais da educação bem como do importante papel das APAES na inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Na saúde, a rede mineira das APAES 
conta com mais de 130 unidades conveniadas ao SUS com atendimento a mais de 40 mil usuários ainda com a presença de uma demanda reprimida de 29 mil pessoas. 
Dessa forma, verifica-se que as metas da presente parceria só poderão ser atingidas pela APAE, pois já implementa em suas regras de funcionamento as normas do SUS 
exaradas pelo Ministério da Saúde e possui ampla experiência no assunto, sendo administradora de 11 dos 16 Centros Especializados em Reabilitações (CER) habilitados 
pelo Ministério da Saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais.Podem ser destacados como benefícios adicionais pertinentes a este termo de colaboração, a integrali-
dade do funcionamento das Unidades, sem interrupções motivadas por falta de manutenção, falta de insumos ou reposição de peças e ausência de pessoal médico e 
técnico especializado, pois a APAE ficará integralmente responsável pelas manutenções preventivas e corretivas e pela contratação de pessoal devidamente qualificado.
Além do mais a APAE busca parcerias para aquisição de novos equipamentos, através de Projetos no Pronas, Minas Cap, recursos provenientes de penas pecuniárias do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Fundo da Infância e do Adolescente, Empresas privadas e doações da comunidade. Insta aqui salientar, que o presente 
Termo de Referência compreende o atendimento assistencial pleno ao usuário, provimento do material, dos insumos e da manutenção de materiais, instalações e 
equipamentos permanentes, integrados à monitorização do processo de gestão da qualidade e segurança ao usuário. Ao prever uma parceria de tal natureza, que visa 
ações estruturadas, observamos que caberá à entidade parceira grande investimento na organização administrativa para manutenção do espaço, manutenção dos 
equipamentos disponibilizados e, acima de tudo, equipe técnica capacitada, em busca constante por novas estratégias e técnicas de trabalho. Tais ações, sem dúvida, 
deverão ser objeto de grandes esforços pela instituição para o desenvolvimento  de um trabalho de excelência. Deve haver, portanto, grande investimento por parte da 
APAE-BH, o que, demanda tempo. É necessário, assim, garantir à entidade parceira a segurança necessária para atingir os resultados esperados mediante os diversos 
investimentos, a tranquilidade para o recrutamento de mão de obra especializada, sua constante capacitação, a aplicação de novas técnicas e, sobretudo a observação 
e estudo dos resultados. Por esse motivo, propomos a parceria por um prazo de 20 anos. Obviamente contando com as possibilidades jurídicas de rescisão caso não 
haja o cumprimento das normas e metas aqui estabelecidas. A celebração desta parceria representa uma modernização na administração de serviços de saúde no 
âmbito do SUS e proporcionará à população assistência completa, integral, qualificada, humanizada e resolutiva, utilizando modelo gerencial moderno, eficiente e 
transparente que permite, além de alto grau de resolubilidade e satisfação do usuário, um controle adequado pela gestão Municipal. Tais fatores constituem alvo da 
gestão, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços, fortalecer os mecanismos de controle social, racionalizar e potencializar o uso de novos recursos.O CER 
IV e a Oficina Ortopédica exercerão um papel de alta relevância no atendimento de sua população-alvo, contando com uma administração eficiente, além dos recursos 
técnicos atualizados de diagnósticos e tratamentos. Atenderão às normas preconizadas pelo Ministério da Saúde – MS, especialmente as referentes ao atendimento 
humanizado e integral à saúde, e obedecerão aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, em consonância com as políticas Nacional, Estadual e 
Municipal de Cuidados à Pessoa com Deficiência, assim como à Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (PNH), preservando-se a missão da 
municipalidade e o contido no Termo de Colaboração. Com isso se observa que resta demonstrado que os objetivos e finalidades institucionais da organização da APAE 
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são plenamente compatíveis com o objeto da presente parceria. A APAE desenvolve suas atividades há vários anos, sendo de importante valia e de fundamental 
necessidade, registrar a reciprocidade de interesse das partes (Secretaria Municipal de Saúde e APAE) na realização, em mútua cooperação, desta parceria. Cite-se, 
ainda, que a experiência da respectiva OSC vem ao encontro com as atividades desenvolvidas na área da saúde, já que os objetivos, finalidades e capacidade técnica e 
operacional da APAE são compatíveis com o objeto da parceria, além de possuirmos dotação orçamentária para a realização da despesa, não há existência de 
impedimento à celebração da parceria. Diante desta situação, se faz necessária a presente celebração do Termo de Colaboração com a APAE, de acordo com o disposto 
no art. 30, VI, da Lei nº 13.019/2014, e no Decreto Municipal nº 30/2017, o que no caso estão presentes todos os requisitos para a Dispensa do Chamamento Público.

__________________________
Kênia Silveira Carvalho 
Secretária Municipal de Saúde Interina
Presidente da FAMUC Interina

C.M.D.P.D.

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD
No dia 13 (treze) do mês de dezembro de 2017, às 14h00, no salão do Espaço Luiz de Freitas, rua Judith Naves de Lima, nº 677, Bairro Funcionários – Contagem, teve 
início a centésima nona (109ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, com a presença dos seguintes 
conselheiros municipais: Do Poder Executivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, a titular, Silvânia Burato; Secretaria Municipal de Saúde, a 
titular, Renata de Carvalho Schettino; Secretaria Municipal de Educação, titular, Érica Aparecida Tavares Arco Verde de Abreu e sua suplente, Francimara das Graças 
Batista; Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso – SEPEDI, titular, Marcelo Lino da Silva; Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania, titular, Waleson Penteado; Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, suplente, Belmiro Gonçalves de Morais Neto; 
Procuradoria-Geral do Município, titular, Rafaela Queiroz Moisés; Autarquia de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON, titular, Célio Pereira Soares. Da 
Sociedade Civil: do segmento das entidades que atuam junto a pessoa com deficiência auditiva, Associação dos Surdos de Contagem – ASC, titular, Dener Oliveira 
Vasconcelos e seu suplente Sulivan Wainer Netto; do segmento das entidades que atuam junto à pessoa com deficiência visual, Associação dos Deficientes de 
Contagem – ADC, titular, Maurício Alves Peçanha e seu suplente, José Maia dos Santos; do segmento das entidades que atuam junto às pessoas com deficiência física: 
Associação Eldorado de Apoio à Vida: titular, Ermelinda Pereira de Menezes; do segmento das entidades prestadoras de serviço na área da habilitação e reabilitação de 
pessoas com deficiência, Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS, a suplente, Dinalva Martins Irias; do segmento de Profissionais Especializados na habilitação e 
reabilitação de pessoas com deficiência, Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde – SIND-SAÚDE, titular, Maria Auxiliadora Ramos Martins; do segmento dos 
usuários da política pública da pessoa com deficiência, o titular, Agostinho José dos Santos. Compareceram também: O Secretário Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania e Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso, o Sr. Rodinei Ferreira Dias e o Sr. Marcos Wellerson, da Secretaria 
de Direitos Humanos e Cidadania; a Sra. Raquel Torres, do Projeto Retrato Social (AMAIS); o Sr. Geomar Miguel, convidado da ADC, o Sr. Cícero Plínio Costa Azevedo, 
presidente da Associação Santa Cruz / Industrial, a Sra. Débora Batista, do “Circuito Inclusão Solidária” e o Sr. Wellington Alex Nonato Ribeiro, motorista de táxi 
adaptado. Estiveram presentes ainda, a Equipe Técnica do CMDPD: o Srs. Antônio Augusto de Souza Loures, Anderson Elias da Silva, Flávio José Silva de Almeida e a 
Sra. Fátima Lopes de Magalhães. Os Srs. Sulivan Wainer Netto e Adriano Miranda atuaram como Intérpretes de LIBRAS nesta reunião. O presidente do CMDPD Maurício 
Peçanha agradeceu a presença de todos. Antes de iniciar os trabalhos passou a palavra para a Sra. Fátima Lopes de Magalhães. A Sra. Fátima comunicou que está se 
aposentando. Agradeceu a oportunidade de participar, como técnica do CMDPD e conviver com os conselheiros. Disse sair realizada dessa atuação junto ao Conselho. 
Agradeceu ao Sr. Marcelo Lino e posteriormente ao Sr. Maurício Peçanha, suas chefias imediatas, pela convivência respeitosa e de confiança que se estabeleceu. 
Recebeu os parabéns e considerações dos presentes. Em seguida começou a sessão de informes: A Sra. Dinalva Irias repassou Boletim Informativo do Centro de 
Atendimento e Inclusão Social – CAIS. Ressaltou que os informes revelam atividades desenvolvidas pela instituição. O Sr. Marcelo Lino, parabenizou a Sra. Fátima e 
agradeceu-lhe os serviços prestados e a convivência profissional. Relatou que os talões do “Alerta Educativo” ficarão prontos no dia posterior a essa reunião. O “Alerta 
Educativo” são papeletas contendo advertência para aqueles motoristas que estacionam sem a credencial de Pessoa com Deficiência em vagas reservadas. Propôs que a 
Associaçãodos Deficientes de Contagem centralize a distribuição dos talões. A entidade tem localização central e esta ação é proposição da sociedade civil. A plenária 
acatou a sugestão do Sr. Marcelo. Outro informe seu, foi sobre a Festa de Natal da Associação Eldorado de Apoio à Vida. Acontecerá no dia 19, às 13h. Também 
mencionou, a Festa de Natal da ADC, ocorrida no dia 9 de dezembro e; a festa de aniversário da Associação dos Surdos de Contagem, do dia 29 de novembro. Relatou 
ainda a entrega do Prêmio Milton Freitas ao AMAIS / Contagem que reconhece e homenageia Instituições e pessoas que contribuem significativamente para a defesa, 
difusão e divulgação dos Direitos Humanos no município. O Sr. José Maia elogiou atitude do “Atacadão Apoio”, que em seu novo endereço, reservou 10% de suas vagas 
de estacionamento para as pessoas com deficiência e idosos. Deu um total de 40 vagas. Ponderou que nos talões do “Alerta Educativo” não houve a identificação da 
ADC no grupo que apoia a iniciativa. O Sr. Antônio Loures, esclareceu que a lista de nomes identificados no apoio foi decisão da Comissão do CMDPD que elaborou o 
texto do talão. A Sra. Sebastiana Rangel justificou sua ausência em reuniões passadas, devido ao acúmulo de tarefas em seu trabalho. Esclareceu que a Festa de Natal 
da “Antônio Carlos Lemos” será no Parque Ecológico do Eldorado, dia 18 de dezembro, das 9 às 12 horas. A “escola” está em obras de reforma. O Sr. Plínio Azevedo 
solicitou esclarecimentos da Sra. Renata Schettino, técnica da Secretaria de Saúde, sobre a garantia das cadeiras de rodas motorizadas Disse que esse ponto poderá ser 
pauta da próxima plenária do CMDPD. Em outro ponto, destacou a importância do movimento PCD participar da Audiência Pública do Transporte Coletivo Municipal de 
Contagem. O Sr. Maurício Peçanha informou que o Sr. Eustáquio José de Oliveira assumiu à Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência 
– CAADE. Reconheceu no novo coordenador um militante em prol da luta pelos direitos da PCD. Analisou ser necessário avançar na organização dos conselhos 
municipais no Estado de Minas Gerais. Propôs envio de ofício do CMDPD, nesse sentido. Não houve manifestação contrária a essa proposta. O Sr. Marcelo Lino lembrou 
que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – SEDPAC solicitou documentação, por parte da prefeitura de Contagem, para doação 
de um kit de equipamento de impressão e informática, incluso um computador. Esse Kit visa equipar e fortalecer os conselhos municipais e Contagem foi um dos 
municípios beneficiados. O Sr. Plínio Azevedo informou que participou de reunião sobre o Plano Diretor do município. Um dos assuntos tratados, foi a garantia de 
acessibilidade na cabeceira dos becos da região Eldorado. Propôs que o CMDPD oficialize a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos sobre essa questão. O conselho 
acatou essa proposição. Outra questão abordada pelo Sr. Plínio, foi a acessibilidade nas lojas comerciais. Sugeriu ao conselho tratar desse assunto em alguma plenária 
posterior. O Sr Maurício lembrou de outros locais de comércio que dificultam a mobilidade das pessoas com deficiência. Mencionou também, a falta de acessibilidade 
no ponto de ônibus próximo a ADC. Em momento posterior, o Sr. Célio reconheceu a dificuldade do trânsito de pessoas com deficiência no local. Relatou também, 
conversa junto a Vice-Diretora da Escola Babita Camargo sobre o mesmo assunto. No término de sua fala, O Sr. Maurício Peçanha, agradeceu os trabalhos prestados 
pela funcionária Fátima e desejou-lhe felicidades nessa nova etapa. O Sr. José Maia lembrou que, na reunião sobre o Alerta Educativo, a TRANSCON solicitou indicações 
de locais que necessitam de demarcação de vagas / PCD. O Sr. Maia pediu aos conselheiros que colaborem na formação dessa lista e envie os endereços para o CMDPD. 
A Sra. Sebastiana Rangel informou que necessita de demarcação de vagas / PCD em frente a Escola Antônio Carlos Lemos. O Sr. Célio Pereira mencionou que o SINE / 
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Contagem também indicou a necessidade de demarcar vagas / PCD na frente do seu local de atendimento. Comunicou que o serviço da Perícia Médica relacionada ao 
Cartão Ótimo já ocorre, através da Medwork. A equipe técnica do CMDPD oficializará a TRANSCON solicitando a demarcação de vagas na Antônio Carlos Lemos e no 
SINE –Contagem. A plenária aprovou esse encaminhamento. O Sr. Marcelo Lino demonstrou seu constrangimento com o esquecimento da menção do apoio da ADC, 
nos talões do “Alerta Educativo”. Reconheceu que foi uma falha da Comissão que desenvolveu o trabalho. O Sr. Maia também, lamentou o fato. Ambos se sentiram 
corresponsáveis pois integravam a comissão. O segundo ponto de pauta realizou a apreciação da 108ª Ata do CMDPD. O Sr. Célio Pereira solicitou modificação no texto 
e explicitou as alterações pretendidas. O técnico Antônio Loures, propôs o contato posterior junto ao Sr. Célio para redigir o novo texto e publicá-lo, no Diário Oficial, 
com a correção. (Nota do Redator: O texto acertado posteriormente com o Sr. Célio é o que segue: “O Sr. Célio Soares informou que a Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos realizará modificações no trajeto da residência do Sr. Willian de Souza até o ponto de embarque e desembarque. A TRANSCON enviará solicitação requisitando 
essas mudanças.” ) A Plenária aprovou a 108ª Ata do CMDPD com a inclusão da ressalva feita pelo Sr. Célio. O presidente Maurício Peçanha, fez declaração de voto. 
Explicitou que era contrário ao encaminhamento porque pensa ser melhor votar o texto corrigido da 108ª Ata na reunião de fevereiro / 2018. Contudo, reconheceu a 
soberania da plenária do CMDPD e acatou o encaminhamento aprovado. O terceiro ponto de pauta tratou dos encaminhamentos que serão dados aos ofícios recebidos 
pelo CMDPD. O primeiro ofício tratou de resposta do Defensor Público / Contagem, o Sr. Bruno César Canola, que após reunião realizada junto à Mesa Diretora do 
CMDPD, entrou em contato com o Defensor Público responsável pelo Núcleo de Defesa das Pessoas com Deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais, para obter 
esclarecimentos sobre a possibilidade de proposição de uma Ação Civil Pública
ACP, visando garantir a gratuidade no transporte coletivo, na modalidade de ônibus executivo, para pessoas com deficiência. Relatou que existe uma ACP em andamen-
to na comarca de Belo Horizonte sobre o mesmo fato. Mas a referida ACP é em face da BHTRANS, que administra o referido transporte em Belo Horizonte. Lá, existe 
uma lei municipal que garante a gratuidade. Em Contagem, pelo que o Sr. Bruno Canola pode apurar, não existe uma lei municipal específica garantindo a gratuidade, 
mas a lei sobre transporte público afirma que serão observadas as gratuidades legais. Eventual ACP em Contagem seria em face da SETOP (Secretaria de Transportes 
e Obras Públicas), que administra o referido transporte n região metropolitana. O promotor informou que realizará uma pesquisa mais minuciosa, visando decidir 
qual será a primeira ação, visto que o referido transporte é realizado em toda a região metropolitana. Quando tiver novidades, entrará em contato com o CMDPD. O 
Sr. Maurício Peçanha citou a linha que faz o Bairro Eldorado. Segundo ele o que diferencia o “ônibus executivo” é oferta de ar-condicionado, wifi e cortinas. Contudo 
não vê motivo para não se ter a gratuidade. O Sr. Célio Soares tem um posicionamento diferente. Colocou que existe legislação que permite a não gratuidade nessas 
linhas executivas. Entregou, quando da visita do CMDPD, esta legislação ao Defensor Público. O Sr. Plínio Azevedo argumentou que os custos referentes à gratuidade 
são incorporados aos preços das passagens. O Sr. José Maia alertou que pessoas com a síndrome da disreflexia autonômica necessitam do controle da temperatura do 
ambiente, já que não conseguem sua autorregulação. Essa síndrome é comum às pessoas com tetraplegia. A existência do aparelho de ar-condicionado é para eles uma 
necessidade. O Sr. Célio Pereira propôs trazer na próxima plenária um profissional médico para colaborar na reflexão dessa questão. Após esse breve debate, o CMDPD 
deliberou por aguardar novo contato do Defensor Público. O segundo ofício abordado, tratou sobre resposta da Secretaria de Educação referente aos questionamentos 
levantados, pelo CMDPD, sobre o Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS. Através de ofício 1450/ 2017/ GAB/SEDUC, a Secretaria de Educação esclareceu que o 
CAIS não consta na lista do FNDE em 2017, nos dados referentes a 2016, nem na lista do Censo Escolar da Educação Básica 2016 – Educacenso. Na lista que  demonstra  
as  Instituições  Conveniadas  ao  Segmento  de  Ensino  com  a SEDUCtambém não consta o CAIS; portanto, não existem recursos financeiros com o FUNDEB destina-
dos a esta Instituição. A SEDUC esclareceu ainda que, para a Prefeitura estabelecer um convênio com uma Instituição privada, é necessário que haja, de fato, demanda 
a qual o Município não consiga atender. Especificamente ao AEE, desde o ano de 2016, verificou-se que não havia necessidade do Atendimento Educacional Especia-
lizado via CAIS. No corrente ano, 2017, os atendimentos permanecem sendo realizados satisfatoriamente pelo próprio Município. Informaram ainda, que para uma 
instituição ter o direito ao repasse de recursos, é necessário ter firmado um convênio com o Município de Contagem. Assim, destacaram que o convênio da SEDUC com 
o CAIS finalizou em 31/12/2015. Ressaltaram que, em 2016, o CAIS assinou um convênio com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e 
Atenção ao Idoso
SEPEDI na data de 01/01/2016, sendo renovado até 31/12/2017, pelo qual tem recebido recursos do Município. A plenária do CMDPD deliberou repassar o ofício/res-
posta da SEDUC para o CAIS. Nesse momento, o Presidente Maurício Peçanha, solicitou a atenção da plenária e passou a palavra ao Secretário de Direitos Humanos e 
Cidadania e também Secretário da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso
SEPEDI, Sr. Rodinei Ferreira Dias. O Sr. Rodinei Dias agradeceu a oportunidade. Destacou a importância dos trabalhos dos conselhos no controle social e na proposição 
da política pública setorial. Reafirmou seu compromisso em prol dos direitos da pessoa com deficiência. Na oportunidade agradeceu também, o empenho de todos e se 
colocou à disposição do Conselho. O Sr. Maurício Peçanha agradeceu a presença do Secretário. O terceiro ofício veio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano(OF.SMDU/GAB/Nº 616/17). Esta solicitou maiores informações quanto aos tipos de problemas existentes e que impedem a plena acessibilidade nos estaciona-
mentos do complexo Itaú Power Shopping; visando definir qual setor de fiscalização deverá atuar no caso. A plenária aprovou formação de comissão de visita ao 
estacionamento do complexo do Itaú Power Shopping, em fevereiro / 2018. Será solicitado um técnico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para integrar à 
comissão. Outro tema derivado de ofícios foi sobre a garantia de uso nas cadeiras motorizadas doadas pelo SUS. A Sra. Renata Schettino esclareceu que existe sim, 
prazo de garantia para as cadeiras de rodas motorizadas. As partes da cadeira de rodas que tocam o solo (exemplo: pneus) e a pele do usuário (exemplo: assentos, 
encosto e braço da cadeira) tem 6 meses de garantia. Bateria e as partes eletrônicas da cadeira tem um ano de garantia e o chassi da cadeira de rodas tem garantia de 
4 anos contra defeitos de fábricas ou vícios ocultos que são problemas decorrentes em série que podem ser constatados em um lote de produção. Toda cadeira de 
rodas motorizadas tem um número de série em etiquetas que estão no chassi da cadeira, qualquer necessidade basta acionar a garantia através da Assistência Técnica 
da Ottobock em Belo Horizonte. Caso não consiga, o usuário poderá entrar em contato com a assistente social Meiry, no Setor de Reabilitação no CCE Iria Diniz e 
preencher o formulário de garantia da Ottobock, que será enviado para a empresa. O poder público poderá disponibilizar somente a cópia da nota fiscal para o usuário 
que recebeu a doação, pois a nota fiscal é referente a toda a compra de cadeiras de rodas motorizadas e é documento para pagamento da empresa vendedora. A 
solicitação da cópia pode ser feita via Secretaria Municipal de Saúde. Sobre as avarias na cadeira de rodas motorizadas do Sr. Willian de Souza, a Sra. Renata Schettino 
informou que o responsável pela Ottobock já esteve em contato com ele e detectou que as avarias que a cadeira apresentou foram devidas ao mau uso por conta do 
usuário. O próprio willian informou ao representante da Ottobock que ele quebrou o pedal da sua cadeira de rodas ao conduzi-la com imperícia. Os braços da cadeira 
de rodas do usuário já estavam muito danificados com apenas 1 (um) mês de uso de cadeira de rodas. O Sr. Plínio Azevedo disse que retornará ao Setor de Reabilitação 
do Iria Diniz para fornecer informações no sentido   de   melhor   adaptar   as   cadeiras.   Reconheceu   que   as   cadeiras,   por  tercomponentes eletrônicos, 
requerem cuidado maior. Isso aumenta em condições de chuva. O Sr. Geomar Miguel citou o caso de uma vizinha que saiu com a cadeira na chuva e esta parou de 
funcionar. O Sr. Maurício Peçanha reforçou as falas dos demais sobre a necessidade do uso cuidadoso da cadeira de rodas motorizada. Em outro assunto desse ponto 
de pauta, o técnico Antônio Loures disse que foram enviados ofícios para diversas secretarias referentes a tomada de providências sobre a acessibilidade na UPA JK. Das 
secretarias contatadas (Desenvolvimento Social, Defesa Social / Guarda Municipal e Saúde) somente a Guarda Municipal manifestou tomada de providência. Sobre as 
visitas nos Restaurante Populares realizadas pela Comissão do CMDPD, ficou acordado o envio de relatórios para a Secretaria de Desenvolvimento Social. O Conselheiro 
Alex Levy, por ser Arquiteto, assumiu o compromisso da elaboração desses documento. Até o momento, dessa reunião, os relatórios não foram entregues. O CMDPD 
decidiu oficiar a requisição desses relatórios. O quarto ponto de pauta tratou dos encaminhamentos sobre o processo eleitoral da sociedade civil que acontecerá em 
2018. O técnico Antônio Loures informou que, na primeira reunião da Comissão do CMDPD sobre o processo eleitoral, houve a proposição de manter o formato do 
processo eleitoral anterior ocorrido em 2015. A plenária do CMDPD chancelou a decisão da comissão, quanto a manutenção do formato da eleição. A lei 4716/15 
estabelece que os representantes da sociedade civil serão eleitos em seus respectivos segmentos na forma e organização estabelecidas por resolução do CMDPD. O 
técnico informou que a equipe do CMDPD preparará uma minuta de edital e que necessitará de uma reunião com os conselheiros, anterior a próxima plenária, para 
apresentá-la. O CMDPD estabeleceu a data do dia 8 de fevereiro de 2018 (quinta-feira), às 14h para a realização desse trabalho. Também foram apresentadas as datas 
do processo eleitoral, que se incorporarão à minuta do edital. A princípio, as datas aprovadas pela plenária são as que seguem: de 2 a 13 de abril /18, inscrição da 
sociedade civil para o processo eleitoral; 17 de abril/18, divulgação da lista de inscritos; 18 e 19 de abril, entrada de recursos e resultado dos mesmos respectivamente; 
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23, 24, 25 e 26 de abril, realização das eleições por segmentos da sociedade civil; dias 2, 3, 4 e 7 de maio /18, respectivamente: divulgação de resultados, prazo de 
recurso, divulgação de resultado dos recursos e resultado final das eleições; a nomeação e posse dos novos conselheiros, ocorrerá no dia 23 de maio. Para desenvolver 
os trabalhos é necessário a formação da Comissão Eleitoral. O Sr. Marcelo Lino lembrou que os integrantes da comissão não poderão se candidatar ao pleito. Após 
breve consulta a plenária, o CMDPD elegeu, por unanimidade, os seguintes nomes para a Comissão Eleitoral: Marcelo Lino da Silva, Célio Pereira Soares, Anderson Elias 
da Silva, Antônio Augusto de Souza Loures e Flávio José Silva de Almeida. A plenária determinou a feitura e publicação de resolução do CMDPD instituindo a Comissão 
Eleitoral e suas atribuições. Houve a inversão de ponto de pauta. Assim, a questão dos táxis adaptados para o atendimento das Pessoas com Deficiência foi debatida. O 
Sr. Célio Soares distribuiu lista da TRANSCON contendo a relação dos nomes dos permissionários do serviço de táxi adaptado com seus respectivos telefones de contato. 
Disse ser importante que a Central de Atendimento da TRANSCON possua essa lista. O Sr. Marcelo Lino propôs que a Mesa Diretora do CMDPD marque reunião, em 
fevereiro 2018, junto a Gerência de Táxi e acorde ações de divulgação desse serviço importante para os usuários com deficiência. A plenária não se opôs a essa 
proposta. O Sr. Agostinho dos Santos alertou para as dificuldades de acionar o serviço de táxi. Reforçou a necessidade de debater esse ponto na reunião proposta para 
fevereiro. Em momento final da reunião, o Sr. Wellington Alex Nonato Ribeiro, motorista de táxi Adaptado, reforçou a necessidade da divulgação dos serviços. Percebe 
um desencontro, pois existem reclamações dos usuários PCD que não conseguem os táxis adaptados e, no entanto, os motoristas desses veículos ficam sem realizar as 
corridas. A “praça” não está boa, segundo sua visão. O último ponto da pauta promoveu a avaliação do ano de 2017 e planejamento de 2018. O Sr. Antônio Loures 
avaliou como positivo o transcorrerdo ano para o fortalecimento do movimento da pessoa com deficiência. Citou o avanço da organização dos pais/mães e usuários, 
através do Grupo AMAIS, GIEC e Fórum Permanente. Destacou a atuação da Associação de Surdos e a manutenção da qualidade das demais. Identificou que não existe 
uma articulação do CMDPD junto ao segmento da deficiência visual. É necessário o conselho fortalecer essa participação. Sobre a política pública vê que está avança e 
se estrutura, embora lentamente. Há uma necessidade de aprofundar o debate sobre a inclusão escolar dos estudantes com deficiência intelectual. Acompanhar os 
processos em torno da criação do Centro de Referência e do CER IV. Outro ponto que exige atenção é a inexistência de equipamento social de abrigamento para adultos 
com deficiência sem vínculos familiares. Considera que a principal qualidade do conselho é conseguir consonância junto ao movimento social da pessoa com deficiên-
cia. Isso destoa, na sua opinião, do que ocorre no Brasil, que encontra dificuldades em aprofundar a democracia participativa. O Sr. Marcelo Lino destacou os aspectos 
estruturantes da Política Pública da área PCD. O fato de demandas da sociedade civil conseguirem articulações no CMDPD, obriga a ele, como Gestor da área, atuar 
junto a seus pares institucionais. Essas ações podem trazer desafios. Mas o importante é a compreensão que neste local que ocupa, não é sua pessoa que age, e sim, a 
representação coletiva da qual é protagonista. Destacou o esforço do CMDPD em levar adiante as pautas. As demandas podem não se materializarem, mas o conselho 
nunca deixou de encaminhá-las. O Sr. Célio Soares considerou como bem atendidas as demandas em sua área. O transporte público sempre é uma área sensível. 
Conseguiram este ano, encaminhar a questão do direito da gratuidade no transporte para as PCD's. Citou, também, o exemplo de sucesso da realização da Semana da 
Pessoa com Deficiência. Deixou um agradecimento público ao Sr. Luís de Freitas pela generosidade para com o movimento da pessoa com deficiência. O Sr. Agostinho 
dos Santos agradeceu o empenho de todos e desejou um feliz natal e ano novo aos presentes. O Sr Plínio Azevedo também considerou o ano proveitoso e felicitou os 
presentes pelo natal. A Sra. Silvânia Burato demonstrou sua admiração pela atuação do conselho no Controle Social. Vem atuando para que a pauta das pessoas com 
deficiência ganhe força no Conselho de Assistência Social, onde também é conselheira. Lembrou que a pessoa com deficiência é público prioritário na Assistência Social 
/ LOAS. O Sr. José Maia reconheceu que os trabalhos do conselho foram bons. Disse sentir falta de maior representação de pessoas com deficiência no CMDPD. E 
também, de um empoderamento maior. A técnica Fátima de Magalhães, que irá se aposentar, disse que sentirá falta. O conselho tem sido um trabalho gratificante. O 
Sr. Geomar Miguel agradeceu a oportunidade de participar. Disse que escuta mais e aprende muito. O Sr. Maurício Peçanha reconheceu que o conselho ainda tem 
muito que caminhar. A situação melhorou mas a política pública voltada à pessoa com deficiência ainda não tem a visibilidade que merece. Lamentou a ausência dos 
representantes do poder legislativo na construção do conselho. Em aparte, o técnico Antônio Loures, justificou a ausência do Vereador Arnaldo de Oliveira, por outros 
compromissos. O Sr. Maurício Peçanha agradeceu a todos, em especial, ao Sr. Marcelo Lino. Sabe das dificuldades do lugar que ele ocupa. Espera um 2018 com muito 
brilho para todos. A Sra. Débora Batista agradeceu o apoio ao projeto “Circuito Inclusão Solidária. Poucos acreditaram que poderia se consolidar. Encontrou acolhida no 
movimento da pessoa com deficiência. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 110ª Plenária e 
assinada pelos presentes desta 109ª reunião.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD

EDITAL Nº 001/2018 – CMDPD

DISPÕE SOBRE O PROCESSO ELEITORAL DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA - CMDPD.

1 - Das Disposições Iniciais

- O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD, no uso de suas atribuições determinadas pela Lei municipal n° 4.716, de 09 de 
janeiro de 2015 e, CONSIDERANDO instaurar o pleito eleitoral, da gestão 2018/2021, torna público, os procedimentos para o processo de eleição dos conselheiros da 
sociedade civil do CMDPD.

- Este Regimento contém normas destinadas a regulamentar e disciplinar a eleição dos conselheiros da sociedade civil do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - CMDPD, em conformidade com o que dispõe a Lei n.º 4.716, de 09 de janeiro de 2015.

- Da Comissão Eleitoral

- A eleição dos representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, é coordenada por Comissão 
Eleitoral, composta por 05 (cinco) membros designados na 109ª reunião plenária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, do 
dia 13 de dezembro de 2017.
- São membros da Comissão Eleitoral, por ordem alfabética: I – Anderson Elias da Silva;
II – Antônio Augusto de Souza Loures; III – Célio Pereira Soares;
IV – Flávio José Silva de Almeida; V – Marcelo Lino da Silva.

– A Comissão do Processo Eleitoral de conselheiros da sociedade civil do CMDPD tem como presidente, o Sr. Marcelo Lino da Silva.

- Os membros da comissão eleitoral são impedidos de participarem do pleito de representação da sociedade civil.
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– Compete a Comissão Eleitoral: coordenar, organizar, registrar e viabilizar a eleiçãodos conselheiros da sociedade civil, bem como as demais atribuições estabelecidas 
na Resolução 001/2018 do CMDPD, de 11 de janeiro de 2018.

– Cabe à Comissão Eleitoral, dar ciência dos termos deste Regimento Eleitoral ao Ministério Público, às entidades habilitadas e demais interessados a participar das 
eleições, a partir da publicação deste edital, no Diário Oficial de Contagem – DOC.

- Da Composição do CMDPD

- Eleger-se-ão 10 (dez) representantes da sociedade civil, titulares e seus respectivos suplentes, sendo:

1 (um) de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência múltipla;
1 (um) de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência auditiva;
1 (um) de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência visual;
1 (um) de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência física;
1(um) de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência intelectual;
1 (um) de entidades prestadoras de serviços na área de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência;
1 (um) de profissionais especializados na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência;
1 (um) dos operadores de transporte coletivo do município de Contagem;
1 (um) de instituições ou empresas interessadas na questão da pessoa com deficiência;
1 (um) de usuário da política pública da pessoa com deficiência.

– Entende-se por representantes de entidades, instituições, sindicatos ou empresas que participam em qualquer segmento da sociedade civil:

I - membros de suas diretorias, funcionários ou associados devidamente autorizados a responderem pelas mesmas; doravante denominados, neste edital, de “represen-
tantes legítimos” ou “membros legítimos”.

– Entende-se por entidades prestadoras de serviços de habilitação e reabilitação aquelas que, simultaneamente:

– sejam de direito privado com ou sem fins lucrativos;
– atuem na prestação de serviços de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência.

– Entende-se por profissionais especializados na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, aqueles que, concomitantemente:

- sejam membros legítimos das diretorias de sindicatos, associações ou conselhos de trabalhadores, com atuação no município de Contagem;
- atuem nas áreas da Saúde, Assistência Social, Trabalho e Geração de Renda ou Educação.

– Entende-se por operadores de transporte coletivo do município de Contagem:

I - membros legítimos de Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo concessionárias do serviço público de Contagem; bem como, Sindicatos de Trabalhadores em 
Empresas de Transportes de Passageiros Urbanos que atuem no município.– Entende-se por usuário da política pública da pessoa com deficiência:

– pessoa com deficiência, identificada de acordo com a legislação atual e residente no município;
– representante legal de pessoa com deficiência, nos casos exigidos por lei;
– membro legítimo de associação ou coletivo de usuários com deficiência, atuante em Contagem.

- Do caráter de atuação dos Conselheiros.

– Conforme o artigo 9º da Lei 4.716, de 9 de janeiro de 2015, a atuação dos conselheiros titulares e suplentes é considerada de interesse público relevante e não será 
remunerada.

- O conselheiro a serviço ou em representação determinada pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá o ressarcimento de despe-
sas, adiantamentos ou pagamentos de diárias, nos termos da legislação municipal.

- Do Registro de Inscrições para o processo eleitoral da sociedade civil.

– Obedecido ao disposto no item 3, deste edital, é obrigatória a inscrição prévia do interessado em participar do processo eleitoral, seja na condição de eleitor ou 
candidato.

– O registro de inscrições para o processo eleitoral da sociedade civil do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realiza-se no endereço do 
CMDPD: Av. José Faria da Rocha, 1.016, 4º andar – Eldorado - Contagem, no horário de 9h às 16:30 horas, no período de 26 março a 12 de abril de 2018.

– É exigida idade mínima de 18 anos para o registro de inscrição.

– É aceito somente um registro de inscrição por usuário, mesmo para aqueles que possuam mais de um representante legal.
– No ato de Registro de Inscrição os solicitantes devem identificar: I – A condição de eleitor e/ou candidato;
II – O segmento no qual participará no processo eleitoral.

Parágrafo único - É permitida a orientação aos candidatos no intuito de mobilizarem-se em prol de novas inscrições em apoio as suas candidaturas.

- Da documentação para inscrição
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– No ato do registro de inscrição serão exigidos, conforme os segmentos específicos, original e cópia dos seguintes documentos:

SEGMENTO DOCUMENTOS

Entidades que atuam junto as


pessoas com deficiência múltipla

- Declaração da entidade contendo:

ser o portador representante legítimo da diretoria;
nome e documento de identidade do portador;
endereço da entidade ou empresa.

– Documento de identidade contendo foto do portador.

Entidades que atuam junto as pessoas com deficiência 
auditiva

Entidades que atuam junto as pessoas com deficiência 
visual

Entidades que atuam junto as pessoas com deficiência 
física

Entidades que atuam junto as pessoas com deficiência 
intelectual

Entidades prestadoras de serviços na área da habilita-
ção e reabilitação das pessoas com deficiência.

Profissionais especializados na habilitação e reabilita-
ção da pessoa com deficiência.

- Declaração do sindicato contendo:

ser o portador representante legítimo do sindicato.
nome e documento de identidade do portador

– documento de identidade contendo foto do portador.

Operadores do transporte coletivo

1 - Declaração do sindicato contendo:

- ser o portador representante legítimo da diretoria de sindicato de empresas concessionárias da 
TRANSCON ou de sindicato de trabalhadores em empresas de transportes de Passageiros Urbano 
atuante no município.
- nome e documento de identidade do portador

2  – documento de identidade contendo foto do portador.
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Instituições ou empresas interessadas na questão da 
pessoa com deficiência;

1 - Declaração da instituição contendo:

- comprovação de ser o portador representante legítimo da diretoria;
- nome e documento de identidade do portador; III - endereço da instituição.



2 – Documento de identidade com foto do portador.

Usuários defici-
ência das pessoas com 1 - Carteira de Identidade do usuário representante legal se for o caso; ou de seu

2 - Comprovante de endereço do representante 
legal. usuário ou

– O CMDPD, quando solicitado, fornecerá modelo de declaração para a empresa, sindicatos, instituições, entidades e outros.

- Do Processo Eleitoral

– O processo de escolha dos conselheiros do CMDPD compreende as seguintes etapas:

Inscrições;
Assembleia Geral;
Assembleias Setorizadas;
Nomeação e posse.

– Cada entidade, instituição, sindicato, empresa, operador de transporte e usuário, obrigatoriamente, participa do processo de eleição dos conselheiros em somente um 
segmento que compõe o CMDPD.

– Entidades que atuam em mais de um segmento devem optar por um deles, para participar do processo de eleição dos conselheiros, no ato de inscrição.

– O segmento que possuir apenas uma entidade, empresa, sindicato ou instituição inscrita, a mesma elegerá 1 (um) conselheiro titular e 1(um) suplente.

– No ato de inscrição, identificar-se-á para a entidade, sindicato, empresa, operador de transporte e usuário à assembleia da qual participará para as eleições.

– No processo de eleição dos representantes da sociedade civil, inexistindo candidatos das entidades enumeradas nas alíneas de “a” a “g”, do item 3.1, deste edital, 
a respectiva vaga de conselheiro será assumida por representante de usuário de que trata a alínea “j”, deste mesmo item, observada a deficiência correspondente ao 
segmento substituído.

– A Assembleia de Usuários indicará o tipo de deficiência quando inexistir candidatos nos segmentos das entidades prestadoras de serviços na área de habilitação e 
reabilitação (alínea “f”, do item 3.1) e de profissionais especializados na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência (alínea “g”, do item 3.1).

– As Assembleias são autônomas para determinarem a forma de votação: voto aberto, secreto ou outra.

– Quando da eleição dos conselheiros, a maior idade do candidato é o primeiro critério de desempate, exceto no segmento dos profissionais de habilitação e 
reabilitação.– Os critérios de desempate da eleição no segmento dos profissionais de habilitação e reabilitação são, por ordem:

I – entidade sindical com sede ou escritório no município de contagem; II – o candidato com maior idade.

– É prerrogativa das Assembleias, por decisão da maioria simples, permitir a participação de novos candidatos, além dos declarados no ato de inscrição.

Parágrafo único - Requer candidatura, nas Assembleias, aquele previamente inscrito no processo eleitoral.

– Os participantes das Assembleias comparecerão ao local munidos de documentos de identificação.

- Do Calendário Eleitoral

8.1 – O calendário do processo eleitoral é o que segue:

CALENDÁRIO DO PROCESSO ElEITORAL DOS CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL DO CMDPD.
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ETAPA SEGMENTO DATA LOCAL

Inscrições Todos os segmentos
26 de março a 12 de abril.
9h às 16h30.

CMDPD
Av. José Faria da Rocha, 1.016 – 4º 
andar – Bairro Eldorado

Divulgação da Lista de Inscrito Todos os segmentos

16
de abril.
A partir das 13h.

CMDPD
Av. José Faria da Rocha, 1.016 – 4º 
andar – Bairro Eldorado

Recursos / Lista de Divulgação. Todos os segmentos
17 a 21
de abril

CMDPD
Av. José Faria da Rocha, 1.016 – 4º 
andar – Bairro Eldorado

Divulgação do
resultado do recurso Todos os segmentos

23
de abril

CMDPD
Av. José Faria da Rocha, 1.016 – 4º 
andar – Bairro Eldorado

Assembleia Geral
* entidades que atuam junto às pessoas com 
deficiência múltipla, auditiva, visual, 24 Secretaria de Direitos



física e intelectual, entidades prestadoras de 
serviços na área de habilitação e reabilitação 
de pessoas com deficiência e operadores de 
transporte coletivo do município de
Contagem. de abril 14 h

Humanos e Cidadania - SDHC
Av. José Faria da Rocha , 1016, 2º andar

Assembleia Setorizada I
Profissionais especializados na habilitação e 
reabilitação de pessoas com deficiência

25
de abril 14h.

SDHC
Av. José Faria da Rocha, 1016, 2º andar

Assembleia Setorizada II
Instituições ou empresas interessadas na ques-
tão da pessoa com deficiência

26
de abril 14h.

Auditório da Prefeitura de Contagem 
– Praça Tancredo Neves, 200 –
Bairro Camilo Alves.
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Assembleia Setorizada III
Usuários da política pública da pessoa com 
deficiência.

27
de abril 14h

Auditório da Prefeitura de Contagem 
- Praça Tancredo Neves, 200 –
Bairro Camilo Alves.

Resultado da Eleição De todos os segmentos

3
maio
a partir das 14h

CMDPD
Av. José Faria da Rocha, 1.016 – 4º 
andar – Bairro Eldorado

Recurso Todos os segmentos
4 a 8 maio
a partir das 14h

CMDPD
Av. José Faria da Rocha, 1.016 – 4º 
andar – Bairro Eldorado

Divulgação do resultado do 
recurso Todos os segmentos

9 de maio
a partir das 14h

CMDPD
Av. José Faria da Rocha, 1.016 – 4º 
andar – Bairro Eldorado

Resultado Final das Eleições Todos os segmentos
11 de maio
a partir das 14h

CMDPD
Av. José Faria da Rocha, 1.016 – 4º 
andar – Bairro Eldorado

Nomeação e Posse
Conselheiros eleitos e indicados pelos poderes 
públicos.

23
de maio

Auditório da Prefeitura de Contagem 
- Praça Tancredo Neves, 200 –
Bairro Camilo Alves.

- Do mandato– O mandato de conselheiro será de 3 (três) anos, permitindo-se uma recondução.

– O mandato pertence à:

– instituição, entidade, empresa ou sindicato, quando seu representante for eleito conselheiro;
– pessoa eleita, quando não representante de instituição juridicamente constituída ou coletivo de pais.

- Da Assembleia Geral

– Participam da Assembleia Geral os representantes legítimos dos seguintes segmentos:

– Entidades que atuam junto às pessoas com deficiência múltipla;
- Entidades que atuam junto às pessoas com deficiência auditiva;
- Entidades que atuam junto às pessoas com deficiência visual;
- Entidades que atuam junto às pessoas com deficiência física;
- Entidades que atuam junto às pessoas com deficiência intelectual;
- Entidades prestadoras de serviços na área de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência;
– Operadores de transporte coletivo do município de Contagem.

– Cada entidade far-se-á representar por 1 (um) membro legítimo de sua diretoria.

– Compete a Assembleia Geral:

– ser instância máxima de deliberação dos encaminhamentos do processo de escolha dos conselheiros para o CMDPD, respeitados os preceitos contidos nesse edital;
– esclarecer dúvidas de qualquer ordem;
– Deliberar sobre casos omissos ou excepcionais.
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– A Assembleia Geral, inicialmente, reunir-se-á com a presença dos representantes, conforme disposto no item 10.1 desse edital. No segundo momento, será dividida 
em assembleias setorizadas, quando ocorrerá a eleição de 1(um) conselheiro titular e 1(um) suplente, em cada segmento.

– Excluídos os Operadores de Transporte coletivo, excepcionalmente, verificada a inexistência ou desequilíbrio do número de entidades inscritas em um dos segmentos 
que integram a Assembleia Geral, por maioria simples de sua plenária, poderá se ter a autorização para a transferência setorial, desde que a entidade atuem com a 
deficiência pertinente.

- Da Assembleia Setorial de Instituições ou Empresas Interessadas na Questão da Pessoa com Deficiência.

– Participam representantes legítimos de Instituições, com ou sem fins lucrativo, ou empresas privadas, estabelecidas em Contagem, interessadas na questão da pessoa 
com deficiência.– Compete à Assembleia Setorial de instituições ou empresa interessadas na questão da pessoa com deficiência:

I – ser instância máxima de deliberação dos encaminhamentos do processo de eleição dos conselheiros, deste segmento, para o CMDPD, respeitados os contidos nesse 
edital; II – esclarecer dúvidas de qualquer ordem;
III – escolher 1 (um) conselheiro titular e 1 (um) suplente para o segmento.

– A instituição, aqui referida, ou empresa privada participa com um único representante.

- Da Assembleia Setorial de Profissionais Especializados na Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência.

– Participam representantes legítimos de sindicatos e/ou conselhos profissionais de trabalhadores na área de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, do 
setor privado ou público, atuantes no município, conforme item 3.4, deste edital.

– Compete a Assembleia Setorial de profissionais de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência:

I – ser instância máxima de deliberação dos encaminhamentos do processo de escolha dos conselheiros, deste segmento, para o CMDPD, respeitados os contidos nesse 
edital; II – esclarecer dúvidas de qualquer ordem;
III – escolher 1 (um) conselheiro titular e 1 (um) suplente para o segmento.

– O sindicato, Conselho ou Associação Profissional participa com um único representante.

- Da Assembleia Setorial de Usuários da Política Pública da Pessoa com Deficiência.

– Participam usuários da política pública definidos, no item 3.6, deste edital.

– Compete a Assembleia Setorial de usuários da política pública da pessoa com deficiência:

I – ser instância máxima de deliberação dos encaminhamentos do processo de eleição dos conselheiros, deste segmento, para o CMDPD, respeitados os contidos nesse 
edital; II – esclarecer dúvidas de qualquer ordem;
– escolher 1 (um) conselheiro titular e 1 (um) suplente para o segmento.
– escolher conselheiros titulares e suplentes dos segmentos indicados nos itens 7.6. e 7.7, deste edital.

- Dos recursos

– Os prazos, execuções e resultados de recursos são os constantes no Calendário Eleitoral, item 8, deste edital, e serão afixados na Sede do CMDPD.

– O CMDPD emitirá formulário próprio para solicitação de recursos.- Da Nomeação e Posse

– A nomeação e a posse dos conselheiros do CMDPD dar-se-ão no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de eleição dos representantes da sociedade civil.

– A entidade proclamada eleita (titular e/ou suplente) apresentará declaração, assinada por seu representante legal, indicando o nome de seu conselheiro no CMDPD, 
em até 10 (dias) corridos, após a assembleia de eleição.

- Após eleitos, os usuários (titulares e suplentes) preencherão ficha fornecida pela comissão organizadora.

– Os representantes dos poderes executivo e legislativo serão nomeados e empossados em conjunto aos eleitos da sociedade civil.

- Das Disposições Finais.

– A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SDHC auxiliará no que for necessário, a viabilidade do processo eleitoral dos conselheiros da sociedade civil 
do CMDPD.

– Na vigência do mandato 2018/2021 do CMDPD, caso haja alteração na Lei nº 4.716/2015 e acréscimo de novos usuários à composição do conselho, convocar-se-ão os 
usuários listados mais votados na sequência.

– Os casos omissos e/ou excepcionais, não previstos neste edital, são de competência da Comissão Eleitoral.
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– Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 21 de fevereiro de 2018.

Maurício Alves Peçanha Presidente do CMDPD.

Famuc

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROF. EM SAÚDE -EDITAL Nº 01/2018

C.PROF: 301 - Enfermagem - Saúde da Criança

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE 
NASCIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

328267 ELIZA CAMPOS MIRANDA PINTO 13112460 12/09/1986 32 34    66 1

195997 MAISA GONCALVES LOURES MG10835572 08/03/1983 28 34    62 2

914037 TAIANA BARROSO FARIA 13293146 01/11/1985 28 34    62 3

643722 ALINE CELESTE ZEFERINA MG15428667 16/01/1989 30 32    62 4

137939 GLEICILAINE ALVES DE SOUZA 15164011 07/12/1991 28 32    60 5

897086 MÁRCIA CRISTINA MOREIRA 11702549 07/11/1981 28 30    58 6

929957 ROSANA GABRIEL DE OLIVEIRA 1290032637 19/11/1986 28 30    58 7

911639 CARMEN LUCIANA SAMPAIO ARANTES M6093997 14/06/1976 32 26    58 8

41715 CRISTIANO FERREIRA GONCALVES 8791944 15/05/1983 26 30    56 9

396498 ELLEN BARBOSA DE BRITO 13615652 31/08/1985 22 32    54 10

401144 ALEXANDRA GRAZIELLE GENEROSO MARQUES DA CRUZ MG14432552 02/01/1986 22 32    54 11

928211 ANA PAULA DA SILVA LEMOS mg16565348 05/02/1993 24 30    54 12

546117 ROSÂNGELA APARECIDA SILVA PINTO Mg5241466 03/11/1968 18 32    50 13

751712 TATIANE ANDRESSA DE MOURA ASSIS GUIMARÃES MG 15077454 22/02/1988 22 28    50 14

763345 VALDETE LOURENÇO DA SILVA 8376262 24/11/1976 24 26    50 15

342196 BRUNA DAMARA GONÇALVES PITOMBEIRA 2,00003E+12 16/10/1991 28 22    50 16

206601 JULIANA CRISTINA DEMÉTRIO mg11806490 15/06/1983 20 28    48 17

859631 ANTONIA CLEIDE NOBRE MG7472430 13/06/1973 22 26    48 18

843912 PAULO LEONARDO QUEIROZ M8372679 21/04/1976 22 26    48 19

77963 FLAVIA RAMOS DA SILVA DE ASSIS MG19346426 28/01/1977 24 24    48 20

405138 LÉA LUIZ DE OLIVIERA mg 4194451 03/08/1966 18 28    46 21

899591 GRAZIELE DE FÁTIMA GONÇALVES VEIRA 16327884 25/10/1988 20 26    46 22

857446 VIVIANE DA CRUZ BENFICA M8721733 13/04/1978 22 24    46 23

32629 MARTA DA SILVA SANTOS mg15756844 14/06/1989 18 26    44 24

8519 MARINA ALVES SANTOS CIPRIANO MG11908362 18/09/1982 18 24    42 25

588892 LUCIMERI DO ROSARIO GONÇALVES M8363466 02/12/1971 20 22    42 26

225575 MARIA ELIZABET MOREIRA CUNHA MG5874022 01/02/1970 24 18    42 27

512635 CAROLINA SANTIAGO VIEIRA 16012272 03/04/1989 14 26    40 28

39898 EVELINE PRATES COSTA ALVES RIBEIRO MG 13428990 10/11/1986 16 24    40 29

C.PROF: 301 - Enfermagem - Saúde da Criança
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RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

643722 ALINE CELESTE ZEFERINA MG15428667 16/01/1989 30 32    62 1

843912 PAULO LEONARDO QUEIROZ M8372679 21/04/1976 22 26    48 2

8519 MARINA ALVES SANTOS CIPRIANO MG11908362 18/09/1982 18 24    42 3

C.PROF: 302 - Fisioterapia - Saúde da Criança

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

867955 KAREN CAROLINE VASCONCELOS QUEIROZ 18185350 08/09/1995 30 32    62 1

464134 GABRIELA FELIPPE DABRAMO 478009173 17/04/1991 24 32    56 2

633120 JOYCE ALVES DAMASCENO 10181075 31/07/1987 26 30    56 3

656528 JONATHAN VIDOTTI SENRA 5761369241 13/02/1991 24 30    54 4

242877 MARIANA CAROLINA SANTOS CORREA MG12274729 02/10/1993 28 26    54 5

682863 LETÍCIA RESENDE AVELAR MG 19757756 24/05/1995 24 26    50 6

363093 BÁRBARA GONÇALVES SOARES PRADO MG16427563 11/12/1995 26 24    50 7

972881 ELLEN CRISTINA BELTRÃO PEREIRA MG12745767 30/10/1988 22 26    48 8

979968 KEITH POLYANNA GOMES RIBEIRO MG17155778 20/02/1993 22 26    48 9

541531 LUDMILA VENTURI FRANÇA 13693866 04/07/1991 18 28    46 10

271641 LETÍCIA AZEVEDO MELGAÇO DA SILVA MG-15.406-362 04/02/1991 22 24    46 11

789369 NATÁLIA SOUZA PESSOA MG-17249681 24/11/1992 22 24    46 12

116683 CAROLINA ANGÉLICA DO CARMO HEREDIA MG11063171 02/08/1986 26 20    46 13

478660 NATHÁLIA BRITO LIMA MG15529527 24/09/1994 16 26    42 14

557708 FABIANA NAZARÉ DE JESUS Mg7953262 17/06/1984 18 24    42 15

654688 ANA CAROLINA DE QUEIROZ CORDEIRO AMARAL mg-17284472 21/01/1992 18 24    42 16

219631 ALINE GIL CHAVES MG 14705788 10/03/1992 18 24    42 18

117804 LUANNA RODRIGUES LEITE mg14023970 30/09/1994 18 24    42 19

353227 TATIELY LUZIA REIS DE SOUZA mg15695486 12/12/1987 24 18    42 20

647151 NAGILA SANTOS ALMEIDA 15074053 09/12/1987 10 30    40 21

C.PROF: 302 - Fisioterapia - Saúde da Criança

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

633120 JOYCE ALVES DAMASCENO 10181075 31/07/1987 26 30    56 1

682863 LETÍCIA RESENDE AVELAR MG 19757756 24/05/1995 24 26    50 2

363093 BÁRBARA GONÇALVES SOARES PRADO MG16427563 11/12/1995 26 24    50 3

972881 ELLEN CRISTINA BELTRÃO PEREIRA MG12745767 30/10/1988 22 26    48 4

271641 LETÍCIA AZEVEDO MELGAÇO DA SILVA MG-15.406-362 04/02/1991 22 24    46 5

116683 CAROLINA ANGÉLICA DO CARMO HEREDIA MG11063171 02/08/1986 26 20    46 6

557708 FABIANA NAZARÉ DE JESUS Mg7953262 17/06/1984 18 24    42 7

C.PROF: 303 - Fonoaudiologia - Saúde da Criança

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
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INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

133460 ANA CLÁUDIA ARAÚJO DA SILVA MG 16063791 24/06/1990 30 32    62 1

241335 ÁUREA MARQUES DE SOUZA 13377038 31/07/1985 36 26    62 2

649585 SANDRA RAQUEL DE MELO mg11011413 08/03/1981 32 28    60 3

406959 ÉRICA NUNES SILVA M9352565 07/06/1977 26 32    58 4

542841 GLÁUCIA ALVES DE SOUZA MG16214293 24/06/1988 26 32    58 5

1170 IVONE ANTONIO DE SOUSA m8205540 30/10/1976 20 34    54 6

333190 LARISSA SADI DE LÍBERO CALDEIRA MG16114437 23/06/1995 22 30    52 7

53134 LUANA AMORIM TORRES BATISTA 11227646 14/09/1993 22 28    50 8

106105 LÍDIA MARA SILVA PINTO MG16983553 01/08/1994 20 28    48 9

524573 MARCILENE SANTOS DA SILVA 3686793 11/09/1994 20 26    46 10

978027 ZELIA DAS GRAÇAS VIEIRA Mg 10.206.972 06/02/1980 24 22    46 11

C.PROF: 303 - Fonoaudiologia - Saúde da Criança

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

241335 ÁUREA MARQUES DE SOUZA 13377038 31/07/1985 36 26    62 1

406959 ÉRICA NUNES SILVA M9352565 07/06/1977 26 32    58 2

1170 IVONE ANTONIO DE SOUSA m8205540 30/10/1976 20 34    54 3

53134 LUANA AMORIM TORRES BATISTA 11227646 14/09/1993 22 28    50 4

C.PROF: 304 - Psicologia - Saúde da Criança

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

165281 STEPHANE POLLYANE COSTA LOPES MG12296565 07/12/1984 26 38    64 1

91317 LUCIANA SOUZA DA SILVA PAULA MG14600524 13/02/1989 32 32    64 2

144976 ADRIANA ROCHA GONÇALVES m3991360 05/12/1972 34 30    64 3

163355 ANDREIA NARA LIMA DA SILVA MG15525781 12/12/1989 30 32    62 4

199707 ANA PAULA ALVES MACHADO mg15564528 29/08/1988 26 34    60 5

974431 KARINE LIMA CAMPOS PINTO MG10607834 25/11/1983 28 32    60 6

548934 KAREN CRISTINA MARQUES MG.13.349.050 09/06/1993 28 32    60 7

871972 GUILHERME SOARES DONADONI MOURA DA SILVA 43966427-5 30/11/1984 30 30    60 8

691377 ROBERTA DOS SANTOS CAMPOS mg14285775 14/11/1986 30 30    60 9

422814 JESSICA LUZIA PINTO MG17121028 18/08/1994 32 28    60 10

337557 ELAINE CRISTINA ALVES SANTOS SOUSA MG8701878 28/09/1978 24 34    58 11

265905 NATHIARA APARECIDA SOARES DE MENEZES DOS SANT MG-13.128.353 07/12/1993 26 32    58 12

823550 HADASSA MEIRELES MIRANDA mg 15843413 08/04/1994 26 32    58 13

209049 NAIARA ALINE VIEIRA mg16642512 28/03/1989 32 26    58 14

309426 GIOVANA SILVA DE JESUS MG 12833274 25/10/1993 32 26    58 15

807931 NAARA ADRIAN QUIRINO MG16195028 23/06/1992 24 32    56 16

12015 MAYANA ELIZA BRACKS FARIA 12673791 27/11/1988 28 28    56 17

780959 LARISSE JENIFER SOARES GONTIJO MG17111583 02/05/1995 30 26    56 18

114235 LEILA DE OLIVEIRA COUTO MG17502629 07/05/1991 26 28    54 19

449868 FABRÍCIA NASCIMENTO ARAÚJO TEIXEIRA MG 13791277 30/12/1994 26 28    54 20
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953337 ALINE NUNES SILVA 14969965 04/04/1988 28 26    54 21

842999 MARIANA DO CARMO FERREIRA SILVA MG 13216557 10/07/1988 30 24    54 22

620492 GABRIELA RIBEIRO XAVIER 17848376 26/10/1993 22 30    52 23

390512 TALITA AUXILIADORA DE SOUZA MG 15040015 30/01/1986 24 28    52 24

441897 THALITA BRENA SOUZA PEREIRA 15894957 18/05/1990 24 28    52 25

672784 CLEIDIANA LUZIA GOMES DE SOUZA MG 18.590.979 13/12/1992 24 28    52 26

75159 LÍLIAN MENEZES DE ALMEIDA MG11.559.641 06/03/1983 26 26    52 27

737542 ROSA MÍSTICA DIAS RIBEIRO MG. 15162870 06/12/1988 26 26    52 28

315697 SUELLEN CRISTINA VASCONCELOS BRANDÃO 19030987 06/09/1993 28 24    52 29

610124 VANESSA GOMES DA CUNHA MG11944640 20/10/1982 20 30    50 30

477918 REGINA CELI PIUZANA BRAZ MG 3811645 26/08/1967 22 28    50 31

183273 LAIS REGINA KELLES DE SÃO JOSÉ Mg-14.992.101 27/06/1988 24 26    50 32

816734 DAIANE STEFANI MATIAS MENDES Mg18358960 26/04/1994 24 26    50 33

969014 CÍNTIA FAGUNDES DE PAULA MG8548127 25/02/1978 28 22    50 34

798901 ADRIANA REIS SANTOS MG 7250722 18/10/1974 16 32    48 35

610448 ERICA PEREIRA DE SOUZA AVILA MG16672434 13/07/1990 20 28    48 36

780867 THAIS DE CAMPOS MENESES MG13.671.925 08/06/1991 20 28    48 37

550809 GÉSIA SOARES FERNANDES MG-16658713 22/10/1990 22 26    48 38

852420 THIAGO OSCAR DOS SANTOS MG - 14.471.472 22/07/1987 24 24    48 39

692676 VANEZA COSTA CARDOSO MG 11818819 09/02/1982 26 22    48 40

287538 VANESSA CASSIA DA SILVA SANTOS 14778859 23/06/1990 20 26    46 41

484527 AGNES CRISTINE TEIXEIRA DE SOUZA 17.083.022 11/11/1994 20 26    46 42

901126 RUTH DE FREITAS DORNELAS MG1044457 18/01/1957 26 20    46 43

118952 BRUNA AZEVEDO LÉO 16088369 23/04/1993 30 16    46 44

755882 DANIELA SOUZA RIBEIRO 13656791 01/02/1985 18 26    44 45

431643 ANA CLÁUDIA DE MAGALHÃES LARA M5266599 23/09/1968 20 24    44 46

131157 JANAINA DE MATTOS NOGUEIRA mg10264510 01/10/1984 20 24    44 47

326359 TAISLAINE FLAVIANE SILVA OLIVEIRA 14644084 06/01/1987 22 22    44 48

883437 IRACEMA OLYMPIA SOUZA MANTOVANI MG15094020 25/11/1992 22 22    44 49

606556 ALESSANDRA SOARES GONÇALVES 14742540 29/10/1984 18 24    42 50

310253 MARIA CÉLIA CALIXTO DA SILVA CASSIANO mg3 814889 05/12/1965 20 22    42 51

657386 FERNANDA MARGARETH COSTA DA ROCHA 11816734 13/09/1981 16 24    40 52

262374 DÉBORA VIRGÍNIA OLIVEIRA MG.17.942.073 25/11/1992 18 22    40 53

304668 LUCIANA CARDOSO PANTA 7517193 28/01/1977 20 20    40 54

996335 LEA CARDENAS MORENO 12386387 21/02/1972 22 18    40 55

717258 STELLA TAVARES NOLASCO MG 17805237 17/03/1995 22 18    40 56

C.PROF: 304 - Psicologia - Saúde da Criança

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

823550 HADASSA MEIRELES MIRANDA mg 15843413 08/04/1994 26 32    58 1

807931 NAARA ADRIAN QUIRINO MG16195028 23/06/1992 24 32    56 2

610448 ERICA PEREIRA DE SOUZA AVILA MG16672434 13/07/1990 20 28    48 3

550809 GÉSIA SOARES FERNANDES MG-16658713 22/10/1990 22 26    48 4

901126 RUTH DE FREITAS DORNELAS MG1044457 18/01/1957 26 20    46 5

755882 DANIELA SOUZA RIBEIRO 13656791 01/02/1985 18 26    44 6

996335 LEA CARDENAS MORENO 12386387 21/02/1972 22 18    40 7

C.PROF: 305 - Serviço Social - Saúde da Criança
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RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

708563 RAFAELA DE LIMA QUEIROGA MG- 16.437.913 10/08/1993 32 28    60 1

791524 SIMONE MARA ALMEIDA BRUM 6874548 07/07/1972 30 28    58 2

178376 TALITA FREIRE MOREIRA ANACLETO 200939577 14/01/1984 30 28    58 3

374981 SUELEN MARINA SOARES DOS SANTOS mg 16803219 24/11/1990 30 28    58 4

310919 DENISE MARTINS ÂNGELO PASSOS 2218347 02/06/1996 26 30    56 5

276679 LEIDIANE LOPES MAGALHÃES 11617366 27/11/1982 24 30    54 6

312491 LUANA ALVES CIRIACO MG- 17.323.443 11/09/1992 24 30    54 7

935188 EULER ANTÔNIO CAMPOS MG15652678 21/09/1993 24 30    54 8

818172 MARIA LUCIANA RODRIGUES FERREIRA PIRES 97002319929 19/02/1981 26 28    54 9

372827 POLLYANNA SILVA PINHEIRO FARIA 6723724 03/07/1981 26 28    54 10

670097 ADRIANA GOMES RODRIGUES SIQUEIRA MG11868743 30/04/1983 24 28    52 11

624038 BRUNA GARCIA FERNANDES 2009249747 16/09/1988 20 30    50 12

113508 SANAKELLY DE CASTRO REZENDE 16138958 28/02/1992 22 26    48 13

164435 DANIELLE VIEIRA DA SILVA MG18223974 13/06/1995 22 26    48 14

559311 MARIA ROSÁRIA MONTEIRO SALES M7517296 12/01/1977 24 24    48 15

103641 LOURDES DOS SANTOS VELOSO m-5829275 22/06/1973 20 26    46 16

223429 MARLEIDY DE PAULA ALVES RIBEIRO 15614218 12/04/1991 22 24    46 17

422976 ANDRESA MARIA DE MEIRELES 16582895 09/04/1994 22 24    46 18

750345 APARECIDA CONCEIÇÃO BERNARDINA M8118184 05/05/1980 24 22    46 19

692485 RENATA ALEXANDRA JORGE ALVES MG 10848174 08/05/1981 18 26    44 20

388099 LUCINEA SOARES MG-6347488 02/02/1974 20 24    44 21

835438 LUCIANA LELIS DIOGO mg8659939 15/03/1978 22 22    44 22

670734 POLLIANA IZABEL LANA BARBOSA MG-13627931 08/06/1984 22 22    44 23

771388 MARLI ANTUNES ANACLETO SANTOS mg9356620 19/06/1977 24 18    42 24

107408 MARTA DA SILVA FRAGA 6212766 05/04/1972 20 20    40 25

497744 BIANCA APARECIDA RODRIGUES 15517956 11/08/1988 22 18    40 26

C.PROF: 305 - Serviço Social - Saúde da Criança

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

276679 LEIDIANE LOPES MAGALHÃES 11617366 27/11/1982 24 30    54 1

935188 EULER ANTÔNIO CAMPOS MG15652678 21/09/1993 24 30    54 2

113508 SANAKELLY DE CASTRO REZENDE 16138958 28/02/1992 22 26    48 3

103641 LOURDES DOS SANTOS VELOSO m-5829275 22/06/1973 20 26    46 4

750345 APARECIDA CONCEIÇÃO BERNARDINA M8118184 05/05/1980 24 22    46 5

692485 RENATA ALEXANDRA JORGE ALVES MG 10848174 08/05/1981 18 26    44 6

835438 LUCIANA LELIS DIOGO mg8659939 15/03/1978 22 22    44 7

C.PROF: 306 - Terapia Ocupacional - Saúde da Criança

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

345442 PATRICIA RIBEIRO NUNES NETTO 15154751 31/12/1990 28 32    60 1

270053 ELISA ROSA DA SILVA Mg11914845 16/01/1994 26 30    56 2
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850541 JÉSSICA LOHANE BRANDÃO MG16859737 04/09/1992 24 26    50 3

819844 NATHÁLIA DULCE MOREIRA DOS SANTOS 11432233 07/11/1985 26 24    50 4

555685 TAYNÁ TAMARA DE SOUZA LARANJEIRA Mg10168084 13/06/1986 20 28    48 5

C.PROF: 306 - Terapia Ocupacional - Saúde da Criança

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

850541 JÉSSICA LOHANE BRANDÃO MG16859737 04/09/1992 24 26    50 1

C.PROF: 307 - Enfermagem - Urgência e Trauma

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

528493 ÁGHATA BARBOSA RAMALHO CALDEIRA 16804936 05/06/1994 32 34    66 1

808528 NATÁLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO MG 16.556.665 15/07/1990 28 36    64 2

712673 DANIELLE ROBERTA SIQUEIRA 17946871 08/06/1995 30 32    62 3

61636 MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA MG- 16.662.106 07/07/1990 32 30    62 4

950381 TALITA CRISTIANA ALVES MG 17 773 466 22/08/1994 32 30    62 5

597264 MARIA APARECIDA DINIZ 5.397.156 11/05/1971 28 32    60 6

72012 CAMILA DAIANA LEAL DIAS 14970045 25/07/1986 28 32    60 7

388885 FRANCINARA POLASK DIAS 17821558 30/09/1994 30 30    60 8

945114 PALOMA APARECIDA BATISTA XAVIER mg-17295187 16/01/1994 28 30    58 9

38202 ADELINE NARA BARBOSA PEREIRA 15220664 13/03/1987 32 26    58 10

995392 MARINE TAVARES SANTOS 12155540 30/06/1987 32 26    58 11

135740 YANNA OLIVEIRA BOTELHO GUIMARÃES MG-16.976.689 09/02/1992 32 26    58 12

527226 MARLENE DO ROZARIO SILVA MG10871208 09/12/1980 34 24    58 13

372592 VANUSA FERNANDES MORAIS RAMOS MG9178503 29/03/1976 24 32    56 14

904505 ADRIANA MARQUES DE SOUZA 16995963 13/07/1990 28 28    56 15

165430 BRUNA PARRELA PINTO MG-17.904.326 10/11/1993 30 26    56 16

300542 CAIO HENRIQUE MACEDO CAMARGOS DE OLIVEIRA MG-14.484.418 21/04/1995 30 26    56 17

379584 MAURA CESÁRIO DA SILVA RAMIRES MG-13.153.481 15/08/1984 32 24    56 18

515288 CARINE DE PAULA MARTINS SOUZA 14997468 21/11/1987 32 24    56 19

374563 FERNANDA MARTINEZ DE OLIVEIRA RESENDE mg14084823 18/09/1994 28 26    54 20

562325 THAÍS DINIZ ROSA MG-15.303.270 28/04/1995 30 24    54 21

918097 MARCO ANTÔNIO SILVA NASCIMENTO COREN 259001 08/02/1958 24 28    52 22

263847 ÁGATHA AMENO CARDOSO 8.779.362 16/02/1977 24 28    52 23

14870 RAFIZA GERMINI MG 15081886 29/10/1990 24 28    52 24

821826 INGRYDE SALLES SILVA DE OLIVEIRA 18448850 12/09/1994 26 26    52 25

270882 EUNICE REGINA MOURA mg10113568 31/07/1976 28 24    52 26

272763 SIRLEI MENDES DOS SANTOS SILVA 13105586 26/05/1983 28 24    52 27

717102 CAMILA APARECIDA MOREIRA DA SILVA 12098447 03/04/1988 30 22    52 28

420471 LAYANA DE OLIVEIRA FLAUZINO MG16381683 24/02/1988 22 28    50 29

736751 ALICE LUNA MG15059227 27/03/1992 22 28    50 30

83267 ELIADA LIMA DE ANDRADE MG 18358605 04/04/1994 24 26    50 31

139808 JOELIZE SOARES NASCIMENTO 8537504 13/01/1977 28 22    50 32

736712 DIANA MACEDO LIMA mg 13131499 13/09/1982 32 18    50 33

902712 SOLANGE GOMES DOS SANTOS MG 17132504 27/11/1980 20 28    48 34
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615455 IGOR DA SILVA TINOR 1162905360 17/01/1990 26 22    48 35

143527 LILIAN ISMENIA DE JESUS MG18605508 13/03/1993 26 22    48 36

316468 AMANDA KAROLINA SOUZA ALKMIM 18157970 10/03/1994 28 20    48 37

330606 LUCIANE GUALBERTO DOS SANTOS MG 7046169 16/06/1975 30 18    48 38

107619 ANDERSON DA SILVA DIAS 10324972 05/08/1981 20 26    46 39

29966 TASSIANE DE FÁTIMA MENEZES MG11003116 15/05/1983 20 26    46 40

597420 ANA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA MG15891466 14/06/1995 20 26    46 41

103171 CLEONICE MATOS TELES 13308300 13/04/1975 22 24    46 42

631777 RENATA MIRANDA ALVES DE ALMEIDA 11611594 06/04/1985 22 24    46 43

162104 JOÃO RAMOS M6403724 07/05/1975 24 22    46 44

725040 GRACIELE DE OLIVEIRA SOUZA MG 11064660 15/03/1982 24 22    46 45

975294 LUDMILLA SILVA FERREIRA DE SOUZA 12680809 24/07/1989 24 22    46 46

337888 THAIS MARA DE FREITAS SILVA DIAS MG14532703 28/10/1986 18 26    44 47

603806 LAIS BARONE Mg10151587 09/02/1994 18 26    44 48

536675 SIMONE OLIVEIRA SANTOS MG10857341 21/10/1977 22 22    44 49

916703 CARINE QUINTÃO SILVA ROCHA 14430527 09/11/1992 24 20    44 50

53529 RENATA VIEIRA FREITAS MG10249503 23/04/1983 26 18    44 51

461987 GISELLA FERNANDA FERREIRA MARTINS MG 10121938 16/02/1984 20 22    42 52

465435 DIOGO BATISTA DRUMMOND MG 14865825 06/09/1990 20 22    42 53

894754 SARAH REGINA DE GUERREIRO SOARES MG 12672152 12/06/1982 22 20    42 54

579475 BÁRBARA JÉSSICA DE MELO CÉZAR DIAS mg17230708 10/10/1992 22 20    42 55

288807 BIANCA CÉLIA BRAGA RUSSE 17686609 28/01/1993 22 20    42 56

660166 JULIANA STEPHANIE BAINA PIMENTEL 17506851 13/05/1991 26 16    42 57

283485 KÁTIA ALEXANDRA MESSIAS M6008720 11/02/1975 18 22    40 58

469451 HELLEN CAROLINE SOARES ROVESSE 16536159 14/06/1994 20 20    40 59

C.PROF: 307 - Enfermagem - Urgência e Trauma

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

61636 MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA MG- 16.662.106 07/07/1990 32 30    62 1

950381 TALITA CRISTIANA ALVES MG 17 773 466 22/08/1994 32 30    62 2

38202 ADELINE NARA BARBOSA PEREIRA 15220664 13/03/1987 32 26    58 3

995392 MARINE TAVARES SANTOS 12155540 30/06/1987 32 26    58 4

165430 BRUNA PARRELA PINTO MG-17.904.326 10/11/1993 30 26    56 5

379584 MAURA CESÁRIO DA SILVA RAMIRES MG-13.153.481 15/08/1984 32 24    56 6

562325 THAÍS DINIZ ROSA MG-15.303.270 28/04/1995 30 24    54 7

918097 MARCO ANTÔNIO SILVA NASCIMENTO COREN 259001 08/02/1958 24 28    52 8

270882 EUNICE REGINA MOURA mg10113568 31/07/1976 28 24    52 9

272763 SIRLEI MENDES DOS SANTOS SILVA 13105586 26/05/1983 28 24    52 10

316468 AMANDA KAROLINA SOUZA ALKMIM 18157970 10/03/1994 28 20    48 11

597420 ANA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA MG15891466 14/06/1995 20 26    46 12

631777 RENATA MIRANDA ALVES DE ALMEIDA 11611594 06/04/1985 22 24    46 13

461987 GISELLA FERNANDA FERREIRA MARTINS MG 10121938 16/02/1984 20 22    42 14

465435 DIOGO BATISTA DRUMMOND MG 14865825 06/09/1990 20 22    42 15

894754 SARAH REGINA DE GUERREIRO SOARES MG 12672152 12/06/1982 22 20    42 16

283485 KÁTIA ALEXANDRA MESSIAS M6008720 11/02/1975 18 22    40 17

C.PROF: 307 - Enfermagem - Urgência e Trauma
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RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

579475 BÁRBARA JÉSSICA DE MELO CÉZAR DIAS mg17230708 10/10/1992 22 20    42 1

C.PROF: 308 - Farmácia - Urgência e Trauma

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

706011 GIZELY PEREIRA DA SILVA MG14132598 27/03/1987 32 36    68 1

842841 VANESSA MAYRA DE OLIVEIRA MAURICIO MG15559350 27/12/1988 28 26    54 2

205349 ISADORA GONÇALVES FERREIRA MG177558532 14/09/1993 22 30    52 3

940570 ESTER SANDRA APARECIDA RAMOS OLIVEIRA MG7 553116 10/09/1976 26 26    52 4

458958 TACIELE MORAIS DA SILVA MG13631321 06/02/1989 26 22    48 5

883515 NATHALYA RODRIGUES SILVA MACEDO MG-11.880.742 19/04/1995 16 26    42 6

767941 JULIELLE NAYARA RIBEIRO BARBOSA 15967947 13/11/1992 20 22    42 7

913668 PAMELLA NUNES FERNANDES 17357068 25/02/1994 20 22    42 8

530855 REJANE MARIA DE JESUS MARTINS 11000535 17/10/1973 24 18    42 9

343364 RAFAELA ARAÚJO ROCHA mg15108694 14/06/1993 18 22    40 10

C.PROF: 308 - Farmácia - Urgência e Trauma

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

706011 GIZELY PEREIRA DA SILVA MG14132598 27/03/1987 32 36    68 1

767941 JULIELLE NAYARA RIBEIRO BARBOSA 15967947 13/11/1992 20 22    42 2

913668 PAMELLA NUNES FERNANDES 17357068 25/02/1994 20 22    42 3

C.PROF: 309 - Fisioterapia - Urgência e Trauma

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

799387 ALINE VIEIRA SILVA 14374975 22/08/1985 30 36    66 1

521990 ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA 4429379 29/09/1982 30 32    62 2

618749 YARA DA ROCHA PEREIRA MG17682037 10/04/1994 32 30    62 3

101515 ADRIANE CRISTINA SOL SOUZA REZENDE 9353694 06/08/1979 30 30    60 4

602884 DEIJANIRA ROCCO DE SOUZA MG15131286 25/05/1993 32 28    60 5

338644 DÉBORA ALVES PINHEIRO MG16797300 10/09/1992 26 30    56 6

58448 NATHÁLYA ABIDO CAPISTRANO MG11087726 27/05/1991 30 26    56 7

838932 ANTONIO CARLOS DE AMORIM JUNIOR MG- 13.101.196 21/12/1985 26 28    54 8

671007 ALINE CEREZO ALVES 14993131 23/03/1989 26 26    52 9

455749 VILMA SOUZA DO CARMO PERROUD 17115620 26/07/1993 22 28    50 10

461827 AMANDA GLENNIA DOS SANTOS Mg17759648 26/10/1994 26 24    50 11
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683901 NATALIA HELENA DE CARVALHO MG- 14494324 23/02/1991 22 26    48 12

442914 ANA LUIZA RODRIGUES SENA MG16548005 13/06/1992 22 24    46 13

179757 ANNE CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA MG19421715 20/04/1995 22 24    46 14

52846 RAFAELA DAS GRAÇAS COELHO MG-16.720.358 20/07/1993 24 22    46 15

816035 GISELLE NUNES BARROS COSTA MG 15736603 18/12/1991 26 20    46 16

529599 THAIS ALVES VIANA FELIX Mg 15 122 033 08/06/1993 26 20    46 17

631389 MICHELLE GONÇALVES PEREIRA 16427654 11/09/1990 20 24    44 18

777131 BRUNA DA SILVA PEREIRA MG15915217 22/06/1992 20 24    44 19

310839 HENRIQUE ELIAS DE FIGUEIREDO MG13460470 15/08/1990 22 22    44 20

682713 LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA MG14423534 13/09/1993 22 22    44 21

235441 MYRNA AMARAL DIAS FALCAO MG 15.126.159 29/12/1994 22 22    44 22

390493 BÁRBARA HELLEN ALVES DE ARAÚJO MG-11.590.247 18/10/1993 24 20    44 23

806993 NATHALIA CÁSSIA DAMASCENO MG17371903 25/11/1991 26 18    44 24

967063 TANIA MODESTO FAURO M 8306072 01/02/1977 24 18    42 25

189530 NATÁLIA FONSECA RODRIGUES MG17161425 31/03/1994 22 18    40 26

C.PROF: 309 - Fisioterapia - Urgência e Trauma

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

618749 YARA DA ROCHA PEREIRA MG17682037 10/04/1994 32 30    62 1

671007 ALINE CEREZO ALVES 14993131 23/03/1989 26 26    52 2

179757 ANNE CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA MG19421715 20/04/1995 22 24    46 3

631389 MICHELLE GONÇALVES PEREIRA 16427654 11/09/1990 20 24    44 4

777131 BRUNA DA SILVA PEREIRA MG15915217 22/06/1992 20 24    44 5

C.PROF: 310 - Fonoaudiologia - Urgência e Trauma

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

304446 DEBORAH CHRISTINY ABRANTE GODINHO MG16620934 28/01/1991 32 24    56 1

326650 DANIELE VALERIANO DE SOUZA MG 11666452 24/06/1987 26 26    52 2

90073 SARA MARIA DE OLIVEIRA MG12592784 06/09/1993 28 24    52 3

432691 ASSUMPÇÃO VIDAL DE JESUS MG17017903 18/10/1992 24 26    50 4

191322 BARBARA FERNANDA DE OLIVEIRA MG11931177 21/03/1990 24 24    48 5

422128 BIANCA CRISTINA DOS SANTOS Mg10447065 23/09/1987 22 20    42 6

899823 HENRIQUE SANTOS PEDROSA MG18336648 05/06/1994 22 20    42 7

C.PROF: 310 - Fonoaudiologia - Urgência e Trauma

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

304446 DEBORAH CHRISTINY ABRANTE GODINHO MG16620934 28/01/1991 32 24    56 1

422128 BIANCA CRISTINA DOS SANTOS Mg10447065 23/09/1987 22 20    42 2
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C.PROF: 311 - Serviço Social - Urgência e Trauma

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - APROVADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

125580 ISABEL CRISTINA GUIMARÃES DOS SANTOS mg12086854 17/09/1984 32 28    60 1

434033 BÁRBARA SALOMÉ EVANGELISTA MG 10711346 23/09/1989 30 28    58 2

726068 ROSA FERREIRA LIMA MG11941198 20/10/1981 32 26    58 3

275225 ADEILSON BONIFÁCIO DE JESUS MG-5698489 22/03/1974 28 28    56 4

544525 ANA CAROLINE HONORIO GARCIA 16222311 21/07/1992 22 32    54 5

119382 ANTONIA DAS GRAÇAS LEITE SILVA MG7043857 26/11/1972 26 26    52 6

579770 VANESSA MAZZARELLO BORBA MG14540898 27/06/1988 22 24    46 7

18833 ALÃN CÉSAR PIRES AMORIM 16725049 17/12/1993 22 24    46 8

351548 RAQUEL GUIEIRO GUIMARÃES 11914737 28/07/1983 24 22    46 9

234571 ANA PAULA RIBEIRO DA SILVEIRA BRAGA 6695903 07/07/1989 24 22    46 10

521699 SÔNIA VALÉRIA DA COSTA 15532047 15/11/1988 14 28    42 11

44485 EDNA BATISTA DE MOURA MG-6971363 20/12/1974 18 24    42 12

941713 MICHELLE CONCEIÇÃO VILAÇA DE OLIVEIRA MG12176090 22/09/1985 24 18    42 13

121436 PATRICIA APARECIDA DE AMORIM VIEIRA MG13987841 29/10/1987 24 18    42 14

24663 GISELA STEFANIA SOUZA DE OLIVEIRA MG 17.515.236 27/02/1992 24 16    40 15

386273 TANIA ANDRADE CARDOSO 18759016 03/01/1976 26 14    40 16

C.PROF: 311 - Serviço Social - Urgência e Trauma

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS- CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - APROVADOS - ORDEM CLASSIFICAÇÃO

INSCRICAO NOME IDENTIDADE
DATA DE NAS-
CIMENTO

SAÚDE PÚB. 
COLETIV

CONHEC. 
ESPECÍFICO    

TOTAL DE 
PONTOS CLAS

521699 SÔNIA VALÉRIA DA COSTA 15532047 15/11/1988 14 28    42 1

Contagem, 22 de fevereiro de 2018

 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 DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA ADMISSÃO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTA-
GEM
EDITAL 01/2018.
RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO

Categoria Profissional CÓDIGO 309 - Fisioterapia – Urgência e Trauma

ORD. NOME INSCRIÇÃO RECURSO SITUAÇÃO

01 ADRIANE CRISTINA SOL SOUZA REZENDE 101515 Solicita revisão da pontuação
INDEFERIDO após análise. Pontuação mantida.

02 NATHÁLIA CÁSSIA DAMASCENO 806993 Solicita revisão da pontuação
INDEFERIDO após análise. Pontuação mantida.

Contagem, 22 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

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

RESULTADO DA ANALISE DE TÍTULOS PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
 
A Comissão de Avaliação de Títulos da FAMUC, instituída através da Portaria 5.597, de 29 de janeiro de 2013, e suas alterações, conforme disposto no Edital de Proces-
so de Análise de Títulos para fins de Percepção do Adicional de Residência Médica, informa abaixo o resultado final dos candidatos inscritos após julgamento realizado 
pela comissão conforme critérios definidos no item 3 do referido Edital:

VINCULO MATRICULA NOME ESPECIALIDADE RESULTADO

FAMUC 204045 CHRISTIANE CARVALHO RIBEIRO MEDICO PSIQUIATRA DEFERIDO

FAMUC 204031 FREDERICO DE MELO NASCIMENTO MEDICO PEDIATRA DEFERIDO

FAMUC 204056 LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO MEDICO CIRURGIAO DEFERIDO

FAMUC 203050 ALEXANDRE SOUZA GOUVEIA MMEDICO PSIQUIATRA DEFERIDO

FAMUC 202521 RENATA ALVES FERREIRA ANICIO MEDICO PEDIATRA DEFERIDO

FAMUC 204046 PATRICIA ZSCHABER ANACLETO MEDICO PEDIATRA DEFERIDO

FAMUC 204041 ANA PAULA RIBEIRO MAIA OLIVEIRA MEDICO PEDIATRA DEFERIDO

FAMUC 204049 ISADORA MOTA AGUIAR MEDICO CIRURGIAO DEFERIDO

FAMUC 204038 TATIANE RUFINO VIEIRA MEDICO CIRURGIAO DEFERIDO

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

Contagem, 20 de janeiro de 2018

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria Adjunta Executiva  de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

Fundac

EDITAL FUNDAC Nº 002/2018
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS A SEREM BENEFICIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – FMIC.

O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, Mário Fabiano da Silva Moreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor, comunica a todos os interessados que estão abertas as inscrições de projetos culturais, com vistas à obtenção dos benefícios oriundos do Fundo Municipal de 
Incentivo à Cultura – FMIC, parte integrante do Sistema Municipal de Cultura – SMC, Lei Municipal nº 4.647 de 27 dezembro de 2013, no período de 22 de fevereiro de 
2018 à 09 de abril de 2018, em conformidade com as condições a seguir estabelecidas:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Fica autorizado o funcionamento, junto à Fundac, da Comissão de Avaliação de Projetos – CAP, integrada por 03 (três) representantes da sociedade civil e o mesmo 
número de suplentes, e 03 (três) representantes do poder público municipal, e o mesmo número de suplentes, conforme artigo 68 e seguintes da Lei Municipal nº 
4.647, de 27 de dezembro de 2013;
1.2. Os membros da CAP indicados pelo poder público municipal são pessoas de comprovada idoneidade, e os membros da sociedade civil de reconhecida notoriedade 
na área cultural, os quais terão mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzidos uma única vez por igual período;
1.3. Os membros da sociedade civil serão eleitos em assembleia, excluindo a participação de diretores de quaisquer entidades sem fins lucrativos;
1.4. Os membros do poder público municipal serão indicados pela Fundac;
1.5. A CAP será presidida por um de seus membros, eleito entre eles, em votação única. Em caso de empate na votação, será eleito presidente o membro mais velho;
1.6. Compete a CAP, apreciar e aprovar os projetos culturais;
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1.7. A CAP poderá solicitar quando se fizer necessário, pareceres técnicos para auxiliar o seu trabalho;
1.8. A CAP terá até 60 (sessenta) dias para analisar os projetos apresentados e divulgar a relação dos contemplados e seus respectivos valores;
1.9. As deliberações da CAP serão definidas por maioria simples de votos válidos dos presentes, com devido registro das deliberações em ata;
1.10. Os membros da CAP não receberão qualquer remuneração, durante o seu mandato, recebendo, entretanto, uma ajuda de custo para deslocamento e desenvolvi-
mento dos trabalhos necessários;
1.11. Este edital foi aprovado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC;
1.12. Os projetos aprovados no presente edital deverão ser executados até o dia 16 de novembro de 2018;

2. CONCEITOS ELEMENTARES
2.1. Empreendedor/Proponente: pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Município de Contagem, há pelo menos 02 (dois) anos, diretamente responsável 
pelo projeto cultural a ser beneficiado pelo FMIC;
2.2. Contrapartida sociocultural: ação artístico-cultural a ser desenvolvida pelo empreendedor como contrapartida ao financiamento recebido pelo FMIC para realização 
do projeto que deve ser equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do projeto, nos termos do artigo 66 da Lei Municipal nº 4.647/13;
2.3. Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC: é um mecanismo de política pública vinculado à Fundac, que proporciona a concessão de recursos financeiros para 
incentivar a realização de projetos culturais no município de Contagem;
2.4. Serviços técnicos: atividades de elaboração de projetos, prestação de contas, serviços administrativos e de contabilidade.

3. PROPÓSITO E JUSTIFICATIVA DO EDITAL
3.1. A finalidade do presente Edital de Seleção é incentivar a realização de projetos culturais no Município de Contagem, voltados à descentralização cultural, à univer-
salização e democratização do acesso aos bens culturais;
3.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste 
Edital.

4. OBJETO DO CONTRATO
4.1. Os selecionados por este edital serão contemplados com o valor do incentivo após a assinatura do contrato, em prazo estipulado neste Edital, sendo que o objeto 
do contrato será a realização da ação proposta no Projeto Cultural, bem como da contrapartida.

5. DA NATUREZA DOS PROJETOS
5.1. Os projetos culturais a serem beneficiados pelo FMIC deverão enquadrar-se nas seguintes áreas e subáreas:

ÁREAS SUBÁREAS

Música

Erudita

Instrumental

Popular

Outra sub-área: ______________________.

Formação cultural

Workshop

Seminário

Curso

Oficina

Outra sub-área: ______________________.

Artes cênicas

Teatro

Dança

Circo

Outra sub-área: ______________________.

Audiovisual

Cinema

Vídeo

Produto multimídia

Outra sub-área: ______________________.

Literatura e publicação

Revista

Livro

Jornal

Aquisição de obra literária

Circulação literária

Promoção da leitura

Outra sub-área: ______________________.
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Artes visuais

Design

Fotografia

Arte gráfica

Performance

Artes plásticas

Instalação

Intervenção ambiental

Mostras e exposições

Outra sub-área: ______________________.

Artesanato

Decoração (Reciclados e Partch Work)

Bijuterias

Pintura

Crochê

Outra sub-área: ______________________.

Patrimônio Cultural

Preservação

Promoção

Restauração

Outra sub-área: ______________________.

Espaços e grupos/coletivos culturais

Construção

Conservação

Manutenção

Outra sub-área: ______________________.

Cultura popular

Folia de Reis

Congado

Capoeira

Outra sub-área: ______________________.

5.2. O valor total dos recursos destinados à edição 2018 do FMIC é de R$ 741.000,00 (setecentos e quarenta e um mil reais);
5.3. Os recursos orçamentários para a execução dos contratos dos projetos culturais beneficiados por este Edital estão previstos no orçamento da FUNDAC, através da 
seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 1025 Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC
Funcional Programática: 13.392.0014.2203
Classificação Reduzida: 126
Natureza da Despesa: 33504100
5.4 Cada empreendedor poderá apresentar somente 01 (um) projeto em qualquer faixa dos valores discriminados no item 5.5;
5.5. Os critérios de aporte de recursos do FMIC, levarão em consideração a participação dos diversos segmentos culturais, sendo que a sua distribuição dar-se-á de 
forma igualitária entre as regiões administrativas do município de Contagem, com vistas a promover a descentralização e a democratização dos investimentos, sendo 
que cada uma das 08 (oito) regionais do Município receberá R$92.250,00 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais) distribuídos em 08 (oito) projetos com os 
seguintes valores:
a) 1 (um) projeto de R$ 20.000.00 (vinte mil reais);
b) 2 (dois) projetos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
c) 5 (cinco) projetos de R$ 8.450,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta reais).
5.6. Cada projeto aprovado será contemplado com 100% (cem por cento) do valor pleiteado, ficando a critério da CAP efetuar a redução de tais recursos, respeitando o 
mínimo 80% (oitenta por cento) do valor pleiteado.
5.7. Em caso de insuficiência de projetos aprovados em determinada regional, a CAP poderá alocar os recursos financeiros restantes para outras regionais, incluindo o 
resíduo em caso de premiação de projeto com menos de 100% (cem por cento) do valor pleiteado, levando em consideração os projetos com as melhores pontuações;
5.8. Se a CAP não gastar o seu recurso na totalidade, poderá somar o restante com o resíduo;
5.9. A quantia de R$3.000,00 (três mil reais) será destinada ao pagamento de ajuda de custo dos membros da CAP e em caso de valor restante, poderá ser somado ao 
resíduo e usados na gestão do FMIC, com planejamento, estudo, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluída a aquisição ou a locação de equipa-
mentos e bens necessários ao cumprimento de seus objetivos.

6. DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO E HABILITAÇÃO
6.1. Estarão habilitadas para apresentarem projetos culturais, a serem beneficiadas pelo FMIC, pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, ou jurídicas sem fins lucra-
tivos, desde que residentes, domiciliadas ou com sede no Município de Contagem há pelo menos 02 (dois) anos.

7. DA DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL
7.1. Das pessoas físicas:
a) Carteira de identidade do empreendedor original digitalizada;
b) CPF do empreendedor original digitalizado;
c) 02 (dois) comprovantes de residência ou domicílio, originais e digitalizados, em nome do empreendedor que podem ser contas de água, luz, telefone, contracheque, 
sendo exigido 01 (um) comprovante datado há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de publicação deste edital e, o outro, posterior à publicação 
deste edital.
Ou declaração de quitação eleitoral, original e digitalizada, emitida pelo site do TRE/MG que comprove domicílio eleitoral em Contagem há pelo menos 02 (dois) anos 
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anteriores a data de publicação deste edital.
7.2. Das pessoas jurídicas:
a) Estatuto social autenticado digitalizado;
b) CNPJ atualizado digitalizado;
c) Ata de eleição digitalizada, ou processo equivalente, e de posse da atual diretoria com seu respectivo registro em cartório;
d) Certidão negativa de débito municipal, estadual e federal digitalizada;
e) Certidão de regularidade fiscal – FGTS digitalizada;
f) Certidão negativa de débito expedida pelo INSS digitalizada;
g) Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho digitalizada.

8. DA DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO CULTURAL
8.1. Os projetos deverão ser apresentados através do preenchimento do sistema online disponível no site www.prosas.com.br;
8.2. A apresentação do projeto cultural deverá ser digitada no Formulário Padrão do sistema online, conforme o anexo I;
8.3. A Planilha Orçamentária sistematizada no anexo II deverá ser apresentada digitalizada, de forma detalhada, com a descrição dos itens de despesa que serão custea-
dos com os recursos do FMIC. Observando-se a coerência entre os dados do projeto, valores de mercado e valor solicitado;
8.4. A Documentação Comprobatória da capacidade artístico-cultural do empreendedor deverá ser providenciada conforme as orientações constantes no anexo V;
8.5. O empreendedor poderá utilizar os computadores disponíveis na Biblioteca Pública Municipal para realizar a inscrição, no endereço localizado à Rua Dr. Cassiano, 
N° 120 (Casa Rosa), Centro, Contagem, Minas Gerais, CEP 32.017-230, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 9h às 12h e de 13h às 17h;
8.6. Não serão aceitos projetos e documentos enviados por qualquer outro meio não previsto no edital;
8.7. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, projetos cujo Formulário Padrão (anexo I), Planilha Orçamentária (anexo II) e Documentação Comprobatória (anexo V), 
que não estejam em conformidade com as disposições do item 8.4 e com os modelos dos anexos do presente Edital;
8.8. Após a inscrição do projeto e até o encerramento de sua análise, não será permitido anexar novos documentos ou informações, a menos que solicitado ao empre-
endedor;
8.9. Fazem parte do presente edital os seguintes anexos, que estarão disponíveis no site www.contagem.mg.gov.br e www.prosas.com.br;
a) Anexo I: Formulário para apresentação de projetos culturais;
b) Anexo II: Planilha Orçamentária;
c) Anexo III: Declaração de Ciência e Concordância;
d) Anexo IV: Declaração de Inexistência de Vínculo;
e) Anexo V: Comprovação da capacidade artístico-cultural do empreendedor;
g) Anexo VI: Manual para Aplicação das Logomarcas Institucionais;
h) Anexo VII: Minuta de Contrato.

9. IMPEDIMENTOS PARA CONTEMPLAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
9.1. Ficará impedido de celebrar o contrato, devendo ser desclassificado na fase de habilitação, o empreendedor que:
a) esteja omisso no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
b) teve seus projetos aprovados e executados nos 02 (dois) últimos anos;
Parágrafo único: Os empreendedores das Edições anteriores deste Edital, que se enquadram nas vedações do item 9.1, são impedidos de participar da equipe técnica de 
qualquer projeto. Além disso, as vedações do item 9.1 também se estendem àqueles que fizeram parte da equipe técnica dos referidos projetos, e foram beneficiados 
com o produto cultural financiado pelo FMIC, que também deverão ser desclassificados.
9.2. Ficam vedados de participar em projetos culturais do FMIC:
a) Os membros titulares e suplentes da CAP;
b) Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC;
c) Os membros titulares e suplentes do Conselho Curador;
d) Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal;
e) Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – Compac;
f) Os funcionários da Fundac, em cargo comissionado e efetivo;
g) Os servidores públicos do Município, nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Contagem: “O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes 
de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 
adoção, e os servidores e empregados públicos municipais, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas 
funções”;
h) Os agentes públicos municipais, nos termos do conceito de agente público da Lei nº 8.429/92: “Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior”;
i) Os empreendedores que possuem parentesco em linha reta, colateral, por afinidade e até o 2º grau, com agente público do Município de Contagem (cônju-
ge, companheiro(a) ou parente em linha reta: pai/mãe, avô/avó, filho(a), neto(a); colateral: irmão(ã); ou por afinidade: sogro(a), genro/nora, padrastro/madrastra, 
enteado(a) e cunhado(a));
j) Os empreendedores que possuem cargo efetivo, cargo comissionado, função gratificada, função ou emprego público na Administração Pública direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público municipal;
k) As entidades beneficiadas com recursos municipais oriundos de transferências correntes ou de capital e os seus representantes legais, bem como os cônjuges, com-
panheiros, ascendentes, descendentes, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau, de seus representantes legais.
9.3 Os servidores públicos municipais exonerados, demitidos ou aposentados são impedidos de se inscreverem e participarem do certame pelo período de quarentena 
mínimo de 06 (seis) meses após o afastamento das funções, conforme artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Contagem.

10. DAS FASES DO EDITAL

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 22 de fevereiro de 2018

2 Envio dos projetos pelos empreendedores. 22 de fevereiro à 09 de abril de 2018

3 Habilitação e questionamento dos empreendedores para diligência 10 à 12 de abril de 2018

4 Prazo para os empreendedores responderem as diligências 13 à 20 de abril de 2018
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5 Divulgação dos projetos habilitados 23 de abril de 2018

6 Avaliação das propostas pela CAP. 24 de abril à 23 de junho de 2018

7 Divulgação do resultado preliminar. 25 de junho de 2018

8 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 26 de junho à 03 de julho de 2018

9 Análise dos recursos pela CAP 04 à 11 de julho de 2018

10 Divulgação do resultado dos recursos 12 de julho de 2018

11 Homologação e publicação do resultado definitivo. 13 de julho de 2018

12 Assinatura dos Contratos 16 à 27 de julho de 2018

11. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PROJETOS
11.1. Os projetos serão julgados em 2 (duas) etapas;
11.2. A primeira etapa consiste na análise realizada pelos técnicos da Fundac, sobre os documentos e procedimentos solicitados nos itens 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 
vedações do item 9;
11.3 Na falta de qualquer documento referente aos itens 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 e 8.3, o empreendedor receberá pelo sistema de inscrição e por e-mail mensagem com prazo 
de 05 (cinco) dias úteis solicitando diligência e inserção dos documentos faltantes no projeto já existente no sistema;
11.4. Será desclassificado automaticamente o empreendedor que:
a) Se enquadrar em qualquer das vedações do item 9;
b) Não responder a diligência no prazo do item anterior;
c) Continuar com projeto incompleto ou sem comprovar 02 (dois) anos de residência em Contagem conforme item 7.1 c, mesmo após responder a diligência do item 
anterior.
11.5. Não caberão recursos para os projetos desclassificados pelos motivos do item anterior. A listagem dos projetos habilitados e inabilitados na primeira fase será 
publicada no Diário Oficial do Município (DOC) e a Fundac receberá os proponentes interessados em verificar o motivo da não habilitação;
11.6. Os projetos que estiverem com a documentação habilitada, encontram-se automaticamente classificados para a segunda etapa;
11.7. Na segunda etapa a CAP analisará especificamente o projeto, e serão os seguintes critérios de pontuação, que totalizam ao todo 100 (cem) pontos;
Análise da Descrição do Projeto, verificando principalmente originalidade, criatividade e inovação (0 a 5 pontos);
Análise da Descrição do Objetivo, verificando principalmente clareza de ideias, coerência textual (0 a 5 pontos);
Análise da Justificativa, verificando principalmente argumentação e fundamentação (0 a 5 pontos);
Análise da Planilha Orçamentária, verificando principalmente compatibilidade de preços propostos no projeto com os preços de mercado e itens obrigatórios (0 a 10 
pontos);
Análise do Cronograma de Atividades, verificando principalmente a capacidade de execução do projeto de acordo com as etapas apresentadas para sua realização (0 a 
10 pontos);
Relevância do projeto para o público a que se destina (de 0 a 10 pontos);
Efeito/resultado do projeto no local onde ocorre (0 a 10 pontos);
Acessibilidade, inclusão e democratização do acesso (0 a 5 pontos);
Contrapartida sociocultural (0 a 10 pontos);
Avaliação do currículo e comprovação da experiência artístico-cultural do empreendedor (0 a 15 pontos);
Avaliação do currículo e comprovação da experiência artístico-cultural da equipe técnica (0 a 10 pontos);
Estratégias de divulgação (0 a 5 pontos).
11.7.1 Para projetos de Formação Cultural, devido à sua especificidade, o empreendedor será avaliado conforme os critérios no item anterior, sendo que para pontua-
ção da alínea f “Relevância do projeto para o público a que se destina (de 0 a 10 pontos)”, serão levados em consideração os Itens 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 
e 7.9 do anexo I (cursos, seminários, oficinas e workshop);
11.8. Os projetos que obtiveram nota acima de 65 (sessenta e cinco) pontos, nas análises realizadas pela CAP estarão classificados, sendo que, serão contemplados 
somente aqueles que obtiverem as maiores notas, levando-se em consideração a respectiva regional e faixa de valor;
11.9. Caso uma regional não obtenha projetos com nota acima de 65 (sessenta e cinco) pontos, ou na insuficiência de projetos com a referida nota, os valores que 
seriam destinados à mesma serão realocados para outra regional, conforme item 3.4 deste edital;
11.10. Em caso de empate será classificado o empreendedor que obtiver a maior pontuação nos itens 11.7.i, 11.7.d 11.7.e, respectivamente;
11.11. Havendo novo empate, caberá à CAP, em assembleia, a definição final.
11.12. Do resultado final dos projetos contemplados caberá recurso, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado final;
11.13. O recurso deverá ser protocolado por meio do sistema de inscrição, constante no item 8.1 do presente edital;
11.14. A CAP terá até 05 (cinco) dias úteis para analisar e julgar o recurso interposto, comunicando ao recorrente sobre a decisão final por meio de publicação no Diário 
Oficial de Contagem – DOC da Ata em que consta a decisão.

12. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO PRAZO DE ENTREGA DOS PROJETOS
12.1. Para a liberação dos recursos financeiros, será celebrado um CONTRATO, instrumento jurídico hábil entre o (a) Empreendedor (a) e a Fundac;
12.2. O empreendedor terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após homologação e divulgação do resultado final para assinar o contrato. Em caso de des-
cumprimento do prazo, por culpa exclusiva do empreendedor, a FUNDAC convocará um novo empreendedor da mesma regional com a melhor pontuação de projeto 
com o mesmo valor. Se não houver projetos nas mesmas condições a CAP escolherá outro projeto com a maior pontuação dentre as outras regionais.
12.3. No momento de assinatura do contrato o empreendedor deverá apresentar um cronograma definitivo de todas as etapas do projeto, levando em considera-
ção datas, locais, dias, horários e meses para a execução, bem como as cartas de anuência dos locais a serem realizadas as apresentações. O empreendedor que não 
apresentar o cronograma e carta de anuência na data estabelecida será desclassificado, ensejando a convocação de um novo empreendedor, nas mesmas condições 
expostas no item 12.2.
12.4. Os recursos financeiros serão liberados em parcela única. A abertura da conta bancária na qual serão liberados os recursos financeiros do projeto é de total res-
ponsabilidade do empreendedor. E a conta só poderá ser aberta após a assinatura do CONTRATO;
12.5. O empreendedor terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após assinatura do contrato para informar ao setor financeiro da Fundac os dados da conta-
corrente aberta em estabelecimento bancário indicado pela Fundac para esse fim. O empreendedor que não apresentar  os dados da conta bancária na data estabeleci-
da, ou estiver impedido de abrir conta na instituição bancária indicada por qualquer motivo, será desclassificado, ensejando a convocação de um novo empreendedor, 
nas mesmas condições expostas no item 12.2.
12.6. Toda transferência ou movimentação de recursos financeiros relativos ao projeto cultural será feita por meio da conta bancária vinculada, aberta pelo empreende-
dor especialmente para os fins previstos neste Edital;
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12.7. Caso não obtenha 100% (cem por cento) de aprovação dos recursos solicitado em seu projeto, o empreendedor deverá apresentar uma nova planilha, com os 
novos valores até o dia da assinatura do CONTRATO. O empreendedor que não apresentar a nova planilha na data estabelecida será desclassificado, ensejando a convo-
cação de um novo empreendedor, nas mesmas condições expostas no item 12.2.
12.8. No tocante à prestação de contas final, o empreendedor terá até 30 (trinta) dias após a execução do projeto para apresentá-la, conforme item 18 deste Edital.

13. DAS APRESENTAÇÕES DOS PRODUTOS CULTURAIS
13.1. Para a realização da principal atividade do produto cultural, o Empreendedor (a), deverá contemplar predominantemente a Regional administrativa na qual plei-
teou o financiamento do projeto.
13.2. Nos Release, declarações, depoimentos e entrevistas em qualquer veículo de comunicação, relacionados aos projetos do FMIC, os empreendedores deverão men-
cionar que se trata de Projeto aprovado e patrocinado pelo FMIC.

14. CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL
14.1. A contrapartida sociocultural deverá ser sugerida pelo empreendedor no preenchimento do anexo I, podendo ser doação de percentual de produtos, exposições, 
apresentações, oficinas, shows, que deverá ser negociada com a Fundac na assinatura do instrumento jurídico, obedecendo ao percentual de 20% do valor total do 
projeto, sendo o ônus por conta do empreendedor.

15. LOGOMARCA E DIVULGAÇÃO
15.1. É obrigatória a referência à Prefeitura Municipal de Contagem, à Fundac e ao FMIC, nos produtos resultantes dos projetos incentivados, bem como em quaisquer 
atividades e materiais relacionados à sua difusão, divulgação, promoção e distribuição;
15.2. O (a) Empreendedor(a) não poderá gastar menos que 10% com o material de divulgação e serviços;
15.3. Os Empreendedores contemplados encontrarão disponível na página da Fundac no site da Prefeitura de Contagem (http://www.contagem.mg.gov.
br/?og=665451&op=fundac_edital) as logomarcas institucionais nos formatos PDF e PNG, para aplicação nas peças publicitárias e produtos dos projetos;
15.4. Somente serão assinados os CONTRATOS em que o Layout das peças gráficas e spots sonoros de divulgação (quando houver) estiverem de acordo com o Manual 
para Aplicação das Logomarcas Institucionais (FMIC, Fundac e PMC), conforme anexo VI;
15.5. O (a) Empreendedor(a) deverá apresentar, junto à prestação de contas, amostras das peças gráficas impressas (cartazes e panfletos), áudio de spots radiofônicos, 
vídeos promocionais, fotografias da instalação de faixas, banners e outros.
15.6. O layout das peças gráficas, spots sonoros, e todo material de divulgação deverão ser enviados aos e-mails projetotudoaver@gmail.com e fundac@contagem.
mg.gov.br para que seja avaliada a correta aplicação das logomarcas institucionais, sendo que caso não seja efetivada a aprovação dos materiais de divulgação o em-
preendedor deverá devolver o equivalente a 10% do valor do projeto para comprovação junto a prestação de contas.
15.7. O descumprimento do disposto nos itens 15.1, 15.2, 15.3 15.4, 15.5 e 15.6 poderá acarretar a perda do benefício, ficando, ainda, excluído da participação de 
quaisquer projetos culturais realizados no Município de Contagem, por prazo não inferior a 04 (quatro) anos, conforme previsão no artigo 75 da Lei Municipal 4647 de 
27 de dezembro de 2013, ficando, ainda, sujeito às sanções da Lei Federal nº 6.830 de 1980.

16. AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS
16.1 Os bens permanentes que forem adquiridos pelo (a) EMPREENDEDOR (a) com os recursos do FMIC (máquinas fotográficas, filmadoras, aparelhos de som, etc), 
findo o contrato, deverão se incorporar ao patrimônio da FUNDAC, que analisará a conveniência e oportunidade da cessão dos mesmos por tempo determinado, condi-
cionado a continuidade do projeto cultural;
16.2. O (a) EMPRENDEDOR (a) que não fizer a devolução dos bens materiais permanentes ficará sujeito ao pagamento do valor do bem, corrigido pela variação aplicável 
aos tributos municipais, acrescido de 10% (dez por cento), ficando, ainda, excluído da participação de quaisquer projetos culturais realizados no Município de Conta-
gem, por prazo não inferior a 04 (quatro) anos, conforme previsão no artigo 75 da Lei Municipal 4647 de 27 de dezembro de 2013, ficando, ainda, sujeito às sanções 
da Lei Federal nº 6.830 de 1980.

17. DOS DIREITOS AUTORAIS
17.1 O (a) EMPREENDEDOR (a) poderá cobrir os gastos relativos aos direitos autorais com os recursos do FMIC;
17.2 Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com 
poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão, ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:
a) a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;
b) somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;
c) na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 05 (cinco) anos.
17.3 Em se tratando de projeto que implique em liberação de direitos autorais, deverá o (a) Empreendedor (a) apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar 
da assinatura do contrato, declaração do (s) autor(es) ou de quem detenha tais direitos, com firma reconhecida em cartório, concedendo o direito autoral, seja pelo 
direito de usar a imagem, letra de música, ou qualquer atividade que garanta o direito autoral do artista;
17.4 O descumprimento do item anterior acarretará em sanções civis, de acordo com a Lei Federal n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998;
17.5 Os recolhimentos de encargos tributários de qualquer tipo, como ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), direitos autorais e outros, são de inteira 
responsabilidade do (a) Empreendedor (a).

18. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
18.1. O (a) Empreendedor (a) terá até o dia 17 de dezembro de 2018, para apresentar a prestação de contas final do projeto cultural e dos recursos financeiros;
18.2. A prestação de contas deverá ser realizada em conformidade com as regras do Manual de Prestação de Contas a ser fornecido para os artistas contemplados;
18.3. Os serviços técnicos de prestação de contas, elaboração de projetos, administrativos e contábeis, poderão ser pagos com os recursos disponibilizados para os 
projetos aprovados, sendo que os valores não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) do valor global do projeto;
18.4. O empreendedor que deixar de prestar contas, ou não comprovar a correta aplicação dos recursos resultantes de projetos culturais, não obterá a aprovação da 
prestação de contas ficando sujeito ao pagamento do valor do respectivo incentivo, corrigido pela variação aplicável aos tributos municipais, acrescido de 10% (dez por 
cento), ficando, ainda, excluído da participação de quaisquer projetos culturais realizados no Município de Contagem, por prazo não inferior a 04 (quatro) anos, confor-
me previsão no artigo 75 da Lei Municipal nº 4.647 de 27 de dezembro de 2013, ficando, ainda, sujeito às sanções da Lei federal nº 6.830 de 1980, do Decreto nº 788 
de 9 de outubro de 2007 e Instrução Normativa n° 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
18.5. O Empreendedor que deixar de prestar contas no prazo estabelecido no item 18.1, ficará excluído por 04 (quatro anos) consecutivos dos editais do FMIC e estará 
sujeito a Tomada de Contas Especial, conforme previsto no Decreto nº 788 de 9 de outubro de 2007 e Instrução Normativa n° 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais.
18.6. A prestação de contas passará pelo setor financeiro, pela Comissão Especial de Prestação de Contas, e pelo Departamento jurídico da Fundac.
18.7. A Comissão Especial de Prestação de Contas da Fundac emitirá pareceres sobre a prestação de contas dos projetos contemplados pelo Fundo Municipal de Incen-
tivo a Cultura – FMIC.
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19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. O presente Edital será divulgado no Diário Oficial de Contagem, Edição do dia 22 de fevereiro de 2018, bem como na página do sítio oficial da Prefeitura Munici-
pal de Contagem na internet (www.contagem.mg.gov.br), e na página do sistema de inscrições (www.prosas.com.br) com prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias 
para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.
19.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, 
pelo e-mail fundac@contagem.mg.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no subitem 8.5 deste Edital. A resposta às impugnações cabe-
rá à Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac.
19.2.1. As impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do proces-
so administrativo deste Edital de Seleção e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
19.2.2. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterandose o prazo inicial-
mente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
19.3. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direi-
to a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
19.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. 
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a 
descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das 
sanções previstas no edital, contrato ou instrumento legal.
19.5. A administração pública não cobrará dos empreendedores concorrentes taxas para participar deste Chamamento Público.
19.6. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsa-
bilidade dos empreendedores concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.
19.7. Qualquer alteração que o proponente pretender realizar em um projeto aprovado deverá ser previamente submetida à análise e deliberação da Fundac;
19.8. A apresentação de declarações, informações ou qualquer documentação irregular, falsa ou inexata, acarretará no cancelamento da inscrição do projeto e anulação 
de todos os atos decorrentes do mesmo, em qualquer época, sem prejuízo das medidas e sanções administrativas e judiciais cabíveis;
19.9. A Fundac ofertará aos interessados curso de orientação e capacitação, a ser realizado no Teatro da Casa Azul – Sala Maristela Tristão, para a elaboração dos proje-
tos. Quanto aos projetos aprovados, serão fornecidas orientações individuais no momento da assinatura do contrato para prestação de contas;
19.10. A critério da Fundac, poderão ser contratados consultores para auxiliarem a CAP nas análises dos projetos apresentados, por meio dos recursos descritos no item 
5.2 e 5.5, ressalvando as vedações contidas no item 9 deste edital;
19.11. A CAP e a Fundac poderão, a seu exclusivo juízo, convocar qualquer empreendedor para esclarecimentos necessários, com fins de consubstanciar sua avaliação 
acerca do projeto cultural apresentado;
19.12. O Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC, resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e 
os princípios que regem a administração pública, especialmente a Lei nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013.
19.13. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
a) Anexo I: Formulário para apresentação de projetos culturais;
b) Anexo II: Planilha Orçamentária;
c) Anexo III: Declaração de Ciência e Concordância;
d) Anexo IV: Declaração de Inexistência de Vínculo;
e) Anexo V: Comprovação da capacidade artístico-cultural do empreendedor;
g) Anexo VI: Manual para Aplicação das Logomarcas Institucionais;
h) Anexo VII: Minuta de Contrato.

Contagem, 22 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Mário Fabiano da Silva Moreira
Presidente da Fundac

ANEXO I
FORMULÁRIO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS

1. DADOS DO PROJETO

Título:

Área: Subárea: Valor solicitado: R$

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
2.1. PESSOA FÍSICA (Apresentar documentação obrigatória conforme o item 7.1 do edital)

Nome:

R.G: CPF:

Endereço: Bairro: Regional:

Telefone: Telefone: Celular: Celular:
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E-mail: Site:

2.2. PESSOA JURÍDICA  (Apresentar documentação obrigatória, conforme o item 7.2 do edital)

CPNJ: Inscrição Municipal:

Pessoa Jurídica: Com Fins Lucrativos                        Sem Fins Lucrativos

Endereço: Bairro: Regional:

CEP: Cidade: UF:

Telefone: Telefone: Celular: Celular:

E-mail: Site:

Representante Legal:

Cargo: R.G: CPF:

E-mail: Site:

2.3. INDICAR A(S) REGIONAL/REGIONAIS ONDE O PROJETO SERÁ EXECUTADO

Eldorado Industrial Nacional Petrolândia

Ressaca Riacho Sede Vargem das Flores

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO E OBJETIVO (Apresentar o Projeto de forma clara em todas as suas etapas e o objetivo do mesmo) (0 a 10 pontos).

3.1. JUSTIFICATIVA (Relevância do projeto e os motivos que o justifique) (0 a 10 pontos)

3.2. ETAPAS DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES (Descrever as etapas do projeto que permitam a visualização das ações essenciais à sua execução, levan-
do em consideração datas, locais, dias, horários e meses) (o a 10 pontos).

ATIVIDADE/DATAS/LOCAIS/DIAS/HORÁRIOS

MESES

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

3.3. DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO (Projetos que promovam o maior número de ações culturais, voltadas para um público definido, como crianças, jovens, adultos, 
levando em consideração o atendimento de um maior número de pessoas, ou seja, projeção de público) (0 a 10 pontos)

3.4. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (Projetos que apresentam condições de ampliar o acesso à inclusão de pessoas com deficiência aos espaços, linguagens artísticas, 
conhecimento e práticas culturais). (0 a 10 pontos)

3.5. PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL (Descreva a proposta de contrapartida sociocultural, levando em consideração o número das ações culturais, o 
público beneficiado e as sugestões de locais para suas realizações, observando que o (a) Empreendedor negociará com a Fundac, no ato da assinatura do contrato a 
contrapartida final. (0 a 10 pontos)

3.6. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: (Observar a coerência dos dados com o projeto, dar ênfase aos menores valores de mercado e a tabela de indicadores nacionais de 
preço da cultura). Preencher o Anexo II do presente edital). (0 a 10 pontos)

4. CURRÍCULO E COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA: De acordo com área e subárea do projeto, o empreendedor deverá enviar o seu currículo e a comprovação 
da sua capacidade artístico-cultural, no sistema do item 8.4 do edital, conforme exemplificação no Anexo V (0 a 30 pontos).

5. EQUIPE DO PROJETO (Listar os profissionais envolvidos no projeto e suas respectivas funções. Para cada profissional citado, deverá ser anexo à documentação com-
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plementar as devidas comprovações referentes à formação e experiência profissional)

6. FORMAÇÃO CULTURAL (Preencher os itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8, para cursos, seminários, oficinas e workshops) (0 a 10 pontos)

6.1. RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO CULTURAL

6.2 CARGA HORÁRIA

6.3 NÚMERO DE ALUNOS

6.4 LOCAL DE REALIZAÇÃO

6.5 CARACTERÍSTICA DA FORMAÇÃO (Escrever se é curso, seminário, oficina ou workshop)

6.6 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS ALUNOS

6.7 APRESENTAR O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que vai ser administrado durante o curso)

6.8 DESCREVER OS RECURSOS DIDÁTICOS A SEREM REALIZADOS (Quadro, data show, agulhas)

7. DOS CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO CULTURAL
7.1. Entende-se por CURSO, atividade voltada para ensinar a fazer, através de exposições de pessoas normalmente com formação acadêmica que procura passar o seu 
conhecimento para outras pessoas. No geral são atividades mais teóricas do que prática.
7.2. Entende-se por PALESTRA, uma apresentação sucinta de um determinado tema, por isso possui curta duração, geralmente 04 horas por palestra, ministrada por 
um especialista no assunto abordado.
7.3. Entende-se por OFICINAS, uma atividade volta para ensinar algo prático, laboral, principalmente artesanal ou manual.
7.4. Entende-se por WORKSHOP, uma reunião de grupos de indivíduos que estão interessados em um certo projeto ou atividade de caráter de treinamento. Seu objetivo 
consiste em aprofundar a discussão sobre temas específicos e para isso apresenta caso prático. Em certos momentos, o público pode ser chamado para participar, 
geralmente vivenciando as experiências ligadas ao tema em debate.
7.5. O número mínimo de público para cada palestra são de 30 pessoas.
7.6. O número mínimo de público para cada Workshop são de 25 pessoas.
7.7. O número de alunos por turma para cursos e oficinas deve ter no mínimo 20 pessoas, sendo que pode ocorrer no máximo 10% de evasão por turma no decorrer 
do curso.
7.8. O empreendedor deve passar uma lista de presença nos cursos e oficinas, todos os dias, que deve ser entregue junto com a sua prestação de conta.
7.9. Ao final do curso/oficina o empreendedor deve entregar o certificado de participação aos alunos que deve constar o nome do curso ou da oficina, carga horária e 
logomarca do FMIC.
7.10. O valor hora/aula para oficinas, cursos de formação e workshop deve ser de:
a) Para notório saber: R$25.00
b) Graduação: R$35.00
c) Mestrado: R$50.00
d) Doutorado: R$80.00
7.11. Somente os empreendedores poderão dar aulas nas oficinas, cursos e workshop, não sendo permitido a contratação de terceiros para essas atividades.
7.12. A carga horária mínima para oficinas e cursos de formação deve ser de 30 horas.
7.13. O empreendedor (a) que não cumprir as deliberações dos itens 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, e 8.12 estarão sujeitas as penalidades previstas no item 18.4 do 
Edital do FMIC de 2018.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2018.

...........................................................................................

(Nome do empreendedor)
ANEXO II

EDITAL FUNDAC Nº 002/2018 / ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS A SEREM BENEFICIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

Nome do projeto:

Nome do empreendedor:

Item Tipo de despesa Discriminação Unidade Quant. Valor unitário Valor total

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 
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      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

      R$0,00 

Total: R$0,00 

RESUMO DAS DESPESAS DO PROJETO

 

SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CNPJ / CPF: Nome da empresa ou técnico contratado:

  

RESUMO FINANCEIRO

Valor do projeto:  

Valor para pagamento dos serviços técnicos:  

Recursos próprios ou de outras fontes:  

Valor total do projeto:  

Valor do incentivo pleiteado:

R$ 0,00 

Declaração do Empreendedor                                                                                                                                         Declaro ter conhecimento dos termos da Lei.......e 
do edital......, que o presente projeto encontra-se enquadrado às condições neles estabelecidas e que não se enquadra às vedações previstas. Comprometo-me a 
executá-lo na forma proposta, sob pena de responsabilidade civil e criminal.                                                                                                                                 Conta-
gem ___/___/2018                                              Assinatura:

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

 Declaro que a [identificação do empreendedor] está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital Fundac nº 002/2018 e em seus anexos, bem como 
que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2018.
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...........................................................................................

(Nome do empreendedor)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
 Eu, [nome do empreendedor, inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) do RG nº , residente e domiciliado(a) à ], DECLARO, para fins QUE NÃO ME ENQUADRO EM 
NENHUMA VEDAÇÃO DO ITEM 9 DO EDITAL FUNDAC Nº 002/2018 E QUE NÃO EXERÇO OU EXERCI NOS ÚLTIMOS 06 (SEIS) MESES nenhum cargo efetivo, cargo comis-
sionado, função gratificada, função ou emprego público na Administração Pública direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público municipal;
 DECLARO que não me enquadro no artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Contagem: “O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em 
comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, e os 
servidores e empregados públicos municipais, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções”. Lolo 
não possuo parentesco em linha reta, colateral, por afinidade e até o 2º grau, com agente público do Município de Contagem (cônjuge, companheiro(a) ou parente em 
linha reta: pai/mãe, avô/avó, filho(a), neto(a); colateral: irmão(ã); ou por afinidade: sogro(a), genro/nora, padrastro/madrastra, enteado(a) e cunhado(a)).
 DECLARO que não me enquadro no conceito de agente público da Lei nº 8.429/92: “Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior”.
 DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes, para sua habilitação no presente processo licitatório;
 DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei respon-
sabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.
 Contagem/MG, ____ de ______________ de 2018.

...........................................................................................

(Nome do empreendedor)ANEXO V
COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ARTÍSTICO-CULTURAL DO EMPREENDEDOR

De acordo com área e subárea do projeto, o empreendedor deverá enviar seu currículo e a comprovação de sua capacidade artístico-cultural, conforme item 8.4 do 
edital do FMIC de 2018.

MÚSICA
A) Gravação de CD: presentar a gravação musical demonstrativa (demo), gravado em CD com até 6 (seis) faixas do material a ser editado, podendo ser, no mínimo, voz 
(quando for o caso) e um instrumento harmônico;
B) Show: apresentar o repertório, relação dos músicos, os locais das apresentações, rider técnico de som e iluminação. Poderá ser apresentado DVD de outros shows 
realizados pelo empreendedor.

FORMAÇÃO CULTURAL
A) Para formação cultural o empreendedor deverá preencher os itens 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, conforme anexo I do edital do FMIC de 2018.

ARTES CÊNICAS
A) Teatro: apresentar cópia do roteiro, trilha sonora e definição do elenco. Em caso de cursos ou oficinas, o (a) empreendedor (a) deverá preencher obrigatoriamente o 
campo dos itens 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, conforme anexo I do edital do FMIC de 2018.
B) Dança: apresentação de um DVD, com até cinco minutos de apresentação, mostrando o domínio técnico do artista ou do grupo, levando-se em consideração o 
ritmo, a expressão corporal e a trilha sonora;
C) Arte Circense: apresentar um DVD, com até cinco minutos de apresentação, demonstrando a capacidade técnica do artista ou do grupo, presença de palco e expres-
são corporal.

AUDIOVISUAL
A) Cinema e vídeo: apresentar sinopse, roteiro, conceito dos personagens e outros aspectos formais e técnicos necessários ao entendimento do projeto. Se o empreen-
dedor possui trabalhos realizados pode apresentar uma cópia em DVD;
B) Multimídia: para projetos voltados para sítio eletrônico, portal ou banco de dados, deverão ser apresentadas a sua estrutura, definições e descrições do conteúdo. 
Será necessário informar as fontes de recursos que serão utilizadas para a manutenção do projeto (site, portal ou blog) após o esgotamento dos recursos do FMIC.

LITERATURA E PUBLICAÇÃO
A) Livro: apresentar cópia completa do texto da obra a ser publicada;
B) Para publicações de revistas, quadrinhos e congêneres, apresentar um esboço gráfico do produto  a ser publicado;
C) No caso exclusivo de reedição de livros, revistas ou correlatos, deverá ser apresentado um exemplar da obra a ser reeditada e ficha técnica com anuência dos profis-
sionais envolvidos;
D) Para aquisição é obrigatório apresentar os títulos das obras literárias e detalhar informações sobre a biblioteca ou espaços que irão recebê-los;
E) No caso da circulação de obras literárias apresentar roteiro com datas e locais;
F) Para apresentação de sarau literário apresentar roteiro com datas e locais.

ARTES VISUAIS
A) Design: apresentar portfólio, protótipo ou desenhos, mais a descrição do produto;
B) Fotografia: apresentar no mínimo 10 fotografias a serem expostas e um esboço do catálogo. Em caso de cursos ou oficinas, o (a) empreendedor (a) deverá preencher 
obrigatoriamente o campo dos itens 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, conforme anexo I do edital do FMIC de 2018.
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C) Artes Gráficas: apresentar portfólio contendo pelo menos 10 (dez) imagens de trabalhos realizados ou que estejam sendo realizados;
D) Artes Plásticas: apresentar portfólio contendo pelo menos 10 (dez) imagens de trabalhos realizados ou que estejam sendo realizados.
ARTESANATO
A) Apresentar protótipo, fotografias ou desenhos, mais a descrição do produto a ser desenvolvido. Em caso de cursos ou oficinas, o (a) empreendedor (a) deverá preen-
cher obrigatoriamente o campo dos itens 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, conforme anexo I do edital do FMIC de 2018.

PATRIMÔNIO CULTURAL
A) Projeto Arquitetônico: apresentar a documentação necessária para fundamentar a proposta, como fotografias, clipping e desenhos, além de mencionar os procedi-
mentos técnicos a serem adotados na execução;
B) Restauração: apresentar a proposta de intervenção a ser realizada, com especificações técnicas detalhadas, materiais e mão de obra a serem utilizadas;
C) Publicação: apresentar cópia completa do produto a ser publicado;
E) Oficinas: Deverá preencher obrigatoriamente o campo dos itens 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, conforme anexo I do edital do FMIC de 2018.

ESPAÇOS CULTURAIS
A) Construção e Conservação: apresentar escritura do imóvel, projeto arquitetônico completo da proposta de intervenção, com assinatura de um responsável técnico. 
Anuência do responsável legal do espaço cultural autorizando a intervenção, quando este não for o empreendedor do projeto.
B) Manutenção: comprovar as atividades realizadas nos espaços culturais mantidos por grupos, entidades ou coletivos que valorizem a diversidade cultural do municí-
pio, através de clipping impresso como material de divulgação, registro fotográfico e reportagens ou registro audiovisual (gravado em DVD).

CULTURA POPULAR
A) Apresentar clipping impresso como material de divulgação, registro fotográfico e reportagens ou registro audiovisual (gravado em DVD).

ANEXO VI
MANUAL PARA APLICAÇÃO DAS MARCAS INSTITUCIONAIS

1. Em todas as peças de divulgação devem constar a marca institucional do FMIC, Fundac e Prefeitura de Contagem, conforme modelo acima, acompanhadas da frase: 
Projeto Patrocinado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem.

1.2. As marcas institucionais devem ocupar 40 % da dimensão horizontal do material gráfico, acompanhadas da frase de forma legível.

1.3. As logos de apoio e realização, se mencionadas, deverão ser colocadas antes das marcas institucionais da administração municipal e em tamanhos inferiores. Pode-
rão ocupar no máximo 30% da dimensão horizontal e o restante do espaço não ocupado pelas marcas institucionais do deverá ficar em branco.

2. Sugerimos, para divulgação impressa, caso sejam feitos panfletos, o tamanho 15x21 cm, e para cartazes, formato A3, sendo reservado para as marcas institucionais 
40% do espaço horizontal e 30% para os apoiadores ou realizadores. A frase PROJETO PATROCINADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA DE CON-
TAGEM deve ser em fonte de fácil leitura, e preferencialmente em caixa alta. Se não houver apoiadores, as marcas institucionais deverão ocupar no mínimo 40% do 
espaço horizontal.

2.1. Sempre que houver eventos, oficinas, cursos ou similares, é necessário que seja produzido e afixado no local de realização, um banner de identificação com 
tamanho sugerido de 100 x 150 cm, sendo que e a posição e proporção das marcas institucionais deverá ser a mesma das outras peças gráficas impressas. Para eventos 
externos (ruas, praças, parques ou logradouros públicos), assim como auditórios, quadras, pátios etc, o produtor poderá utilizar outros formatos para o banner, de 
forma a dar boa visibilidade ao projeto realizado e às marcas institucionais.

2.2. A aplicação das logos institucionais em materiais virtuais deverá seguir a mesma orientação de sua aplicação nas peças impressas, sendo que todas as postagens 
em redes sociais, sites ou outros meios de divulgação, devem sempre mencionar o patrocínio do FMIC / FUNDAC / PREFEITURA DE CONTAGEM e a frase PROJETO PATRO-
CINADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA DE CONTAGEM.

3. Fica o EMPREENDEDOR obrigado a gastar no mínimo 10% do valor do seu projeto com as peças gráficas e/ou outros meios de divulgação, que devem constar na 
planilha de custos.

4. Todas as peças de divulgação deverão ser submetidas à aprovação da Fundac antes da impressão e/ou veiculação, por meio do envio ao endereço projetotudoaver@
gmail.com.

5. Se o projeto não for contemplado em 100%, o EMPREENDEDOR poderá reduzir a quantidade das peças de divulgação mencionada para adequar a sua planilha ao 
valor do seu projeto aprovado, comprovando investimento de 10% do valor contemplado.

6. Em caso de publicação de livros, revistas, CDs, DVDs, sites ou canais de comunicação o empreendedor deverá usar os critérios dos itens 1, 1.2 e 1.3.

7. O empreendedor (a) que não cumprir as deliberações do anexo VI (Manual para aplicação das marcas institucionais), estará sujeito às penalidades previstas no item 
15 e seguintes do Edital do FMIC de 2018.

8. Em spots sonoros para divulgação em carros de som, rádio, TV e internet, deverá ser mencionado o patrocínio do FMIC / Fundac / Prefeitura de Contagem. 

9. As divulgações sonoras e /ou em mídias pagas como jornais, revistas, Tvs, impulsionamentos em redes sociais e afins poderão fazer parte da cota de 10% a ser aplica-
da em divulgação, desde que  devidamente comprovadas.

10. Os Empreendedores encontrarão disponível na página da Fundac no site da Prefeitura de Contagem (http://www.contagem.mg.gov.br/?og=665451&op=fundac_
edital) as logomarcas institucionais nos formatos PDF e PNG, para aplicação nas peças publicitárias e produtos dos projetos.
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11. O layout das peças gráficas, spots sonoros, e todo material de divulgação deverão ser enviados aos e-mails projetotudoaver@gmail.com e fundac@contagem.
mg.gov.br para que seja avaliada a correta aplicação das logomarcas institucionais, sendo que caso não seja efetivada a aprovação dos materiais de divulgação o em-
preendedor deverá devolver o equivalente a 10% do valor do projeto para comprovação junto a prestação de contas.

12. Seguem modelos de referência para peças gráficas com aplicações:

MODELOS REFERÊNCIA PARA PEÇAS DE DIVULGAÇÃO – FMIC 2018

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO FMIC/FUNDAC Nº____ /2018

Contrato que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-FUNDAC e [NOME DO EMPREENDEDOR] para produção e execução do projeto 
cultural beneficiado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, escolhido através do EDITAL FUNDAC Nº 002/2018.

A FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – FUNDAC, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 17.712.676/0001-00, com 
sede à Rua Doutor Cassiano, nº 120, bairro Centro de Contagem/MG, CEP: 32.017-900, representada neste ato por seu Presidente, Senhor MÁRIO FABIANO DA SILVA 
MOREIRA, doravante designada CONTRATANTE e, de outro lado, [NOME DO EMPREENDEDOR], inscrito(a) no CPF sob o n° ___, portador(a) do RG nº ___, residente e 
domiciliado(a) à ___, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente Instrumento contratual mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a produção e execução do projeto cultural denominado [NOME DO PROJETO]”, beneficiado pelo Fundo Municipal de Incentivo 
à Cultura – FMIC, escolhido através do Edital Fundac Nº 002/2018, que consiste na realização de ___.
1.2. O projeto será produzido e executado conforme as condições estabelecidas no Edital Fundac nº 002/2018, Lei Municipal 4.647/13, Decreto Municipal nº 788 e Lei 
Federal Nº 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
2.1. O presente contrato vigorará até 17 (dezessete) de dezembro de 2018, conforme especificado no item 1.12 e 18.1 do Edital Fundac nº 002/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO
3.1. O valor global a ser financiado e repassado pela FUNDAC, através do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura – FMIC, ao CONTRATADO(A) será de R$ [VALOR CON-

MODELOS REFERÊNCIA PARA PEÇAS DE DIVULGAÇÃO – FMIC 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"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, 22 de fevereiro de 2018 Página 44 de 49 Diário Oficial de Contagem - Edição 4290

TEMPLADO DO PROJETO], conforme planilha orçamentária aprovada.
3.2. Não haverá qualquer forma de reajuste sobre o valor contratado, salvo disposição legal em contrário.
3.3. Os preços acima mencionados contemplam todos os custos direta ou indiretamente relacionados com a perfeita e completa execução do contrato.
3.4. Os valores repassados deverão ser desembolsados em estrita observância a planilha orçamentária aprovada, sendo vedadas quaisquer despesas que não estavam 
previstas.
3.5. O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto deste con-
trato, conforme o art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
4.1. Os recursos orçamentários para a execução deste contrato estão previstos no orçamento da FUNDAC, através da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 1025 Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC
Funcional Programática: 13.392.0014.2203
Classificação Reduzida: 126
Natureza da Despesa: 33504100

4.2. O pagamento será efetuado conforme cronograma aprovado, em parcela única conforme segue: R$[VALOR CONTEMPLADO DO PROJETO] e será depositado na 
conta do CONTRATADO(A) até o dia ___.
4.3. O pagamento será efetuado, através de depósito bancário em conta-corrente do(a) contratado(a) aberta exclusivamente para fins de recebimento dos recursos 
provenientes da aprovação do Projeto no FMIC.
4.4. Toda transferência ou movimentação de recursos financeiros relativos ao projeto cultural será feita por meio da conta bancária vinculada, aberta pelo empreende-
dor especialmente para os fins previstos neste contrato, em estabelecimento bancário indicado pela FUNDAC, sendo que toda a movimentação deverá ser feita através 
de cheque nominal ou cartão eletrônico (apenas na função débito), sendo expressamente vedada a realização de saque.
4.5. Os pagamentos a fornecedores devem ser feitos com cheques nominais ou cartão de débito da conta bancária específica;
4.6. Os cheques pessoais ou de contas bancárias que não a conta em que são movimentados os recursos do projeto não serão permitidos.
4.7. Não é permitido fazer pagamento em dinheiro, cartão de crédito, nota promissória ou qualquer outro meio que não cheques nominais ou através do débito.
4.8. Para os pagamentos realizados em cheque, é obrigatória a apresentação de cópia do mesmo junto a prestação de contas.
4.9. Para os pagamentos realizados por meio de cartão de débito, é obrigatória a apresentação de cópia do recibo da máquina de débito, junto a prestação de contas.
4.10. O(A) CONTRATADO(A), após a assinatura do contrato, terá até 10 (dez) dias para abrir a conta específica para o projeto, sob pena de perda do benefício.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)
5.1. São obrigações do(a) CONTRATADO(A):
a) Produzir e executar o projeto cultural beneficiado de acordo com o Edital Fundac nº 002/2018 e de acordo com o plano de trabalho apresentado, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento prévio e por escrito da FUNDAC;
b) Assumir responsabilidades técnicas pela produção e execução do projeto beneficiado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do projeto beneficiado, todas as falhas apontadas pela equipe de acompanhamento da FUNDAC;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade e segurança, recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, taxas e encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais devidos, na forma da lei, decor-
rentes da produção e execução do projeto cultural;
f) Acatar as deliberações da Comissão de Avaliação de Projetos – CAP, no que se aplique ao projeto;
g) Dispor dos recursos complementares necessários à execução do projeto, de acordo com a planilha de custos e cronograma constantes no projeto aprovado;
h) Aplicar o recurso financeiro única e exclusivamente no objeto deste contrato;
i) Devolver à FUNDAC, finda a execução do projeto, o eventual saldo remanescente da conta do(a) CONTRATADO(A), inclusive das aplicações financeiras;
j) Adequar a planilha orçamentária de acordo com os valores aprovados;
k) Atentar-se para as questões de segurança do público quando o projeto versar em apresentações musicais, teatrais, ou quaisquer tipos de apresentações em locais 
fechados, em especial na Casa da Cultura Teatro da Casa Azul (Sala Mari'Stella Tristão), proibindo expressamente o ingresso do convidado com bebidas alcoólicas e 
objetos cortantes ou perfurantes.
5.2. O(A) CONTRATADO(A) é responsável, ainda, para com a FUNDAC e terceiros:
a) Pelo estrago, prejuízo ou danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros por imprudência, imperícia ou negligência próprias ou de seus prepostos, auxiliares, ou operá-
rios;
b) Pela infração ou inexato cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Contrato.
5.3. O(A) CONTRATADO(A) não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato.
5.4 É obrigatória a referência à Prefeitura Municipal de Contagem, à FUNDAC e ao FMIC, nos produtos resultantes dos projetos incentivados, bem como em quaisquer 
atividades e materiais relacionados à sua difusão, divulgação, promoção e distribuição.
5.5 Tratando-se de espetáculos, deverá ocorrer uma locução no início ou no final, mencionando o financiamento da Prefeitura Municipal de Contagem, da FUNDAC e 
do FMIC.
5.8. As marcas institucionais a serem utilizadas devem ser as disponibilizadas pela FUNDAC.

CLÁUSULA SEXTA: DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA FUNDAC
6.1. Além de outros, previstos neste instrumento, a FUNDAC terá o direito de receber o objeto contratual executado em estrita observância às especificações técnicas e 
com qualidade.
6.1.2.  A FUNDAC não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrente do inadimplemento 
da(o) CONTRATADA(O) relativa às obrigações aqui assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.
6.2. Constituem obrigações da FUNDAC, além de outras previstas neste Contrato:
6.2.1. Efetuar o pagamento ao(à) CONTRATADO(A), em conformidade com o disposto neste instrumento e nos documentos que o integram.
6.2.2. Fornecer e colocar à disposição do(a) CONTRATADO(A) todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do contrato.
6.2.3. Notificar, formal e tempestivamente, ao(à) CONTRATADO(A) sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: MULTAS E PENALIDADES
7.1. O atraso injustificado na execução do Contrato, salvo se por motivo de força maior ou caso fortuito, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no 
art. 86 da Lei nº 8.666/93.
7.1.1. A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contrata-
ção;
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7.1.2. A aplicação de multa de mora ao(à) CONTRATADO(A) não impede a rescisão unilateral do contrato pela FUNDAC, nem a aplicação das outras sanções previs-
tas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
7.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a FUNDAC poderá sujeitar, ainda, o(a) CONTRATADO(A), garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 
87 da Lei de Licitações, quais sejam:
7.2.1. Advertência;
7.2.2. Aplicação de multa ao(à) CONTRATADO(A) de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
7.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos;
7.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.2.5. As sanções previstas nas alíneas ’7.2.1’, ’7.2.3’ e ’7.2.4’ deste Item poderão ser aplicadas junto as da alínea ’7.2.2’.
7.3. Poderá ser aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Contratação, conforme a gravidade da infração contratual cometida, quando o(a) 
CONTRATADO(A):
a) Produzir ou executar o projeto beneficiado em desacordo com as normas técnicas ou especificações estabelecidas no Edital Fundac nº 002/2018, independentemente 
da obrigação de fazer correções necessárias às suas expensas;
b) Não cumprir o prazo de execução do projeto cultural;
c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha causar danos ao MUNICÍPIO ou à FUNDAC ou a tercei-
ros, independentemente da obrigação do(a) CONTRATADO(A) em reparar danos causados;
d) Prestar informações inexatas ou criar embaraço à FUNDAC;
e) Não se submeter às disposições legais em vigor.
7.4. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

CLÁUSULA OITAVA: RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. Este Contrato poderá ser rescindido, caso ocorram quaisquer dos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
8.2. No caso de rescisão do contrato, o(a) CONTRATADO(A) ficará sujeito às penalidades previstas no Edital e às consequências descritas no art. 80 da retromencionada 
Lei, quando couber.
8.3. Poderá ser rescindido o Contrato independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte do(a) 
CONTRATADO(A) assegurado o direito de ampla defesa, quando este(a):
a) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações ou prazos estipulados neste instrumento;
b) Atrasar, injustificadamente, o inicio da execução do projeto cultural;
c) Dissolver a sociedade;
d) Efetuar alteração social ou modificar a finalidade da estrutura da empresa, que prejudique a execução do projeto cultural;
e) Falir.
8.4. O Contrato poderá, ainda, ser rescindido quando ocorrer caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva de execução.
8.5. A rescisão poderá ser, também, por mútuo acordo, atendida a conveniência da FUNDAC, mediante termo próprio.

CLÁUSULA NONA: FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO
9.1. A FUNDAC reserva-se o direito de exercer ampla fiscalização e inspeção do Projeto Cultural beneficiado, aqui contratado, podendo designar fiscais entre seus pró-
prios empregados ou contratar pessoas para tal fim. A fiscalização poderá realizar todas e quaisquer verificações, obrigando-se o(a) CONTRATADO(A) a fornecer todos 
os detalhes e informações necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL OBRIGATÓRIA
10.1. O CONTRATADO, a título de contrapartida, compromete-se realizar ____, possuindo a contrapartida o valor total de R$[20% DO VALOR CONTEMPLADO DO PROJE-
TO].
10.2. A ausência de contrapartida por parte do CONTRATADO automaticamente o exclui da edição 2018 do Edital do FMIC, sem prejuízo das sanções cabíveis.
10.3. A contrapartida proposta deverá ser executada até o fim da vigência do presente contrato, salvo negociação entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS AUTORAIS
11.1. O(a) CONTRATADO(A) poderá cobrir os gastos relativos aos direitos autorais com os recursos do FMIC.
11.2. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com 
poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão, ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:
a) a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;
b) somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;
c) na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 05 (cinco) anos;
11.3. Em se tratando de projeto que implique em liberação de direitos autorais, deverá o(a) CONTRATADO(A) apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar 
da assinatura deste contrato, declaração do(s) autor(es) ou de quem detenha tais direitos, com firma reconhecida em cartório, concedendo o direito autoral, seja pelo 
direito de usar a imagem, letra de música, ou qualquer atividade que garanta o direito autoral do artista.
11.4. O descumprimento do item anterior acarretará em sanções civis, de acordo com a Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
12.1. O(a) CONTRATADO(A) terá até 30 (trinta) dias após a conclusão do seu projeto, para apresentação da prestação de contas final, do produto e dos recursos finan-
ceiros, sendo a data limite 17 de dezembro de 2018.
12.2. Para a devida prestação de contas, serviços técnicos de elaboração do projeto, serviços administrativos e contábeis, poderão ser pagos com os recursos disponibili-
zados para os projetos aprovados, sendo que os valores não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) do valor global do projeto.
12.3. Para a devida prestação de contas, e nos termos do Decreto Municipal nº 788, de 09 de outubro de 2007, o(a) CONTRATADO(A) deverá apresentar os seguintes 
documentos:
a) Relatório de cumprimento do objeto;
b) Cópia do plano de trabalho aprovado;
c) Relatório de execução físico-financeira;
d) Relação de pagamentos efetuados, (com 03 (três) orçamentos, Certidões Negativas de Débito, cópias dos cheques utilizados ou cópias dos comprovantes de paga-
mento, quanto utilizado o débito);
e) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
f) Cópia de extrato da conta bancária específica do convênio;
g) Conciliação bancária e Cópia do extrato do demonstrativo dos rendimentos da aplicação financeira, termo de abertura e encerramento de conta;
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h) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo dos recursos ao Município;
i) Comprovação, quando for o caso, da averbação de construção ou ampliação do imóvel no cartório de registro de imóveis (Lei nº. 6.015/73);
j) Relatório fotográfico (se for o caso);
k) Documento comprobatório da entrega do produto cultural, emitido pela FUNDAC, quando for o caso.
12.4. Não serão aceitos documentos com rasuras e prazo de validade vencido.
12.5. O (A) CONTRATADO(A) que não comprovar a correta aplicação dos recursos resultantes de projetos culturais ficará sujeito ao pagamento do valor do respectivo 
incentivo, corrigido pela variação aplicável aos tributos municipais, acrescido de 10% (dez por cento), ficando, ainda, excluído da participação de quaisquer projetos 
culturais realizados no Município de Contagem, por prazo não inferior a 04 (quatro) anos, conforme previsão no art. 75 da Lei Municipal nº 4.647, de 27 de dezembro 
de 2013, ficando, ainda, sujeito às sanções da Lei federal nº 6.830 de 22 de setembro de 1980. Sujeitando-se ainda às medidas previstas na Instrução Normativa nº 
03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre os procedimentos de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. Fica a FUNDAC autorizada a descontar de quaisquer créditos do(a) CONTRATADO(A) as importâncias referentes a multas ou prejuízos causados à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONTAGEM, à FUNDAC ou a terceiros.
13.2. Ao(À) CONTRATADO(A) é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento do objeto deste Contrato, divulgar dados técnicos, documentos, 
ilustrações ou outro qualquer material relativo ao objeto deste Contrato, salvo com autorização por escrito, da FUNDAC, que deverá ter conhecimento antecipado da 
matéria a ser divulgada.
13.3. A FUNDAC e o(a) CONTRATADO(A) não poderão prevalecer de acordos ou entendimentos que possam alterar qualquer disposição deste Contrato, senão quando 
celebrados, por escrito, entre os representantes da FUNDAC e o(s) representante(s) legal(is) do(a) CONTRATADO(A), devidamente credenciado(s).
13.4. Os casos omissos que porventura venham a surgir, serão decididos com base na Lei Federal nº 8666/93, na Lei Municipal nº 4.647/13, Decreto Municipal nº 
788/80 e nos princípios gerais do Direito.
13.5. Os bens móveis que forem adquiridos pelo(a) CONTRATADO(A) com os recursos do FMIC (máquinas fotográficas, filmadores, aparelhos de som, etc), findo o 
contrato deverão se incorporar ao patrimônio da FUNDAC, que analisará a conveniência e oportunidade da cessão do mesmo.
13.6. Os gastos com Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e direitos autorais são de inteira responsabilidade do(a) CONTRATADO(A).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões ou conflitos decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, junto as testemunhas instrumentais.

Contagem, _____ de _____________ de 2018.

____________________________________   __________________________________
MÁRIO FABIANO DA SILVA MOREIRA          
      PRESIDENTE DA FUNDAC                             EMPREENDEDOR CONTRATADO

TESTEMUNHAS
____________________________             _____________________________
Nome:  Nome:
CPF:  CPF:

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
PORTARIA Nº 013, de 19 de fevereiro de 2018.

Concede Férias Prêmio a servidora pública efetiva que menciona e dá outras providências.

O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais e, considerando o artigo 85 da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; combinado com o artigo 48, inciso II da Lei Orgânica deste Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder gozo de Férias Prêmio, a servidora LUZIA LIMA MOREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professora de Português, Nível XIIIA, Padrão P8, 
matrícula 38137-3, no período de 01/03/2018 a 31/05/2018.
 
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO
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EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Requisição de compras: Nº 005/2018 de 21/02/2018
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
OBJETO: Contratação é uma INEXIGIBILIDADE na a aquisição de 1 (uma) Inscrição do Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no CONGRESSO BETT 
EDUCAR 2018 a ser realizado na Cidade de São Paulo, no Período de 08 de Maio de 2018 à 11 de  Maio de 2018.  O evento será  realizado pela empresa: ASCENTIAL 
EVENTOS LTDA – CNPJ nº 14.681.157/0001-34.
Contratado: ASCENTIAL EVENTOS LTDA

Valor do Contrato: R$ 850,00 (Oitocentos e Cinqüenta Reais)
Dotação Orçamentária – Projeto Atividade:  : 1.1122 - 12.122.000012089
Natureza da Despesa:  339039-19 – Fonte:  1100
Contagem, 22 de Fevereiro de 2018.

Joaquim Antônio Gonçalves
Fundação de Ensino de Contagem
Presidente Interino

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

Ata da centésima sexagésima reunião ordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem realizada no dia vinte de outubro do ano de dois mil e dezes-
sete, reuniu-se o Conselho para dar cumprimento a seguinte pauta: 1) Oração e leitura da mensagem; 2) Aprovação da 159ª Ata Ordinária e 158ª Ata Extraordinária; 
3) Comissão Normativa e Fiscalizadora, 4) Comissão de seleção; 5) Informes. Na composição da mesa estavam presentes: Governamentais: Marcos Wellerson Pereira – 
SMDHC; Denílson Elias Silva de Oliveira – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Célio Pereira Soares – TRANSCON; Hilton Aparecido Moreira – Secretaria Municipal de 
Educação; Léa Luiz de Oliveira – Secretaria Municipal de Saúde; Adiel Anacleto Rocha – Secretaria Municipal de Fazenda; –. Sociedade Civil: Joaquim Gomes de Fátima 
– Lar Maria Clara; Carmélia Pacífica Ribeiro – Guerreiros da Terceira Idade Cléber Jovino da Silva – Faculdade Una de Contagem. Eva de Lourdes Assis – Sociedade São 
Vicente de Paulo – Conselho Particular Nossa Senhora da Glória e Colaboradores: ; Andréa Muniz – Casa Lar Balbina Maria de Jesus; Zoraida Esper – Unai Puc Conta-
gem; Ana Maria de Jesus – Aconchego; Véritas  – E.B.V Luiz Palhares; Carla Ferreira Fernandes – M° de Nazaré Fonte de Vida; Zilda Mendes Barbosa – Grupo Conv. Amor 
a Vida; Geraldo Oliveira – Amor a Vida; Marisa Oliveira – Amor a Vida; Míriam Simões – COMIC. Dando início a plenária, o presidente Joaquim, solicitou a todos que 
fizessem a oração do Pai Nosso, após foi realizada a leitura da mensagem pelo conselheiro e secretário Marcos Wellerson, a seguir o presidente comentou que as rugas 
refletem a caminhada da vida, seja boa ou não. A seguir o conselheiro e secretário Marcos Wellerson fez a leitura da ata 159ª aprovada sem ressalva. Dando continui-
dade o presidente passou para a pauta da comissão normativa e fiscalizadora, que tratou sobre o edital que está sendo construído para fins de chamamento público 
referente aos 20% que ficam retidos no Fundo Municipal, a advogada da casa dos conselhos Dra. Mágila explicou que a comissão ainda estava estudando a proposta 
do edital e que no próximo plenário seria apresentado um formato para apreciação. A pauta seguinte foi a comissão de seleção, que falou sobre o parecer técnico do 
contador e advogada da Casa dos Conselhos, referente ao projeto da Associação Move Cultura, o conselheiro e secretário Marcos Wellerson falou sobre a seriedade do 
processo de avaliação e sobre o princípio da economicidade, parabenizou o conselheiro Cléber Jovino pelo trabalho na comissão de seleção, ressaltando a sua postura 
séria e seu compromisso com o trabalho assumido, disse que a comissão de seleção está fazendo um bom trabalho e buscando acertar, o conselheiro Cléber disse que o 
Comic é um parceiro na construção e também as instituições, fala sobre a importância do monitoramento e da transparência e que os critérios precisam ser observados 
e seguidos, a seguir os conselheiros acataram o parecer técnico e foi agendado para o dia 23 de outubro uma reunião com a instituição e o contador para as reade-
quações necessárias. Dando prosseguimento, a advogada Dra. Mágila fala sobre a minuta do decreto 30 que já foi encaminhada e aguarda aprovação há mais de dois 
meses, disse sobre a importância de um chamamento para CAC que dá mais credibilidade e transparência no processo, o conselheiro Cléber fala sobre a importância da 
celeridade dessa minuta e que a sociedade civil precisa construir um documento fazendo essa cobrança ao governo. A seguir o presidente Joaquim apresenta a coorde-
nadora do Programa Vida Saudável, sra. Érica que discorreu sobre o programa, dizendo que em Contagem temos 9 núcleos em funcionamento e previsto mais 11 nú-
cleos em 2018, falou sobre o processo seletivo que ocorreu onde serão contratados novos funcionários e que o programa é considerado saúde preventiva para a pessoa 
idosa, pois nesses espaços a pessoa idosa participa através de artesanato, esporte e integração, o conselheiro e secretário Marcos Wellerson disse que a continuidade 
desse programa tem a premissa de um diálogo do prefeito e secretário Rodinei que vão ouvir e buscar soluções que atendam a todas as pessoas idosas, após justifica 
a ausência do secretário Rodinei e parabeniza o Dr. Francisco em nome da Paula Ribeiro pela semana da pessoa idosa, que foram eventos simples e significativos, que 
tiveram grande importância e a participação de todos, inclusive dos núcleos do programa Vida Saudável, o conselheiro Denilson também parabenizou sobre os eventos 
da semana da pessoa idosa, dizendo que participou de alguns e parabenizou também ao Comic, dizendo ser esse um dos conselhos mais ativos do município, a seguir 
o Secretário Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania Rodinei Ferreira chega a plenária onde cumprimenta a todos, e fala sobre a sua satisfação  de estar na secre-
tária de direitos humanos e sobre a atuação do Comic, que é um conselho participativo e atuante no município, em seguida apresenta o sr. Ricardo Ramos como secre-
tário adjunto. Ricardo inicia sua fala dizendo sobre o novo momento que todos os conselhos estão vivendo, sobre a necessidade de estruturação dos mesmos, tanto em 
recursos humanos e físicos. O presidente Joaquim cumprimenta o secretário Rodinei e Ricardo desejando boas vindas em nome dos conselheiros presentes e aproveita o 
momento para discorrer sobre a situação da Instituição de Longa Permanência para a Pessoa Idosa, Lar Maria Clara, disse que o Lar tinha um convênio com a secretaria 
de saúde, que a princípio fornecia 12 funcionários ao Lar, que durante o ano esses funcionários foram diminuindo até todos serem cortados, que no dia 16 de outubro 
já não havia mais nenhum funcionário, disse que o Lar não foi oficializado da saída desses funcionários, quando procurou a secretária de saúde para saber porque não 
foi oficializado da saída desses funcionários descobriu que a assinatura do documento havia sido falsificada, relata que a pessoa que o atendeu foi desrespeitosa e disse 
que a secretaria não tem interesse de manter o convênio com o Lar Maria Clara, o presidente Joaquim informa que o vai levar essa situação ao Ministério Público. O 



"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, 22 de fevereiro de 2018 Página 48 de 49 Diário Oficial de Contagem - Edição 4290

Secretário Rodinei disse que realmente é uma situação muito séria e sugere ao presidente Joaquim uma agenda com o secretário de saúde para que essa situação seja 
esclarecida e sanada, afirmando que com certeza o secretário não tem conhecimento desse fato, o presidente Joaquim concorda com a sugestão da agenda junto ao 
secretário de saúde para que todos esses fatos possam ser esclarecidos. A seguir, nada mais havendo a tratar, o presidente Joaquim declara encerrada a reunião, nesta 
cidade de Contagem, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, Marcos Wellerson – Secretário do COMIC.

Ata da centésima sexagésima primeira reunião ordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem realizada no dia quatorze de novembro do ano de dois 
mil e dezessete, reuniu-se o Conselho para dar cumprimento a seguinte pauta: 1) Oração e leitura da mensagem; 2) Aprovação da 160ª Ata Ordinária 3) Comissão 
Normativa e Fiscalizadora, 4)  Informes. Na composição da mesa estavam presentes: Governamentais: Marcos Wellerson Pereira – SMDHC; Everton Caetano de Oliveira 
– Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Célio Pereira Soares – TRANSCON; Léa Luiz de Oliveira – Secretaria Municipal de Saúde; Carla Francione  - Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento social e Habitação –. Sociedade Civil: Joaquim Gomes de Fátima – Lar Maria Clara;   Cléber Jovino da Silva – Faculdade Una de Contagem. Eva de 
Lourdes Assis – Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho Particular Nossa Senhora da Glória; Venério Esquárcio Neto – Associação Cidadã de Esportes e Assistência 
Social; Flávio Augusto Câmpara – Instituto CeasaMinas; Ildeu Ribeiro dos Santos – Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste – Movimento Acorda 
Povo e Colaboradores: ;  Zoraida Esper – Unai Puc Contagem;  Míriam Simões – COMIC; Maria Eugênia – ILPI – Centro Geriátrico Cristo Rei; Lucélia de Paula Gonçalves 
Silva – Grupo Viver – Pibbel – 1° Igreja Batista Eldorado; Tilden Santiago; Everton – Sesu; Wanda Borges Fonseca – Grupo Aconchego;  Dando início a plenária, o 
presidente Joaquim, solicitou a todos que fizessem a oração do Pai Nosso, após foi realizada a leitura da mensagem por todos conselheiros e convidados presentes, a 
seguir o presidente apresenta Tilden Santiago, Tilden falou sobre a sua trajetória e diz que veio para aprender e espera contribuir.  O conselheiro Marcos Wellerson fez a 
leitura da ata 160° aprovada sem ressalva. A seguir o presidente comenta sobre o convênio do Lar Maria Clara com a secretária de saúde, comenta também que o 
quadro de funcionários foram diminuindo aos poucos até acabar o presidente também comenta que a medicação foi cortada, o presidente conta que foi marcada uma 
reunião com o sec. de saúde para a próxima terça e que  a questão da medicação já foi resolvida e que em relação ao convênio está no local errado deveria estar na 
SMDS, foi agendado uma reunião para 13/11 para entregar a relação dos remédios. Presidente agradece  Marcos Wellerson , Rodinei e Ricardo Cidadão por se 
dispuserem a resolver a situação com a secretaria de  saúde do município de Contagem, caso não seja resolvido o  presidente diz que vai levar o caso para o Ministério 
Público e questionou a falta de respeito com a instituição e relata que o psicológico dos internos foi afetada. Dando presseguimento a Comissão normativa e 
Fiscalizadora, o conselheiros Marcos Wellerson inicia falando sobre a comissão e pedindo a presença de todos os conselheiros nas comissões, relata que os conselheiros 
não estão participando das reuniões como deveria e diz que caso o conselheiro esteja atarefado pede que haja uma troca. Sr. Ildeu diz que havia feito uma operação e 
justifica sua ausência, Venério pede  para que encaminhe para ele as reuniões, Flávio pede que as reuniões sejam avisadas com mais antecedência o que não foi o caso 
desta plenária que foi marcada e avisada com antecedência, Marcos Wellerson explica a todos que nem todas as reuniões dá para serem avisadas com antecedência e 
pergunta se alguém se disponibiliza para ser suplente da comissão,Dona Eva se candidatou a ser suplente. Tilden pergunta o que é essa comissão normativa e 
fiscalizadora, presidente explica a função da comissão normativa e fiscalizadora e exemplifica com o edital de chamamento e as adequações que forem necessárias e 
que as denúncias de ILPIS também e de responsabilidade da comissão é que como foi dito pelo conselheiro Marcos Wellerson nem todas as reuniões podem ser 
marcadas e avisadas com antecedência . Marcos Wellerson  complementa a função da comissão e diz que a comissão tem a função de fiscalizar projetos como por 
exemplo o Vida Saudável, chamamento e regimento interno e que também contamos com  o apoio do jurídico e do Contador da casa dos conselhos, para depois ser 
levado e aprovado pelo plenário, Marcos também lembra sobre a denúncia que foi feita ao Banco Mercantil em plenária e diz que os funcionários do banco receberam 
um treinamento para melhor atendimento aos idosos. – O conselheiro Cléber pede reflexão sobre a comissão é diz que o papel de todos e muito importante,  o  
presidente fala sobre a mesa diretora reunir e fazer o planejamento ainda esse ano, para buscar sanar essas questões e aproveita para parabenizar o conselheiro Cléber 
pela palestra realizada na Una de Contagem na última terça e aproveita para dizer que a promotora Dr. Geovana está muito empenhada com o trabalho para a pessoa 
idosa e sugere o COMIC trabalhar junto ao município.  O presidente pede para que seja feita agenda com o prefeito da cidade de Contagem junto a mesa diretora para 
levar as demandas e o papel do COMIC no município, seu papel fiscalizador e atuante, e também ira propor ao prefeito trabalhar junto, pois trabalhar precisa de 
ferramentas como técnico, carro e melhor estrutura e promete que ira se dedicar mais ao conselho, conselheiro Marcos Wellerson diz que irá  fazer agenda com o 
prefeito o mais  rápido possível – o presidente comenta sobre a palestra do ministério público  e diz que foi falado muitas coisas interessantes dentre delas sobre 
Contagem pela estrutura e demandas e que Contagem não pode deixar de ter a  delegacia para a pessoa idosa para poder dar melhor atenção é atendimento ao 
publico idoso, pede que o COMIC retome a discussão sobre a implantação da delegacia. - conselheiro Clebér pergunta sobre o chamamento público pede para saber 
como está o processo, o conselheiro Marcos esclarece que a comissão irá se reunir e após ira chamar uma extraordinária para melhores esclarecimentos sobre o edital , 
presidente fala sobre a questão de reformas e construção, se  todos concordam em aprovar para a construção e reforma , o conselheiro Marcos Wellerson pede para 
que seja aprovada na extraordinária – conselheiro Clebér fala sobre a minuta que ainda está parada no governo e que temos vários pontos abordados em reuniões, e 
que é fundamental ser levado tudo isso ao conhecimento do prefeito, Flávio fala sobre a situação financeira do Instituto CeasaMinas e diz que está em vias de fechar as 
portas, por falta de condições financeiras para dar continuidade, - Clebér diz que sobre o conselho ser autônomo e é o controle social deliberativo e diz que o 
chamamento não é deliberação do governo, que o chamamento para CAC pode ser aprovado pelo COMIC – o conselheiro Marcos Wellerson diz que irá sentar com o 
secretário para pedir sobre o posicionamento sobre a minuta. - o conselheiro Célio comenta sobre a situação do instituto CeasaMinas e diz sobre o instituto ter um 
condomínio e  se não se mover a entidade pode ser prejudicada – conselheiro Clebér pede para que seja definida a data da extraordinária para o dia 14/11 ás 09:00 – 
presidente pede para ver a questão da minuta também – conselheiro Célio  fala sobre a palestra realizada da Una comemorando o aniversário do conselheiro Clebér  
considerações de 475 alunos e diz que a paletra foi muito boa , presidente parabéniza Clebér pelo seu anivesrário é pela palestra- Clebér agradece e sugere que seja 
colocada nas próximas plenárias pauta com os aniversáriantes do mês -  Convidada Wanda  Relata o acidente ocorrido com ela saindo da Una do dia 24/10/17 o fato 
ocorreu dentro do ônibus 002A, N°1211 - após uma freada brusca ela caiu, bateu o braço e machucou o pescoço o motorista estava com fone de ouvido e não a 
socorreu, foi socorrida pelos alunos que também estavam voltando da Una, levantou tonta, o motorista falou que podia chamar o samu mas não poderia ficar com ela 
aguardando a chegada então ela pediu para ir até o Hospital Municipal e ele falou que não podia ir é ficar com ela dizendo ter metas a cumprir, uma senhora que 
estava no ônibus disse que ficaria com ela para que ela não ficasse sozinha . - Dona Eva comenta o que aconteceu com ela dentro do 2950 é que o motorista prestou 
socorro. - Conselheiro Célio lamenta o ocorrido e diz que em situações como esta  o motorista pode sim sair, mesmo tendo o itinerário em casos como este, diz que vai 
levantar os fatos pelas descrições  e verificar o ocorrido e trazer ao conselho do idoso. - Presidente passa para os  informes :  conselheiro Marcos fala sobre reunião no 
auditório 13:00, da sociedade civil- Conselheiro Ildeu conta que tem idoso que entra é não tem lugar para ele sentar na frente pois tem pessoas que sentam no lugar 
preferencial ao idoso e não levanta até o motorista parar o ônibus e pedir , presidente diz que deverá ser feito um trabalho educativo nos coletivos – Célio diz que vai 
ter perícia a partir de dezembro e fala sobre o cartão ótimo sênior que serve para que o idoso possa transpor a roleta quando quiser para evitar casos como este e fala 
também sobre o ônibus itinerante que só irá retornar em 2018 e que agora já está reativado também o cartão ótimo especial em Contagem.- Tilden agradece e se diz 
feliz em estar conosco, fala da criação do instituto Ecopolis  e que estara sempre de portas abertas – Zoraída reclama do laborátorio, entidade CESU laborátorio Santa 
Casa, disse sobre a má estrutura, pegou a ficha 64, marcam mas não fica pronto , um barulho enorme , pessoas brigando e falando palavrões, conselheiro Marcos 
Wellerson fala sobre procedimentos que vai tomar providências em relação a essa denúncia e vai saber com Bruno quem é essa pessoa. A seguir, nada mais havendo a 
tratar, o presidente Joaquim declara encerrada a reunião, nesta cidade de Contagem, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, Marcos 
Wellerson – Secretário do COMIC.
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Transcon

ERRATA – Diretoria de Acompanhamento Administrativo:

 Por erro material, no Ato Administrativo 01-01-2018, publicado em 17/01/2018, na edição nº 4267 do DOC, onde se lê: “VII / L” e “17 de novembro de 2017”, leia-se: 
“VI / L” e “17 de janeiro de 2018”, respectivamente.
Contagem, 22 de fevereiro de 2018.

Mara Pires Pena
Diretora de Acompanhamento Administrativo 
OAB/MG 102.931

Luís André de Araújo Vasconcelos
Assessor Jurídico
OAB/MG 118.484
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