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Atos do Executivo

DECRETO nº 709, de 19 de OUTUBRO de 2018

Dispõe sobre a concessão de Progressão Funcional por nova Titulação e Qualificação, concedida aos servidores detentores de cargos efetivos, lotados nos Quadros 

Setoriais da Educação e da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 61 e o Anexo IV da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho 

de 2010, que dispõe sobre o acréscimo de padrão ou padrões de vencimento, por efeito de nova titulação ou qualificação obtida em cada biênio,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  Fica regulamentada a progressão funcional por titulação ou qualificação, nos termos estabelecidos nos parágrafos 3º, 4º e 7º do art. 58, e nos artigos 61 e 71, 

da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010.

§1º  A progressão funcional de que trata este Decreto é a passagem do servidor detentor de cargo efetivo para padrão superior àquele em que se encontra posicionado, 

observado o disposto no art. 57 da Lei Complementar nº 90, de 2010.

§2º  O direito à progressão por titulação ou qualificação poderá ser pleiteado a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, em intervalos anuais alternados ao da progressão 

por mérito.

CAPÍTULO II

DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 2º  O servidor interessado em solicitar a progressão por nova titulação ou qualificação deverá requerer por meio de formulário próprio, nos termos do Anexo I, 

deste Decreto, acompanhado dos documentos mencionados no art. 3º ou no art. 7º deste Decreto, conforme o caso.

§1º  O atendimento à solicitação de que trata o caput deste artigo dar-se-á de acordo com orientações constantes em ofício circular encaminhado às unidades escola-

res. 

§2º  O requerimento de que trata o caput deste artigo deverá ser devidamente instruído nos termos do Anexo IV da Lei Complementar n° 90, de 2010 e Anexo I, deste 

Decreto.

Art. 3º  Para efeito de comprovação de participação em curso de treinamento ou aperfeiçoamento, o certificado ou diploma deverá conter:

I - nome do servidor participante;

II - nome do curso;

III - carga horária;

IV - entidade promotora do curso;

V - período de realização;

VI - nome e assinatura do responsável pela expedição do documento;

VII - timbre da instituição de ensino ou promotora do curso;

VIII - título do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC e objetivo do mesmo, em caso de pós graduação latu sensu;

IX - título da tese e/ou dissertação de mestrado ou doutorado e objetivo da mesma.
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Art. 4º  Os cursos oferecidos pela Administração Municipal terão seus certificados expedidos pelo Secretário ou Presidente do Quadro Setorial ou por pessoa por ele 

autorizada.

Art. 5º  Na avaliação dos certificados ou diplomas ou declaração de conclusão de curso serão observados os seguintes critérios:

I - não terão validade os certificados ou diplomas que omitirem algum dos itens relacionados no art. 3º deste Decreto;

II - o conteúdo programático deverá guardar afinidade com as atribuições do cargo para o qual o servidor prestou concurso;

III - somente terão validade os cursos à distância, desde que ministrados por meio eletrônico, devidamente certificados.

§1º  O servidor que entregar a declaração de conclusão de curso terá o prazo de até 1 (um) ano, a partir da data da homologação do processo de progressão por nova 

titulação, para apresentar o diploma.

§2º  Caso o servidor não cumpra o disposto no §1º deste artigo, perderá o direito à vantagem financeira decorrente da progressão por nova titulação, devendo ser 

aplicado o disposto no art. 47 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990.

Art. 6º  No caso de obtenção de mais de um título ou mais de um certificado de cursos de qualificação no mesmo período, somente o mais vantajoso para o servidor, 

ou seja, aquele que lhe assegure o maior número de padrões, será considerado para efeito de progressão imediata, o outro título/certificado apresentado será desconsi-

derado para análise, para este período.

§1º  Os certificados não utilizados para progressão por nova titulação ou qualificação poderão ser apresentados no biênio seguinte.

§2º  As horas excedentes de cursos para qualificação constantes de um mesmo certificado e não utilizadas para progressão por nova titulação ou qualificação poderão 

ser computadas para os biênios seguintes, desde que o servidor apresente novo Requerimento.

Art. 7º  Para fins de concessão dos padrões de vencimentos previstos no art. 61 e no Anexo IV, da Lei Complementar n° 90 de 2010, quanto à titulação, os servidores 

deverão apresentar os seguintes documentos:

I - certificado, diploma de conclusão ou declaração de conclusão do respectivo curso, registrado no órgão competente, em fotocópia autenticada em cartório, ou o 

original e fotocópia, que será autenticada pelo setor responsável pelo recebimento;

II - para os cursos de mestrado e doutorado, além das exigências constantes do inciso I deste artigo, serão aceitos os diplomas de conclusão e/ou Ata da Defesa de 

Mestrado, Título da Dissertação, Área de Concentração, Título da Tese, apresentada à banca examinadora, respectivamente;

III - para os cursos de especialização lato sensu, além dos requisitos previstos nos incisos I e II deste artigo, comprovantes de atendimento das seguintes exigências, 

simultaneamente:

a) curso ministrado por Instituição de Ensino Superior, que mantenha programa de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, ou curso 

ministrado por Instituição que mantenha programa de Pós-Graduação e que seja conveniada com o Município de Contagem para o oferecimento de cursos de interesse 

da municipalidade;

b) curso com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, devidamente comprovadas.

§1º  Excetuam-se da exigência do inciso I deste artigo os cursos de especialização, mestrado ou doutorado realizados em universidade estrangeira, cujos certificados de 

conclusão ou diplomas devem vir acompanhados dos requisitos estabelecidos nos incisos II e III deste artigo, conforme o caso, bem como da homologação prevista em 

legislação específica.

§2º  A tese e/ou a dissertação apresentada pelo servidor poderá ser requisitada, em cópia digital para o acervo da Biblioteca do Professor ou da FUNEC, conforme a 

lotação do servidor.

§3º  O número de padrões a que fará jus o servidor em razão da progressão por nova titulação ou qualificação encontra-se definido no Anexo II deste Decreto, nos 

termos estabelecidos pela Lei Complementar nº 90, de 2010.

Art. 8º  O requerimento de que trata o art. 2º deste Decreto, bem como os documentos estabelecidos no art. 3º e no art. 7º, incisos I a III deste Decreto, deverão ser 

apresentados pelos:

I - servidores do Quadro Setorial da Secretaria Municipal de Educação deverão protocolar documentação, original e cópia, na Unidade Escolar onde é lotado e a direção 

da escola ficará responsável, pela conferência com original, bem como pela sua entrega via malote, semanal, do Protocolo Geral;

II - servidores do Quadro Setorial da Fundação de Ensino de Contagem deverão protocolar documentação, original e cópia, onde é lotado e a direção das Unidades 

Escolares ficará responsável pela conferência com original bem como sua entrega, no Protocolo Geral, da Administração da FUNEC.

Parágrafo único. O requerimento e os documentos apresentados pelos servidores deverão ser incorporados a processo administrativo que deverá ser aberto para tratar 

de cada pleito de servidor.

Art. 9º  O acréscimo de padrão ou padrões de vencimento, para efeito de nova titulação ou qualificação será concedida a cada biênio, iniciado em 2010, cabendo ao 

servidor apresentar a titulação ou qualificação adquirida no período contado da data da posse no cargo efetivo, conforme estabelecido neste Decreto.

§1º  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a titulação adquirida anteriormente à respectiva data de posse no Município, conforme estabelecido no artigo 1º da 

Lei Complementar nº 124, de 29 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 1.835, de 2 de maio de 2012.

§2º  Os títulos de mesmo nível de formação utilizados pelos servidores para o ingresso na carreira não poderão ser utilizados para obtenção de progressão por nova 

titulação.

§3º  No caso de obtenção de mais de um título ou qualificação no biênio, somente um deles, o mais vantajoso para o servidor, lhe dará o direito à vantagem de pro-

gressão.

§4º  Não poderá ultrapassar a 22 (vinte e dois) o número total de padrões de vencimento concedidos ou que venham a ser concedidos ao servidor, na carreira, por 
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efeito de nova qualificação ou titulação, conforme art. 11, da Lei Complementar nº 121, de 31 de outubro de 2011.

Art. 10  O requerimento mencionado no art. 2º deste Decreto e a documentação descrita no art. 3º e incisos I, II e III, do art. 7º deste Decreto serão encaminhados para 

o Protocolo Geral da Prefeitura pela direção da escola via malote semanal ou na FUNEC, para a análise fundamentada, especialmente, quanto à pertinência do curso, do 

título e objetivo do TCC, da temática da dissertação e/ou da tese, com as atribuições do cargo efetivo do servidor.

§1º  Os requerimentos indeferidos serão publicados no Diário Oficial do Município de Contagem, com a respectiva justificativa do indeferimento.

§2º  O servidor que se julgar prejudicado em seu posicionamento terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação no Diário Oficial de Contagem, para apresentar 

recurso, que deverá ser protocolizado:

I - na Central de Atendimento/Sede - protocolo geral - localizada no prédio sede da Prefeitura Municipal de Contagem, caso pertença ao Quadro Setorial da Educação;

II - na Sede da Administração da Fundação de Ensino de Contagem, no protocolo geral, caso pertença ao Quadro Setorial da FUNEC.

Art. 11  O servidor poderá apresentar certificado de conclusão de cursos com aproveitamento e de interesse de sua área de atuação, oferecidos pela Secretaria Munici-

pal de Educação, pela FUNEC ou outras instituições reconhecidas, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 90, de 2010, sob a condição de que guardem afinidade 

com a classe de cargos a que pertencer o servidor.

Art.12  Não serão computados para progressão os cursos em duplicidade.

Art. 13  Em nenhuma hipótese, os certificados indeferidos pela Comissão ou já considerados para efeito de progressão por titulação ou qualificação poderão ser reapre-

sentados, sob pena de responder o servidor por ilícito funcional.

Art. 14  Caberá a responsabilidade pela homologação dos resultados apresentados pela Comissão designada para análise dos certificados ao:

I - Secretário Municipal de Educação, pelos servidores lotados no Quadro Setorial da Educação;

II - Presidente da Fundação de Ensino de Contagem, pelos servidores lotados no Quadro Setorial da FUNEC.

Art. 15  Não terão direito à progressão por titulação ou qualificação os servidores que se encontrarem em licença para tratar de interesse particular ou cessão sem ônus, 

salvo quando esta última se der entre a Administração Direta deste Município e as entidades que compõem a Administração Indireta do Município de Contagem.

CAPÍTULO III

DA COMISSÃO DE ANÁLISE PARA PROGRESSÃO POR NOVA TITULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Art. 16  A Comissão de Análise para Progressão por Nova Titulação e Qualificação será composta de 10 (dez) servidores, devidamente designados pelo Prefeito Munici-

pal, sendo 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) membros suplentes.

Art. 17  Assim que concluída a análise para Progressão por Nova Titulação e Qualificação será apresentado relatório ao respectivo dirigente máximo do Quadro Setorial 

ao qual pertence o servidor, para homologação.

Art. 18  Recebido o recurso previsto no §2º do art. 10 deste Decreto, o Presidente da Comissão de Análise para Progressão por Nova Titulação e Qualificação, juntamen-

te com o Secretário Municipal de Educação e o Presidente da FUNEC, deverão decidir a questão no prazo de até 30 (trinta) dias, em caráter irrecorrível.

Art. 19  A Comissão de Análise para Progressão por Nova Titulação e Qualificação fará publicar no Diário Oficial do Município o resultado do processo administrativo de 

análise do pedido de progressão por titulação ou qualificação, constando o número de padrões adquiridos pelo servidor.

CAPITULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20  O direito à vantagem financeira decorrente da progressão por nova titulação ou qualificação terá vigência a partir do deferimento do processo administrativo, 

devidamente publicado garantindo o direito a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art. 21  Revoga-se o Decreto nº 1008, de 13 de outubro de 2016.

Art. 22  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Registro em Contagem, aos 19 de outubro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA

Secretário Municipal de Administração

SUELI MARIA BALIZA DIAS

Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I 
Progressão por Nova Titulação e/ou Qualificação - 2018 

(DECRETO Nº 709, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018) 
 
 

MATRÍCULA DO CARGO PARA PROGRESSÃO         
(Caso tenha 2 (dois) cargos preencher 2 (dois) formulários) 

 
Nome: ________________________________________________________ CPF: (Obrigatório) ________________________ 
Cargo: ___________________________ Unidade de Lotação: ____________________________________________________ 
Unidade de Exercício: __________________________________________________________________ 
Endereço da Residência: ___________________________________________ nº _________ Complemento: ______________ 
Bairro: __________________________________ Cidade: ____________________ UF: _____ Telefone: __________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 
TITULAÇÃO 

(  ) Histórico Ensino Fundamental 
(  ) Histórico Ensino Médio 
(  ) Diploma de Graduação - (Especificar Habilitação): 
(  ) Diploma de Graduação em Licenciatura Plena (Especificar Habilitação): 
(  ) Diploma ou Certificado de Especialização Lato Sensu - (Especificar): 
Título do TCC: ___________________________________ Objetivo: ___________________                                                          
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Diploma ou Ata da Defesa de Mestrado: 
Área de Concentração: _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Título da Dissertação: __________________________________________________________________________________ 
 
(  ) Diploma ou Ata da Defesa de Doutorado: 
· Área de Concentração: ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
· Título da Tese: 
_______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
  QUALIFICAÇÃO 
(  ) Utilizar Saldo de Horas: (Especificar Nº de horas que contém no “Banco de Horas”) 
(  ) Curso de Aperfeiçoamento - (Relacionar abaixo o Curso) 
____________________________________________________________ Nº de horas: ______________ 
____________________________________________________________ Nº de horas: ______________ 
____________________________________________________________ Nº de horas: ______________ 
____________________________________________________________ Nº de horas: ______________ 
____________________________________________________________ Nº de horas: ______________ 
____________________________________________________________ Nº de horas: ______________ 
 

Nº de horas 
 

(Utilize o verso caso necessário) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orientações Gerais: 
 Deverá ser apresentada a documentação comprobatória de conclusão de curso/ formação, original e cópia, para 
conferência no local, deverá ser apresentada em envelope pardo, tamanho ofício. 
 No envelope deverá constar o nome completo, a matrícula e o local de trabalho do (a) servidor (a). 
Informações: 3352-5369 / 3352-5412 / 3391-9006 / 3391-9010 / 3391-9012. 
 
Assinatura: _________________________________________________________________ Data: ______/______/_______. 
Nome do (a) servidor (a) responsável pelo recebimento da documentação (Nome Legível): ___________________________ 
_____________________________________________________________________Data do Recebimento: ___/___/_____. 
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ANEXO II 
TABELA DE PADRÕES PARA EFEITO DE NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO - 2018 

(DECRETO Nº 709, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018) 
 

Cargo Nível Formação Acréscimo de 
Padrões 

Agente de Serviços Escolares 
Auxiliar de Serviços Escolares I 

Ensino Fundamental 2 
Ensino Médio 2 

Curso de Especialização e Tecnólogo 3 
Ensino Superior 4 

Auxiliar de Biblioteca Escolar 
Auxiliar de Secretaria Escolar 

 
IV 

Ensino Médio 2 
Curso Profissionalizante e Tecnólogo 3 

Ensino Superior 4 
Curso de Especialização (360 horas) 3 

Agente de Educação Infantil 
Assistente Escolar 
Secretário Escolar 

 

IV 
 

Curso Profissionalizante e Tecnólogo 3 
Ensino Superior 4 

Curso de Especialização (360 horas) 3 
Licenciatura Curta 2 
Licenciatura Plena 4 

Mestrado 6 
Professor de Educação Básica PEB 1 VI Curso Profissionalizante e Tecnólogo 3 
Professor de Educação Básica PEB 1 

Nível II 
PEB 2 

Pedagogo 
 

IX 

Ensino Superior 4 
Curso de Especialização (360 horas) 3 

Licenciatura Plena 4 
Mestrado 6 

Doutorado 10 

Bibliotecônomo X 

Ensino Superior 4 
Curso de Especialização (360 horas) 3 

Licenciatura Plena 4 
Mestrado 6 

Doutorado 10 

Nutricionista Escolar 
Assistente de Gestão Educacional XII 

Ensino Superior 4 
Curso de Especialização (360 horas) 3 

Mestrado 6 
Doutorado 10 

Analista de Gestão Educacional XVI 

Ensino Superior 4 
Curso de Especialização (360 horas) 3 

Mestrado 6 
Doutorado 10 

Cargos de Natureza Administrativa: 
Agente de Serviços Escolares, Auxiliar de 
Serviços Escolares, Auxiliar de Biblioteca 

Escolar, Auxiliar de Secretaria Escolar, Agente 
de Educação Infantil, Assistente Escolar, 

Secretário Escolar, Bibliotecônomo, 
Nutricionista Escolar, Assistente de Gestão 

Educacional, Analista de Gestão Educacional 

 Curso de Aperfeiçoamento (somatório 
de 80h) 1 

Professor PEB 1 - Nível I e II 
Professor PEB 2 

Pedagogo 
 Curso de Aperfeiçoamento (somatório 

de 120h) 1 
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DECRETO nº 710,de 19 de outubro de 2018

Altera o Decreto nº 514, de 15 de maio de 2018, que aprova Desmembramento para fins urbanos de terreno situado no bairro Pedra Azul - 3ª Seção e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art.1º  O Decreto nº 514, de 15 de maio de 2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:
“ Art. 1º  Fica aprovado o desmembramento da área de 5.086,50m² (cinco mil e oitenta e seis metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados), situada no Bairro 
Pedra Azul - 3ª Seção, originando os seguintes lotes:
I - Lote 1 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 476,36m² (quatrocentos e setenta e seis metros quadrados e trinta e seis centímetros quadrados);
II - Lote 2 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
III - Lote 3 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
IV - Lote 4 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
V - Lote 5 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
VI - Lote 6 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
VII - Lote 7 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
VIII - Lote 8 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
IX - Lote 9 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
X - Lote 10 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
XI - Lote 11 da Quadra 8 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 475,92m² (quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados e noventa e dois centímetros quadrados);
XII - Área de doação de 275,97m² (duzentos e setenta e cinco metros quadrados e noventa e sete centímetros quadrados), destinada ao prolongamento da Rua Laude-
lina Rosa de Freitas;
XIII - Área Institucional 2 do Bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 618,25m² (seiscentos e dezoito metros quadrados e vinte e cinco centímetros quadrados).
 § 1º  No ato do registro do desmembramento, passam a integrar o domínio público municipal a Área de doação de 275,97m² (duzentos e setenta e cinco 
metros quadrados e noventa e sete centímetros quadrados), destinada ao alargamento da Rua Laudelina Rosa de Freitas e a Área Institucional 2 do Bairro Pedra Azul - 
3ª Seção, com 618,25m² (seiscentos e dezoito metros quadrados e vinte e cinco centímetros quadrados).” (NR)

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de outubro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 68, de 16 de outubro de 2018, da Corregedoria-Geral.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar.

Processado: P. D. G. do N., MATRÍCULA Nº 1320269, AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Comissão Processante: 
Presidente e Relator Bel:  Lucas Candido de Oliveira.
Membros:    Mayta Ferreira Machado e,
   Yasmine Luciane Maia Bernardes.

Controladoria-Geral do Município, Contagem, aos 16 de outubro de 2018.
L.C.O.
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Secretaria Municipal 
de Administração

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2018

OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR BICALHO, N. 191 – BAIRRO JARDIM ELDORADO, CONTAGEM/MG, PARA INSTALAÇÃO E USO DO 
CREAS ELDORADO PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. ESTE IMÓVEL POSSUI MATRÍCULA NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
CONTAGEM/MG, SOB O Nº 23.848, LIVRO Nº 2, FLS. 01 VERSO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1101.08.122.0001.2050 – 33903914 – FONTE 0100 – VALOR: R$ 148.644,00
- EXERCÍCIO 2018: R$ 20.645,00
- EXERCÍCIO 2019: R$ 49.548,00
- EXERCÍCIO 2020: R$ 49.548,00
- EXERCÍCIO 2021: R$ 28.903,00

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da dispensa com o proprietário: RONILTON NEVES DE SOUSA, CPF: 651.407.296-
87, SANDRA PACHECO DOS REIS NEVES, CPF: 064.761.686-65 representados pela CDT – ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 14.141.507/0001-70, no valor total de 
R$ 148.644,00 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro 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 da despesa com o proprietário: RONILTON NEVES DE SOUSA, CPF: 
651.407.296-87, SANDRA PACHECO DOS REIS NEVES, CPF: 064.761.686-65 representados pela CDT – ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 14.141.507/0001-70, no 
valor total de R$ 148.644,00 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais).

Publique-se.

Contagem, 19 de outubro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

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

RETIFICAÇÃO - TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2018

ESTE TEM POR OBJETIVO RETIFICACAR A RATIFICAÇÃO FEITA NO DIA 17 DE OUTUBRO.
ONDE SE LÊ: 1121.12.361.0029.2081 – 33903700 – FONTE 0100 R 643 – VALOR: R$ 370.800,00
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LÊ-SE: 1121.12.361.0029.2081 – 33903700 – FONTE 0101 R 643 – VALOR: R$ 370.800,00

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMEGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MONITORES DE TRANS-
PORTE. O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CRACHÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, COM VIGÊNCIA 
DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1121.12.361.0029.2081 – 33903700 – FONTE 0101 R 643 – VALOR: R$ 370.800,00 
- Exercício corrente: R$ 185.400,00
- Exercício subsequente: R$ 185.400,00
  
DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª, para RATIFICAÇÃO, da dispensa com a empresa: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
24.104.071/0001-00, no valor total de R$ 370.800,00 (trezentos e setenta mil e oitocentos reais).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a da despesa com a empresa: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
24.104.071/0001-00, no valor total de R$ 370.800,00 (trezentos e setenta mil e oitocentos reais).

Publique-se.

Contagem, 19 de outubro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

COMUNICADO DEGREL N° 001, de 19 de outubro de 2018.

Prezado(a)s Senhore(a)s,

Conforme estabelecido na Portaria Conjunta n° 001, de 23 de janeiro de 2014, onde dispõe sobre a racionalização de gastos com a emissão de bilhetes de passagens 
áreas para viagens à serviço e dá outras providências, é importante frisar que:

"...a) a escolha do voo deve recair prioritariamente em percursos de menor duração, evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões;

IV - a emissão do bilhete de passagem aérea deve ser a do menor preço, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa em classe econômica, observando o disposto no 
inciso anterior e alíneas.

Parágrafo 1.o - Quaisquer alterações de percurso, data ou horário de deslocamentos serão de inteira responsabilidade do servidor, se não forem autorizados ou deter-
minados pela Administração, bem como as reservas não utilizadas e não justificadas gerando multas, serão de responsabilidade do servidor.

Para esta última citação, deverá ser encaminhada à Diretoria de Compras e Licitações a justificativa da alteração devidamente assinada pelo servidor e acompanhada 
de documentos que comprovem a real necessidade da alteração determinada pela Administração. Caso esta ação não seja feita, ou a justificativa não aceita, o servidor 
deverá arcar com as despesas geradas pela remarcação e/ou alteração de percurso.

Atenciosamente.

DAVI CABACINHA
Diretor de Compras e Licitações

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.062
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 



"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, 19 de outubro de 2018 Página 9 de 30 Diário Oficial de Contagem - Edição 4449

delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro 
de 1990; e nos despachos exarados no Processo nº 09424/2018-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PESSOAIS, à Servidora 
KARINE DA SILVEIRA GANDRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P-5”, matrícula nº. 1455970, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de fevereiro de 2019 à 31 de dezembro de 2020, e deverá recolher a contribuição previdenciária 
nos temos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado 
pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.066
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; e, por fim, 
considerando os despachos exarados no Ofício/SMDS/GAB/DOI/119/2018; PRORROGA AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada 
para 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 30 de dezembro de 2018, concedida por meio do Ato Administrativo nº 20.568, datado de 21 
de novembro de 2017, à Servidora LUCIANA CRISTINA VIEIRA CECILIO, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P13”, matrícula 
nº. 1435368, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de outubro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.067
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; e, por fim, 
considerando os despachos exarados no Ofício/SMDS/GAB/DOI/119/2018; PRORROGA AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada 
para 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 30 de dezembro de 2018, concedida por meio do Ato Administrativo nº 20.626, datado de 29 
de novembro de 2017, à Servidora VIVIANE MADUREIRA DE MATOS, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P-15”, matrícula nº. 
1433403, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de outubro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.071
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro 
de 1990; e nos despachos exarados no Processo nº 10755/2018-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PESSOAIS, à Servidora 
EURIDES MIRIAN MOREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P-7”, matrícula nº. 1302490, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de novembro de 2018 à 31 de outubro de 2020, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos 
temos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo 
Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem; 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.076
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados processo 
09658/2018-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgâni-
ca deste Município, à Servidora SOLANGE APARECIDA PEREIRA QUINTAO, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA,  
Padrão “P-6”, matrícula nº. 1446190, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 22 de outubro de 2018 a 21 de novembro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.077
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro 
de 1990; e nos despachos exarados nos Processos 02861/2018-10A, 02969/2018-10A e 04912/2018-10A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE 
INTERESSES PESSOAIS, à Servidora JOICE BATISTA MACIEL LOPES, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro – 24H, Nível VIII-B, Padrão “P-9”, matrícula 
nº. 199231, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de setembro de 2018 à 31 de agosto de 2020, e deverá recolher a contribuição 
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previdenciária nos temos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser 
disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem; 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.078
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; e, por fim, con-
siderando os despachos exarados no Ofício/SMDS/GAB/DOI/122/2018; PRORROGA AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 
40 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 23 de dezembro de 2018, concedida por meio do Ato Administrativo nº 20.748, datado de 27 de 
dezembro de 2017, à Servidora LORENA APARECIDA GONÇALVES DIAS, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P-2”, matrícula 
nº. 1435627, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de outubro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.079
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º REVOGAR, a partir de 03 de outubro de 2018, o Ato Administrativo nº 20.792, datado de 1º(primeiro) de março de 2018, que suspende da designação para 
exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-192, a servidora MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação.
Art.2º RATIFICAR a designação para a Função de Confiança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-192, da servidora MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA, desig-
nada por meio do Ato Administrativo nº 19.393, datado de 21 de fevereiro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.085
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especificados, com base nos despachos exarados no Ofício nº. 1332/2018/GAB/SEDUC.

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar de Flexibilização

Período

Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

ARSENIA ALVES GALDINO 01062650
Escola Municipal Doutor Sabino 
Barroso 01/10/18 31/10/18 7h às 11h30min

BERENICE MACIEL MONTEIRO VIEIRA 01389269
Escola Municipal Newton Amaral 
Franco 05/10/18 11/10/18 7h às 11h30min

CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA COSTA 21363718 UMEI Mira Pereira 04/10/18 21/12/18 13h às 17h30min

CLAUDIA LOPES PEREIRA 01284688
Escola Municipal Virgílio de Melo 
Franco 30/09/18 30/10/18 18h às 22h30min

EUNICE GOMES 01280321
Escola Municipal Vereador Bene-
dito Batista 27/09/18 22/10/18 7h às 11h30min

LILIAN CECILIA CAPILA BALDOINO 01241199
Escola Municipal Professor Wan-
cleber Pacheco 06/10/18 21/12/18 13h às 17h30min

PATRICIA REGINA DOS SANTOS LAGE DE MATOS 01202983
Escola Municipal Glória Marques 
Diniz 28/09/18 12/10/18 7h às 11h30min

SILVANA LUCIA GOMIDE DOS SANTOS 01380768
Escola Municipal Randolfo José 
da Rocha 09/10/18 11/10/18 7h às 11h30min

(Continuação do Ato Administrativo nº 22.085/2018)
Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em flexibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação so-
bre o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com 
a redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
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II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.086
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Comunicação, a partir 
de 22 de outubro de 2018; devendo os servidores apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o 
Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

TIAGO HENRIQUES HADDAD Diretor de Rede Social DAM-7

IGOR RODRIGUES ROCHA Assessor DAM-4
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Rede Social, DAM-7, o servidor IGOR RODRIGUES ROCHA, lotado na Secretaria Municipal de 
Comunicação a partir de 22 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.087
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 22 de 
outubro de 2018; devendo os servidores apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, 
da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA Diretor do Contencioso Tributário DAM-7

MATEUS BRAGA GUERRA Diretor de Gestão de Projetos e Inteligência Fiscal DAM-7

HELIO HENRIQUE QIEIROX TEIXEIRA ROSA Diretor de Tributos Imobiliários DAM-7

Art.3º NOMEAR para os respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 22 
de outubro de 2018, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

JOSE CARLOS CARLINI PEREIRA Diretor do Contencioso Tributário DAM-7

EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA Diretor de Gestão de Projetos e Inteligência Fiscal DAM-7

MATEUS BRAGA GUERRA Diretor de Tributos Imobiliários DAM-7
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.088
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-9, a servidora TAMIRES SILVA TAVARES, lotado no Gabinete do Prefeito, a partir de 22 de 
outubro de 2018; devendo a servidora apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, 
da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-12, a servidora TAMIRES SILVA TAVARES, lotado no Gabinete do Prefeito – Superinten-
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dência Regional Riacho das Pedras, a partir de 22 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

PORTARIA SEDECON Nº 002, de 19 de outubro de 2018.

Estabelece procedimento para representantes das organizações não governamentais, que têm por finalidade propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a 
formulação da Política Municipal de Turismo de Contagem, nos termos do Decreto n° 512, de 15 de maio de 2018, para compor o Conselho Municipal de Turismo de 
Contagem – CONTURC.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, no uso de suas atribuições legais, como Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Contagem – CON-
TURC, considerando o disposto no §2°, artigo 3º, Decreto nº 512, de 15 de maio de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Os representantes das organizações não governamentais, que têm como objetivo a formulação da Política Municipal de Turismo, interessados em compor o 
CONTURC, nos termos das alíneas “b”, “d” e “e”, artigo 3°, Decreto nº 512, de 15 de maio de 2018. 

Art. 2º - As Entidades interessadas deverão apresentar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDECON, localizada na Rua Haeckel Ben Hur Salvador, 
n° 180, CEP 32010-120, Bairro Cinco, Contagem/MG, os seguintes documentos:

I – Estatuto da instituição, demonstrando o vínculo com a Política de Turismo, bem como apresentar características específicas no seguimento para o qual está se candi-
datando;

II – Demonstrar estar legalmente constituída a mais de um ano;

III – Documento de identificação oficial com foto do representante da instituição ou Procuração, se for o caso;

IV – Certidão Negativa de Débitos Municipais;

V – Indicação dos representantes, titular e suplente que irão compor o Conselho Municipal de Turismo - CONTURC, apresentando documentos de identificação, bem 
como, carteira de identidade e CPF;

Parágrafo único. O protocolo de todos os documentos relacionados neste artigo deverá ser realizado até o dia 26 de outubro de 2018.

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

Contagem, 19 de outubro de 2018.

Sant Clair Schmiett Terres
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
Presidente do CONTURC
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

( DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM Nº _____, EDIÇÃO _________ PG________ )

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEMAD  0008/2018.  REGIME: CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAD 002_2018 SEMAD. ESPECIE:  TERMO DE COLABORAÇÃO - LEI 13.019 DE 
2014 C/C DECRETO 30/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM SEDE NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 200, BAIRRO CAMILO ALVES, CON-
TAGEM – MG, INSCRITO NO CNPJ Nº 18.715.508/0001-31.ENTIDADE: INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS – IRR, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS 
LUCRATIVOS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº: 11.057.711/0001 19, COM SEDE NA RUA DOS INCONFIDENTES, Nº 867 – 2º ANDAR, BAIRRO SAVASSI, BELO HORIZONTE/
MG, CEP: 30.140-120. RESUMO DO OBJETO:  EXECUÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS GALPÕES DE TRIAGEM DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNI-
CÍPIO ATRAVÉS DA MÃO DE OBRA E GESTÃO DOS MESMOS ORGANIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE AÇÕES QUE ATENDAM DE MODO INTERDISCIPLINAR MELHORAR 
ASPECTOS VINCULADOS A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E A EDUCAÇÃO SANITÁRIA, AMBIENTAL E PATRIMONIAL, ENGLOBADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS BEM 
COMO COM A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.  PREÇO GLOBAL:  R$ 1.060.000,00 ( HUM MILHÃO E SESSENTA MIL REAIS). PRAZO: 12 ( DOZE) MESES. DATA 
DE ASSINATURA: 19  DE SETEMBRO DE 2018.

PORTARIA PMC-SEMAD Nº 10 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

(Diário Oficial de Contagem de ___ de outubro de 2018 - Ed.__________, fls.___)

Institui a Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA, no âmbito do Processo Administrativo SEMAD nº 0008/2018- Edital 0002-2018 publicado no D.O.C de 22 de 
agosto de 2018, Edição 4411, Errata em 12 de setembro de 208, Edição 4423, em que se firmou TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAD 0003/2018.

O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação vigente, 
em especial nos termos  da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Art. 2º, XI; art. 59, c/c Decreto Municipal 30 de 23 de fevereiro de 2017, Art. 51; e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas posteriores alterações e o Decreto Municipal 30 de 23 de fevereiro de 2017, que estabele-
cem e regulamentam respectivamente o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil; 

CONSIDERANDO a abertura do Processo Administrativo SEMAD nº 0008/2018- Edital 0002/2018 para a realização de chamamento público que terá por objeto a seleção 
de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para a celebração de Parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por meio de termo de 
colaboração visando a operacionalização dos galpões de triagem de catadores de materiais recicláveis do município através da mão de obra e gestão dos mesmos orga-
nizados com a realização de ações que atendem de modo interdisciplinar melhorar aspectos vinculados a geração de trabalho e renda e a educação sanitária, ambiental 
e patrimonial no Município de Contagem – MG, em conformidade com a Política Nacional de Meio Ambiente e Política Nacional de Resíduos Sólidos, nos termos do  
Edital.

CONSIDERANDO que houve a celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018 com a entidade OSC selecionada,  e que os  atos normativos acima descritos determi-
nam a instauração de Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA, para monitoramento da parceria, proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padro-
nização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a 
homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação 

R  E  S  O  L  V  E

Art. 1º - Instituir, como instância administrativa colegiada a Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA para monitoramento da parceria, proposta de aprimora-
mento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sen-
do de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, no âmbito do TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAD 003/2018, 
conforme Cláusula Segunda , item 2.1.2, IX e X.
Art. 2º-  A Comissão de Seleção de que trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes membros, servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável: GERALDO MAGELA DE ÁVILA, Matrícula 1497452, DAVI OLIVEIRA PINTO FIUZA, Matrícula 30001154, Assessor; ANA CRISTINA BEZERRA MARQUES, 
Matrícula 21284386, Professor Educação básica.
Art. 3º - Compete à CMA:  
I- homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 
o artigo 59, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de2014; 
II- avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com informações constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação, e 
fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;
III- analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos; 
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IV- solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria com a finalidade de obter infor-
mações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos; 
V- solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que se fizerem necessários para subsidiar sua avaliação;
VI- emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da parceria, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões; 

Art. 4º. A presente portaria entra em vigor na da data de sua publicação. 

Registre-se e Publique-se.

Wagner Donato Rodrigues
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PORTARIA PMC-SEMAD Nº 10 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

(Diário Oficial de Contagem de ___ de outubro de 2018 - Ed.__________, fls.___)

Institui a Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA, no âmbito do Processo Administrativo SEMAD nº 0008/2018- Edital 0002-2018 publicado no D.O.C de 22 de 
agosto de 2018, Edição 4411, Errata em 12 de setembro de 208, Edição 4423, em que se firmou TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAD 0003/2018.

O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação vigente, 
em especial nos termos  da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Art. 2º, XI; art. 59, c/c Decreto Municipal 30 de 23 de fevereiro de 2017, Art. 51; e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas posteriores alterações e o Decreto Municipal 30 de 23 de fevereiro de 2017, que estabele-
cem e regulamentam respectivamente o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil; 

CONSIDERANDO a abertura do Processo Administrativo SEMAD nº 0008/2018- Edital 0002/2018 para a realização de chamamento público que terá por objeto a se-
leção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para a celebração de Parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por meio de termo 
de colaboração visando a operacionalização dos galpões de triagem de catadores de materiais recicláveis do município através da mão de obra e gestão dos mesmos 
organizados com a realização de ações que atendem de modo interdisciplinar melhorar aspectos vinculados a geração de trabalho e renda e a educação sanitária, am-
biental e patrimonial no Município de Contagem – MG, em conformidade com a Política Nacional de Meio Ambiente e Política Nacional de Resíduos Sólidos, nos termos 
do  Edital.

CONSIDERANDO que houve a celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018 com a entidade OSC selecionada,  e que os  atos normativos acima descritos determi-
nam a instauração de Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA, para monitoramento da parceria, proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padro-
nização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a 
homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação 

R  E  S  O  L  V  E

Art. 1º - Instituir, como instância administrativa colegiada a Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA para monitoramento da parceria, proposta de aprimora-
mento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sen-
do de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, no âmbito do TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAD 003/2018, 
conforme Cláusula Segunda , item 2.1.2, IX e X.
Art. 2º-  A Comissão de Seleção de que trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes membros, servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável: GERALDO MAGELA DE ÁVILA, Matrícula 1497452, DAVI OLIVEIRA PINTO FIUZA, Matrícula 30001154, Assessor; ANA CRISTINA BEZERRA MARQUES, 
Matrícula 21284386, Professor Educação básica.
Art. 3º - Compete à CMA:  
I- homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 
o artigo 59, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de2014; 
II- avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com informações constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação, e 
fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;
III- analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos; 
IV- solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria com a finalidade de obter infor-
mações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos; 
V- solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que se fizerem necessários para subsidiar sua avaliação;
VI- emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da parceria, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões; 

Art. 4º. A presente portaria entra em vigor na da data de sua publicação. 

Registre-se e Publique-se.

Wagner Donato Rodrigues
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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RETIFICAÇÃO DE PAUTA COMAC 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTAGEM em exercício, JOSÉ ROBERTO GARZA SANTOS, Subsecretário Municipal de Meio Ambiente de Contagem/
MG, no uso de suas atribuições,  retifica a pauta da 230ª Reunião Ordinária do Comac a se realizar no dia 05 de novembro de 2011, para retificar o item 06 e remune-
rar o seguinte:

(…)
06. Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP- Processo nº 01-101.766/13-96- Manifestação/anuência acerca do licenciamento do “Sistema de 
Amortecimento de Cheias da Bacia do Ribeirão Arrudas- Bacia de Detenção do bairro das indústrias”.

07. Assuntos gerais pertinentes ao COMAC.

Contagem, 19 de outubro de 2018.

JOSÉ ROBERTO GARBAZZA SANTOS
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Secretaria Municipal 
de Saúde

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 077

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2018 – 077º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  19/10/2018 a  29/10/2018:

   Médico da Família - 1º ao 2° Classificados

Contagem, 15 de outubro de 2018.

CLEBER FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 072, de 13 de março de 2018 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seletivo 
Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

077º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMILIA 1º FRANCISCO AMERICO BOAVENTURA LEITE 20,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 2° FELIPE DIAS WANDERLEY DE CARVALHO 05,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
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Jose Carlos Matos 
Luiz Fernando Avelar dos Santos
Juscelio Pereira da Silva

Contagem, 15 de outubro de 2018

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2017 PAC. 193/2017 CREDENCIAMENTO 005/2017 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: FISIOCLIN LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a RENOVAÇÃO do Credenciamento nº 005/2017 com a empresa FISIOCLIN LTDA, pelo período de 12 meses, vigo-
rando de 06/10/2018 a 06/10/2019, cujo objeto a execução, pela CREDENCIADA, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para contratação de CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR EM FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERA-
PIA E TERAPIA OCUPACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS COM MULTIPLAS DEFICIÊNCIAS DA REDE SUS/CONTAGEM /MG, 
conforme plano operativo anexo I do Termo de Referência e Tabela de Procedimentos do SUS, destinada a atender aos usuários do Sistema Único de Saúde de Conta-
gem, com integral sujeição à Constituição Federal/88, arts . 37, 196 a 200, Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações a serem prestados ao indivíduo que deles 
necessite, encaminhados pelos órgãos do SUS, dentro dos limites quantitativos que serão distribuídos por níveis de complexidade e de acordo com as normas do SUS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária Projeto / Atividade Elemento da Despesa Fonte Código Reduzido

1113.1 10.302.0041 2195 339039-39 2149 1011

EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 081/2015 PAC. 112/2015 PP 021/2015 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: UNIHEALTH LOGISTICA LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo o ACRESCIMO DE 11,47% (onze inteiros e quarenta e sete centésimos) do valor financeiro atualizado do contrato 
administrativo nº 081/2015, passando o valor mensal de R$ 231.435,21 (duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) para R$ 
261.435,21 (duzentos e trinta e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), vigorando de 13/10/2018 a 13/05/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária Projeto / Atividade Elemento da Despesa Fonte Código Reduzido

1113.1 10.301.0040 2190 339039 62 2148 941

1113.1 10.301.0041 2195 339039 62 2149 1011

1113.1 10.305.0044 2197 339039 62 2150 1045

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 095/2016 PAC. 111/2016 PP 056/2016 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: ON LINE TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA & INTERNET LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo: A RENOVAÇÃO do Contrato nº 09/2016 com a empresa ON LINE TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA & INTER-
NET LTDA, vigorando de 11/10/2018 a 11/10/2019. Cujo objeto é a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de acesso a internet através de IP – Internet protocol, 
dedicado, e exclusivo em bandas simétricas de downstream, com velocidade de 50 Mbps por link, compreendendo instalação, configuração, ativação, suporte técnico 
e gerenciamento, através de infraestrutura de transmissão Fibra Óptica, por meio de equipamentos roteadores de propriedade da empresa contratada, nas condições e 
quantitativos estabelecidos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária Projeto / Atividade Elemento da Despesa Fonte Código Reduzido

1113.1 10.122.0038 2185 339039 43 2148/2149/2150 850/851/852

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2015 PAC. 171/2015 CREDENCIAMENTO 012/2015 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: NEFRON SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA
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OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a RENOVAÇÃO do Termo de Credenciamento nº 002/2015 da NEFRON SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA, 
pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 09/10/2018 a 09/10/2019, cujo objeto é a prestação de serviços na atenção especializada em doença renal crônica e 
assistência de alta complexidade em nefrologia, com terapia renal substitutiva/diálise, em atendimento a rede municipal de saúde de contagem conforme plano opera-
tivo anexo I desse Termo de Referência e Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, destinada a atender aos usuários do Sistema Único de Saúde de Con-
tagem, com integral sujeição à Constituição Federal/88, arts. 37, 196 a 200, Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações a serem prestados ao indivíduo que deles 
necessite, encaminhados pelos órgãos do SUS, dentro dos limites quantitativos que serão distribuídos por níveis de complexidade e de acordo com as normas do SUS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária Projeto / Atividade Elemento da Despesa Fonte Código Reduzido

1113.1 10.302.0041 2195 339039 36 2149 1011

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2015 PAC. 171/2015 CREDENCIAMENTO 012/2015 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a RENOVAÇÃO do Termo de Credenciamento nº 001/2015 da ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS 
GERAIS, pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 09/10/2018 a 09/10/2019, cujo objeto é a prestação de serviços na atenção especializada em doença renal 
crônica e assistência de alta complexidade em nefrologia, com terapia renal substitutiva/diálise, em atendimento a rede municipal de saúde de contagem conforme pla-
no operativo anexo I desse Termo de Referência e Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, destinada a atender aos usuários do Sistema Único de Saúde 
de Contagem, com integral sujeição à Constituição Federal/88, arts. 37, 196 a 200, Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações a serem prestados ao indivíduo 
que deles necessite, encaminhados pelos órgãos do SUS, dentro dos limites quantitativos que serão distribuídos por níveis de complexidade e de acordo com as normas 
do SUS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária Projeto / Atividade Elemento da Despesa Fonte Código Reduzido

1113.1 10.302.0041 2195 339039 39 2149 1011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA � 2018 PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 2019

A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/Hospital Municipal José Lucas Filho, torna público, conforme dispõe Resolução CNE nº 3 de 22/06/2016, Lei 6932 de 
07/07/1981, Resolução Plenária 001/2009-CEREM-MG e as seguintes Resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM /MEC: 04/2007, 04/2011, 02/2015, 
01/2017 e 35/2018 e as Notas Técnicas         da         CNRM         Nº      94/2015/CGRS/DDES/SESu/MEC        e Nº 35/2017/CGRS/DDES/
SESu/MEC, que estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas nos Programas de Residência Médica oferecidos, Programas estes 
credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC.
Dados SMS-Contagem
Endereço: Avenida General David Sarnoff, nº 3113, Bairro Jardim Industrial, Contagem - MG Telefone: (31) 3472 6373
Dados do Hospital Municipal José Lucas Filho
Endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 4495, Bairro CINCO, Contagem � MG Telefone: (31) 3352 6910
E-mail: residência.hmc@gmail.com

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Inscrições 09/10 até 22/10/2018

Impressão do comprovante de inscrição 29/10 a 02/11/2018

Data da prova escrita e divulgação do gabarito 18/11/2018

Divulgação do resultado da 1ª Etapa (previsão) 03/12/2018

Envio de documentos do Currículo (exclusivamente via internet) 03/12 a 10/12/2018

Resultado da 2ª Etapa - avaliação curricular (previsão) 14/01/2019

Nota final com a ordem de preferência (previsão) 28/01/2019

Data final para alteração da ordem de preferencia 29/01/2019 – 16:00 h

Resultado final - convocação (previsão) 29/01/2019
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Confirmação interesse/desistência aprovados/matriculas 30/01/2019 a 01/02/2019

Convocação de excedentes que estejam matriculados em algum
programa de residência médica iniciada em 2019 01/02/2019 até 15/03/2019*

Convocação de excedentes que não estejam matriculados em algum
programa – iniciado em 2019 01/02/2019 até 31/03/2019

Reunião �presencial� com candidatos excedentes para preenchimento
de vagas Remanescentes 12/2 a 31/03/2019*.

Convocação por telefone de excedentes/reclassificados 13/2 a 31/03/2019*.

Início dos Programas de Residência 01/03/2019**

Reunião para opção para ocupar vagas em outros Programas Após 20/03/2019***
*Desde que não estejam matriculados em residência médica iniciada em 2019 � Para os matriculados a data limite é dia 15 de março (Resolução CNRM 01/2017)
**Resolução CNRM 01/2017

***Desde que o candidato tenha sido selecionado e não esteja matriculado em nenhum programa de Residência Médica iniciado em 2019
DOS PROGRAMAS OFERTADOS

PROGRAMAS COM ENTRADA DIRETA (Graduação concluída em Medicina até 28/02/2019):

Com duração de 02 (dois) anos: Clínica Médica.
Com duração de 03 (três) anos: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Pediatria e Obstetrícia e Ginecologia

VAGAS DOS PROGRAMAS COM ENTRADA DIRETA:

Código Especialidade
Quantidade de Vagas 
oferecidas

Duração do pro-
grama Situação do programa

Vagas reservadas para serviço 
militar
obrigatório*

01 Anestesiologia 03 3 anos
Credenciamento
Provisório 0

02 Cirurgia geral 03 2 anos Credenciado 01*

03 Clínica Médica 04 2 anos Credenciado 0

04

Obstetrícia 
e
Ginecologia 03 3 anos Credenciado 0

05 Pediatria 03 3 anos Credenciado 0
*O programa de Cirurgia Geral possui 04 vagas credenciadas pela CNRM/MEC, encontrando-se 01 (uma) vaga reservada para candidato aprovado no processo seletivo de 
2018 e que encontra- se prestando o serviço militar, conforme resolução 04/2011 CNRM/MEC.
Das INSCRIÇÕES
O candidato com graduação em Medicina deverá optar por apenas uma especialidade.
Candidatos que tenham concluído Residência Médica Credenciada pela CNRM ou que venha concluí-la até o dia 31/03/2019, sendo liberado pela Instituição de origem 
para assumir nova residência a partir de 01/03/2019, poderão fazer uma ou mais inscrições em Especialidade ou Área de Atuação que exija pré requisito e uma inscrição 
em Programa de Residência Médica com entrada direta, conforme o item 3.1., desde que as inscrições impliquem na realização de no máximo 2(duas) provas. Neste caso 
a ordem das provas será determinada pela coordenação do processo seletivo não podendo ser alterada por vontade do candidato.
Em se tratando de candidatos estrangeiros, formados no exterior as inscrições somente poderão ser confirmadas mediante envio, via sistema, no seguinte endereço: 
www.aremg.org.br no Menu “Processo Seletivo”, de cópia digitalizada do diploma revalidado (conforme Resolução CNE nº 3 de 22/06/2016) ou cópia digitalizada do 
registro em Conselho Regional de Medicina de qualquer estado do Brasil no momento da inscrição, devendo o candidato observar o item 3.6. Deverá ser enviado ainda 
no mesmo ato cópia de visto permanente no país.
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Em se tratando de médicos brasileiros, formados por faculdades estrangeiras, o diploma deve estar revalidado por universidade pública (conforme Resolução CNE nº
3 de 22/06/2016) devendo ser enviada via sistema no seguinte endereço: www.aremg.org.br no Menu �Processo Seletivo� cópia digitalizada do mesmo ou cópia de 
registro em Conselho Regional de Medicina de qualquer estado do Brasil no momento da inscrição.
Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigido o envio via sistema de cópia digitalizada de visto permanente no Brasil.
Candidatos inscritos, que se enquadrem nas situações referidas nos itens 3.3, 3.4 ou 3.5, após envio dos documentos, terão as inscrições pendentes até análise da valida-
de dos documentos para liberação da inscrição.

PERÍODO E FORMA DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas PELA INTERNET, no período de 09/10 até 22/10/2018 de 09:00 às 18:00 horas, no seguinte endereço: www.aremg.org.br no Menu 
�Processo Seletivo�. Antes de iniciar a inscrição o candidato deverá providenciar cópia do documento de identificação com foto, digitalizada frente e verso a ser 
enviada via sistema. Candidato que enviar documento inválido terá inscrição pendente até o envio de documento conforme exigido. O sistema não prevê a inscrição ou 
qualquer tipo de acesso por dispositivos móveis, sendo assim a AREMG não se responsabiliza por qualquer problema envolvendo inscrição ou confirmação de interesse 
que não sejam realizados por meio de computadores com os navegadores recomendados.
A taxa de inscrição no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) * por Programa inscrito, com vencimento no dia subsequente à conclusão da inscrição deverá ser paga, 
em dinheiro, nas agências dos bancos especificados, por meio de Cartão de credito/debito ou guia de pagamento emitida após o preenchimento do formulário de 
inscrição pela internet. Em caso de perda do prazo, poderá ser emitida segunda via com data de vencimento máximo no dia 23/10/2018. NÃO NOS RESPONSABILIZA-
MOS POR PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PRAZO. NÃO RECOMENDAMOS AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS E NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES REFERENTES A 
INSCRIÇÕES NÃO PAGAS EM VIRTUDE DE PROBLEMAS COM AGENDAMENTO.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar a página www.aremg.org.br no Menu “Processo Seletivo”, criar login e senha, preencher o formulário de inscrição, 
fazendo opção pelo Programa ou Programas conforme itens 3.1 e 3.2, emitir a guia de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$160,00 (cento e sessenta reais) 
por Programa, que deverá ser pago no vencimento especificado. Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições com data posterior ao período previsto para as inscri-
ções.
Para cada Programa deverá ser feita uma inscrição e um pagamento no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Os boletos apenas poderão ser emitidos após a 
conclusão da inscrição.
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito, impreterivelmente, até o vencimento, não havendo, em qualquer hipótese, previsão de devolução do valor pago.
São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no formulário de inscrição bem como o pagamento da(s) guia(s) emitida(s), respeitando os pra-
zos indicados nos itens 4.1, 4.2 e 4.3.
No período de 29/10 à 02/11/2018 o candidato deverá acessar sua página no site www.aremg.org.br no menu �Processo Seletivo�, onde será disponibilizado o com-
provante com a confirmação da inscrição e indicação do local e sala de realização da prova. O comprovante deverá ser impresso e os dados conferidos. O comprovante 
de inscrição deverá ser levado no dia da prova, juntamente com o documento de identidade.
No caso de a inscrição e o pagamento da guia de recolhimento terem sido realizados dentro dos prazos previstos, mas não for emitida a confirmação da inscrição ou 
no comprovante constem dados incorretos, cabe ao candidato o envio de e-mail informando o número da inscrição, a data e a forma de pagamento, e os dados que 
não correspondam ao descrito, para psu2019@aremg.org.br, até o dia 02/11/2018 IMPRETERIVELMENTE que será respondido até o dia 03/11/2018 com as orientações 
necessárias.
Durante o período de inscrição, convocações e matriculas A AREMG se responsabiliza pela disponibilização do sistema e acesso a página do candidato apenas nos dias 
uteis no horário de 09:00 às 18:00 horas.

NORMAS GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES:
Sendo o processo unificado, cada candidato poderá realizar uma ou mais inscrições conforme previstas nos itens 3.1 e 3.2.
O candidato que realizar a inscrição em mais de um Programa deverá indicar no momento do preenchimento da ficha a sua ordem de preferência a qual somente 
poderá ser alterada até as 16h00m do dia 28/01/2019. Após essa data e horário a ordem de preferência será definitiva não podendo ser alterada em nenhuma hipótese. 
Essa ordem de preferência não é considerada para a classificação que é feita pela nota final, sendo a preferência considerada apenas no caso de candidatos com nota 
suficiente para convocação em mais de um Programa.
O candidato que realizar mais de uma inscrição apenas poderá emitir os boletos de pagamento após a conclusão de todo o processo de inscrição. Em caso de perda do 
prazo de pagamento, poderá ser emitida segunda via dos boletos com vencimento até a data especificada no item 4.3.
APÓS FINALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO, ELA NÃO PODERÁ SER ALTERADA. NENHUMA ÁREA PODERA SER INCLUÍDA NEM EXCLUIDA.
O candidato com nota suficiente para convocação em mais de um Programa será convocado apenas para o de sua maior preferência, sendo excluído da listagem de 
convocados ou selecionados dos programas de sua menor preferência. Exemplo: um candidato com 6 inscrições, ao ser convocado para um programa em que indicou 
preferência 3, será excluído da listagem de convocados ou selecionados de preferência 4, 5 e 6.
O candidato convocado para uma vaga e que tenha sido classificado ou selecionado em mais de um programa de sua maior preferência, poderá manifestar interesse 
e se matricular na vaga para a qual foi convocado e continuar como classificado ou selecionado em 1 (um) programa de sua maior preferência devendo desistir defini-
tivamente dos demais no momento da confirmação do interesse. Caso o candidato não tenha interesse pela vaga para a qual foi convocado, e tenha interesse em se 
manter no processo seletivo, deverá desistir da mesma e manifestar interesse por se manter na condição de classificado ou selecionado em até 2 (dois) programas de 
sua maior preferência. Candidato convocado para uma vaga e que não manifestar interesse ou desistência da mesma e não indicar interesse por outras vagas será

automaticamente excluído da vaga para a qual foi convocado e das demais vagas em que esteja na condição de selecionado ou não selecionado, sendo consequente-
mente excluído de todo o processo seletivo.
As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das condições totais previstas neste Edital. As inscrições encerrar-se-ão no dia e horário fixados 
neste Edital (item 4.1).
Não há vínculo empregatício entre a SMC/Hospital Municipal José Lucas Filho e o médico-residente que assinará o contrato como bolsista e se filiará ao INSS na qualida-
de de autônomo, como previsto na Lei 6932 de 07/07/1981.
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Os direitos e deveres do médico-residente constam no �Regimento interno da COREME� no �Contrato de Bolsa de Residência� e Lei 12. 514 de 28 de outubro de 2011, 
que estão disponíveis na COREME do Hospital Municipal José Lucas Filho sendo que o ato de inscrição subentende o compromisso de cumpri-los.
O manual de instruções para acesso ao sistema e realização da inscrição e acompanhamento das convocações encontra-se disponível no site www.aremg.org.br. A 
declaração falsa ou inexata dos dados constantes na Inscrição, bem como apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição ou 
anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. O Hospital Municipal José Lucas Filho não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de 
informações e/ou endereços incorretos, incompletos ou desatualizados fornecidos pelo candidato.
As comunicações com o candidato serão feitas pela página na internet, e-mail, ligações telefônicas e/ou por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e 
serão expedidas para o endereço, e-mail e/ou telefone que o candidato especificar no REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO.
O simples pagamento da guia, sem o preenchimento do Formulário de Inscrição via internet, não significa que o candidato esteja inscrito. Não será válida a inscrição 
cujo pagamento e os dados do requerimento de inscrição sejam realizados em desobediência às condições previstas nos itens 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, e 5.2.
O candidato com necessidades educacionais especiais, que utiliza prótese metálica, prótese auditiva, marca-passo ou ainda o candidato que, por intercorrência grave de 
saúde, necessitar de condições especiais para fazer a prova, deverá obrigatoriamente

entrar em contato com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo até o dia 30/10/2018 pessoalmente ou por e-mail: psu2019@aremg.org.br. Deverá ainda entre-
gar pessoalmente ou mediante representante com procuração simples ou por SEDEX ou correspondência registrada, até a referida data, laudo médico comprovando a 
necessidade especial para Processo Seletivo Unificado 2019, no endereço: Avenida João Pinheiro, 161 � Sala 06, Boa Viagem � Belo Horizonte/MG � CEP: 30.130-183 e 
será respondido até dia 04/11/2018. A condição especial se refere à adaptação de uma sala em um dos prédios onde será aplicada a prova para os demais candidatos. Em 
nenhuma hipótese a prova poderá ser realizada fora dos locais previstos.
O não cumprimento das exigências dispostas neste edital implicará no indeferimento da inscrição.
A inscrição e a aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da matrícula do candidato no Programa de Residência Médica pretendido. Tal efetivação estará 
condicionada à apresentação do registro no Conselho Regional de Medicina de qualquer estado do Brasil e dos documentos relacionados no item 9.11 deste edital.
Conforme RESOLUÇÃO CNRM N.º 07, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, candidatos que se enquadrem nos critérios previstos poderão solicitar a isenção de cobrança de 
taxa de inscrição para instituições públicas mediante preenchimento de formulário e envio de documentação via sistema na página do candidato até o dia 12/10/2018.
Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato estará declarando, sob as penas da lei, que preenche todos os requisitos exigidos pelo PRM escolhido até a data da 
matrícula, implicando, de sua parte, o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste edital.
A SMC/Hospital Municipal José Lucas Filho não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados.

O PROCESSO SELETIVO:
O Processo Seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa uma prova geral de conhecimentos médicos com valor de 90 pontos, e a segunda etapa 
composta por análise curricular padronizada com valor de 10 pontos.

PRIMEIRA ETAPA: Prova com valor de 90 (noventa) pontos.
Prova Geral de conhecimentos médicos, unificada, conforme Resolução da Plenária 01/2009 do dia 14/03/2009 da Comissão Estadual de Residência Médica de Minas 
Gerais (CEREM- MG), elaborada por comissão especialmente designada e contendo questões assim distribuídas:
PROGRAMAS COM ENTRADA DIRETA:
100 (cem) questões objetivas (múltipla escolha), sendo 20 questões para cada uma das seguintes Especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Obstetrícia e Ginecolo-
gia, Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e Comunidade) e Pediatria.
NUMERO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA PRIMEIRA ETAPA E NÚMERO DE CANDIDATOS SELECIONADOS PARA A SEGUNDA ETAPA - Serão considerados classificados 
na primeira etapa os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos obtidos pelo candidato com a maior nota no mesmo tipo de prova 
e concorrendo à mesma vaga. Serão selecionados para a segunda etapa até 20 (vinte) candidatos por vaga desde que tenham atingido a nota mínima para classifi-
cação. Havendo empate no último lugar entre os candidatos classificados ou selecionados para uma vaga, serão incluídos entre os classificados ou selecionados todos 
os candidatos com nota igual à nota da prova do último candidato classificado ou selecionado. Havendo alteração do número de vagas ofertadas em um programa por 
qualquer motivo após publicação dos classificados na primeira etapa, será mantido o mesmo número desde que respeitado o número mínimo de classificados exigido 
na Resolução CNRM 02/2015 que é de 02 (dois) candidatos por vaga.
SEGUNDA ETAPA: Avaliação Curricular com valor de 10 (dez) pontos

Da entrega, análise e pontuação do Curriculum Vitae.
O Curriculum Vitae, conforme modelo padronizado da CEREM MG, Anexo1 � para programas com entrada direta, deverá ser acessado, preenchido, anexados os docu-
mentos e enviado diretamente na página do candidato no site www.aremg.org.br. As cópias dos comprovantes deverão ser autenticadas em cartório, quando for o caso, 
conforme orientação no modelo de avaliação curricular, rubricadas e identificadas com número do item pontuado e a seguir digitalizados para envio.

As cópias digitalizadas e autenticadas deverão ser enviadas diretamente pelo sistema. Todas as cópias e originais deverão ser mantidos em poder do candidato e poderão 
ser exigidos a qualquer momento pela comissão organizadora por amostragem ou em caso de necessidade ou esclarecimento.
Serão analisados os Curriculum Vitae dos candidatos selecionados na primeira etapa (prova) do Processo Seletivo de Residência Médica, preenchidos e enviados nos 
prazos especificados nos itens 6.3.1 e 7.30, sendo a nota válida para as vagas em que o candidato for selecionado e em casos de reopção.
A análise do Curriculum Vitae, preenchido conforme modelo (Anexo 1), terá valor máximo de 10 (dez) pontos.
Não serão aceitos para análise Curriculum Vitae redigidos em outra forma que não no modelo padronizado da CEREM-MG (Anexo 1) e de acordo com o item 6.3.1 ou 
enviados de outra forma que não seja pela página do candidato na internet.
Em nenhuma hipótese poderá ser alterado qualquer item ou acrescido qualquer documento ao Curriculum Vitae após o seu envio ou na forma de recurso.
Será atribuída nota zero e estará automaticamente excluído do Processo Seletivo, o candidato que não preencher o Curriculum Vitae na sua página da internet, ou o 
fizer em desacordo com o item 6.3.1, ou apresentar qualquer comprovante falso.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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Não será possível a realização da prova em local diferente do indicado no comprovante de inscrição em nenhuma hipótese.
Os (as) candidatos(as) portadores(as) de deficiência participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais interessados, no que se refere ao con-
teúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação da prova e à nota mínima exigida para todos os demais interessados.
O atendimento às condições especiais solicitadas para realização da prova ficará sujeito à análise de viabilidade e pertinência do pedido.
O candidato que verificar, a qualquer tempo, que dentre a comissão organizadora ou aplicadores das provas exista parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, 
cônjuge ou afins, deverá comunicar o fato ao coordenador de processo seletivo, sob pena de anulação de sua prova.

As respostas das provas de múltipla escolha deverão ser transcritas para a Folha de Respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas, 
cujo preenchimento é de inteira responsabilidade do candidato, será o único documento válido para a correção das provas e não poderá ser substituída.
Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações incorretas na Folha de Respostas, tais como dupla marcação, marcação rasurada ou 
emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.
Não haverá funcionamento de guarda-volumes nos locais de realização das provas e a AREMG não se responsabilizará por perda ou extravio de objetos.
A Primeira Etapa será realizada no dia 18 de novembro de 2018 (domingo), com início previsto para as 09:00 (nove horas), horário de Brasília, sendo a duração de 04:30 
(quatro horas e trinta minutos) para os Programas com entrada direta e de 02:30 (duas horas e trinta minutos) para os Programas com entrada com pré requisito.
Candidatos que realizarem mais de uma prova terão tempo proporcional ao número de questões a responder, sendo 3 (três) minutos por questão de múltipla escolha. 
Cada candidato poderá realizar no máximo 2 (duas) provas.
Poderá haver diferença no horário de início das provas entre as salas, dentro do período de 1 (uma) hora de permanência mínima dos candidatos nas salas. Essa dife-
rença, caso ocorra, deverá ser compensada no tempo final, sendo garantido o mesmo prazo de duração de cada tipo de prova.
O local de realização da prova, constando o número da sala, será informado no comprovante de confirmação da inscrição acessado no site www.aremg.org.br, impres-
so e levado no dia da prova.
O candidato deverá comparecer ao local da prova com caneta (azul ou preta), documento de identidade, comprovante de inscrição quitada e deverá conferir o seu 
número de inscrição com a folha de gabarito da sua prova, que não poderá conter rasuras nem ser substituída. Deverá conferir, também, se o tipo de prova especificado 
na folha de gabarito é o mesmo no caderno de prova.
Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade por motivo de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à Coordenação do Processo Seletivo com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora, com o boletim de ocorrência ou assinar termo de compromisso da apresentação do boletim de ocorrência em até 48 (quarenta e 
oito) horas.

Também deve assinar termo de ciência de que o não cumprimento dessa apresentação resultará na exclusão do Processo Seletivo. Para comparação posterior poderá o 
candidato ser identificado por impressão digital e/ou fotografia instantânea.
Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova. O candidato que não comparecer no horário previsto estará, automaticamente, excluído do 
Processo Seletivo.
Dentro do horário previsto e imediatamente após o início das provas em pelo menos uma sala, os portões serão fechados. O candidato que chegar após o fechamento 
dos portões terá proibida sua entrada no prédio e será automaticamente excluído do Processo Seletivo.
Nas provas de múltipla escolha não serão computadas questões não assinaladas no gabarito e as que contenham mais de uma resposta assinalada, emendas ou qualquer 
tipo de rasura que impeça a leitura óptica.
Não será permitido, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, o uso de chapéus ou bonés, a utilização ou porte, mesmo que desligados, de 
aparelhos celulares ou similares, pager, tablets, beep, controle remoto, máquinas calculadoras ou similares, qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, relógios, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. Também não será permitido o porte de armas. Os pertences poderão ser mantidos no chão ao lado da 
cadeira do candidato, sendo todos os aparelhos eletrônicos acondicionados em sacos plásticos e lacrados. Os objetos usados pelo candidato na sala incluindo óculos 
poderão ser inspecionados pelos fiscais a qualquer momento.

Parágrafo único: o candidato que contrariar qualquer destas normas durante a realização da prova será automaticamente excluído do processo seletivo.

Os candidatos deverão permanecer na sala de realização das provas durante, no mínimo, 1 (uma) hora após o início das mesmas.
Os gabaritos preliminares das questões divulgados no site www.aremg.org.br, até 6 (seis) horas após o encerramento das provas.
O gabarito preliminar da prova objetiva poderá sofrer alteração até a divulgação do resultado preliminar, em função de deferimento de recurso ou em face de erro 
material em

alternativa apontada como a correta para quaisquer das questões integrantes da prova. Ocorrendo a hipótese de mero erro material, a correção das provas se dará com 
base no gabarito republicado, o qual deve ser considerado pelos candidatos para todos os efeitos de aferição de seus resultados, não sendo hipótese de anulação de 
questão.
Não serão concedidas revisões de provas de forma integral. Caberá recurso contra questões das provas, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação 
do gabarito.
O recurso deverá conter argumentação lógica e consistente, ter no máximo 3.000 (três mil) caracteres por questão, bem como a anexação de cópia digitalizada do texto 
da bibliografia referida. Mera citação de bibliografia sem anexar cópia do artigo ou capítulo do livro não será considerada. A única forma de recebimento do recurso 
será via sistema.
Os recursos devem ser individuais. Não serão analisados recursos coletivos ou com texto ou argumentos com alto grau de semelhança que possam ser considerados 
idênticos aos de outros candidatos.
Caberá recurso contra o resultado da primeira etapa relativo à contagem de pontos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação. O recurso deverá ser 
enviado via sistema
Não serão concedidas revisões da Avaliação Curricular de forma integral. Caberá recurso contra o resultado da avaliação no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após 
a divulgação da nota da segunda etapa
O recurso contra a nota de itens da Avaliação Curricular deverá ser apresentado, com argumentação lógica e consistente em relação aos itens e baseado exclusivamente 
no Curriculum Vitae preenchido e enviado via internet e nos comprovantes das atividades declaradas enviados pelo candidato dentro do prazo previsto e de acordo 
com nas instruções e exigências do modelo da Avaliação Curricular padronizado. O recurso deverá ser enviado via sistema. Nenhum documento adicional pode ser acres-
centado, conforme item 6.3.5.
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Não serão aceitos recursos coletivos, nem por e-mail ou fax. Serão rejeitados, liminarmente, os recursos sem argumentação lógica ou em desacordo com o item 7.21.1, 
ou derem entrada fora dos prazos estipulados.

Todos os recursos serão analisados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo que dará decisão terminativa, constituindo-se em única e última instância adminis-
trativa.
Se houver alteração do gabarito oficial, por força de provimento de algum recurso, o gabarito será alterado e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 
No caso de questão anulada será atribuída a pontuação referente à questão a todos os candidatos que tenham realizado o mesmo tipo de prova.
O resultado da avaliação dos recursos poderá ser consultado pelo candidato na sua página no site www.aremg.org.br. Caso haja alteração da nota da avaliação curricu-
lar por força de provimento de algum recurso, a nota do candidato será alterada e realizada publicação da nota definitiva.
Em caso de alteração da Classificação Geral dos candidatos por força de provimento de algum recurso, ocorrerá uma retificação da classificação e será considerada 
válida a classificação retificada.
Não serão fornecidos �atestados� ou declarações de aprovação parcial.
O resultado preliminar da prova com a lista dos classificados e selecionados na 1ª Etapa, juntamente com as instruções para envio dos comprovantes do Curriculum 
Vitae, tem divulgação prevista para o dia 03/12/2018, no site www.aremg.org.br.
A partir da data de divulgação dos resultados da prova, será possível, ao examinando, por meio de consulta individual nos endereços eletrônicos www.aremg.org.br, 
área do Candidato, acessar a imagem digitalizada da sua folha de respostas, de modo a constatar que a nota que lhe foi atribuída corresponde à correção procedida, 
considerando o gabarito oficial definitivo, após apreciados e decididos os recursos referentes a essa fase.
O resultado da Avaliação Curricular tem divulgação prevista para o dia 14/01/2019 no site www.aremg.org.br.
A nota final preliminar composta pela somatória da nota da prova mais a nota da avaliação curricular, seguida pela ordem provisória de preferência pelos Programas 
indicada pelos candidatos, tem divulgação prevista para o dia 28/01/2019, no site www.aremg.org.br. Após a divulgação da nota final os candidatos terão mais 1 (um) 
dia para alterar a ordem de preferência pelos programas caso desejem fazê-lo. Após esse

período a ordem de preferência não poderá ser alterada em nenhuma hipótese (item5.2).

DO RESULTADO OFICIAL
O Resultado Final do Processo Seletivo tem divulgação prevista para o dia 29/01/2019, no site www.aremg.org.br. Será obedecida ordem decrescente de classificação 
pelas notas finais (soma das notas da 1ª e 2ª etapas), até o preenchimento das vagas ofertadas em cada Programa, seguido da listagem dos selecionados, em seus 
respectivos Programas, desde que tenham sido classificados na primeira etapa e não tenham obtido NOTA ZERO na segunda etapa do Processo Seletivo.
No caso de empate na classificação final, o desempate se fará em favor do candidato que obtiver maior nota na Primeira Etapa e se o empate ainda persistir, em favor 
do candidato mais velho.
Candidato com nota suficiente para convocação em mais de um Programa será considerado convocado apenas no Programa da sua maior ordem de preferência, con-
forme previsto nos itens 5.2 e 5.3.
Após a divulgação do resultado, os candidatos convocados deverão obrigatoriamente acessar sua página no site www.aremg.org.br para confirmar interesse ou desis-
tência da vaga no prazo especificado. O candidato convocado e que não acessar o site para confirmação ou desistência no período especificado em cada convocação 
será considerado desistente da vaga e desistente da participação no processo seletivo, sendo convocado outro candidato para a vaga e o candidato desistente excluído 
da vaga e da condição de selecionado ou não selecionado nas demais vagas do processo seletivo.
Para fins de comprovação de matrícula o candidato deverá exigir da instituição o comprovante de matrícula emitido pelo sistema da AREMG.
Será assegurada vaga ao candidato aprovado convocado a prestar o Serviço Militar obrigatório no Brasil e aos candidatos que se alistarem voluntariamente ao Serviço 
Militar, homens e mulheres. Para os voluntários, a reserva de vaga estará garantida desde que o alistamento tenha sido anterior a convocação para a vaga de Residência 
Médica. Para os convocados para o serviço militar obrigatório a reserva de vaga estará garantida desde que a convocação seja posterior a matricula na residência 
médica.

(Resolução nº 04 de 30 de setembro de 2011, da CNRM/MEC). Em ambos os casos o candidato deve estar matriculado e a seguir se desligar da vaga atual e solicitar a 
reserva de vaga para o ano seguinte, conforme legislação da CNRM. Cada candidato poderá reservar apenas 1 (uma) vaga conforme resolução da CNRM. O candidato 
que tentar reservar uma segunda vaga terá o pedido recusado perdendo direito à vaga.
Parágrafo único: Os candidatos com reserva de vaga, que se encontrarem prestando o serviço militar em 2019, deverão confirmar interesse pela vaga até 30/07/2019. 
Caso esta confirmação não seja realizada perderão direito a vaga e esta será disponibilizada para o próximo processo seletivo.

As vagas reservadas serão, no máximo, o número de vagas oferecidas pelo Programa.
Conforme Resoluções CNRM Nº 02/2015 e 35/2018, o candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no Programa de Valorização do Pro-
fissional da Atenção Básica ou Programa de Residência Médica em Medicina Geral de Família e Comunidade, receberá pontuação adicional de 10% nas notas obtidas 
nas fases 1 e 2 do processo seletivo. Como o processo é composto por duas fases, a bonificação será aplicada na primeira fase após a classificação conforme item 6.2, 
ou seja, para os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos obtidos pelo candidato com a maior nota no mesmo tipo de prova e 
concorrendo à mesma vaga. Na segunda fase receberá bonificação o candidato que não obtiver nota zero no currículo. Considera-se como tendo usufruído da pontu-
ação adicional de 10% o candidato que tiver iniciado programa de residência médica para o qual foi selecionado, utilizando tal pontuação, não podendo ser utilizada a 
pontuação adicional mais que uma vez.
Parágrafo único: Para fins de comprovação do direito a bonificação será utilizada declaração emitida pelo Ministério da Saúde anexada pelo candidato e listagem publi-
cada pelo Ministério da Saúde. Candidato com direito a bonificação e cujo nome não constar da lista deve procurar o Ministério da Saúde para correção e após a mesma a 
pontuação poderá ser acrescida.
MATRÍCULA:

Os candidatos convocados deverão acessar o site www.aremg.org.br, a partir do dia 30/01/2019, para obter informações sobre os procedimentos para a matrícula a ser 
realizada de 30/01/2019 à 01/02/2019 e tomarem ciência das providências necessárias à assinatura do contrato. Os candidatos convocados deverão imprimir no endereço 
eletrônico www.aremg.org.br, o �Comprovante de convocação�, que deverá ser entregue na Instituição juntamente com a documentação descrita no item 9.11 nos 
prazos previstos na convocação. Ao realizar a matrícula o candidato deverá exigir da instituição o Comprovante de matrícula. Este documento é a sua garantia que a 
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matrícula foi realizada. Não é possível efetuar a matricula sem a confirmação de interesse e impressão do comprovante, por isto, a AREMG não se responsabiliza por matrí-
culas efetuadas sem o comprovante. No caso do candidato não realizar a matricula a instituição deverá registrar o não comparecimento no sistema até o final do prazo 
especificado na convocação e só assim será liberada a vaga para a próxima convocação.
Não é permitido, ao candidato aprovado, a realização de matrícula em mais de um Programa de Residência Médica.
Caso o candidato seja convocado para um Programa de Residência Médica e esteja matriculado em outro, ou ligado a algum emprego que queira se desligar para reali-
zar a Residência Médica, deverá se comunicar ou se apresentar na Instituição, conforme especificado no item 9.1, confirmar a disponibilidade da vaga, iniciar os procedi-
mentos para matrícula e só então cancelar a sua matrícula no Programa que está matriculado/cursando, mediante preenchimento de formulário próprio disponibilizado 
nas Comissões de Residência Médica (COREME), sob pena de perda de ambas as vagas.
Em caso de desistência, serão divulgadas listas de convocação de selecionados via internet no site www.aremg.org.br seguindo a ordem decrescente de classificação de 
cada Programa a partir do dia 01/02/2019 com prazo de apresentação e matrícula especificado em cada convocação. Após início dos Programas e havendo desistências, 
os candidatos classificados/selecionados poderão ser convocados para reuniões �presenciais� para ocupação de vaga ou diretamente por telefone sendo, por isto, 
importante a atualização dos telefones informados no formulário de inscrição.

Nos casos de reunião �presencial� a lista dos classificados/selecionados convocados para a mesma, na proporção de até 30 (trinta) candidatos por vaga será publicada 
no site www.aremg.org.br à partir de 12/02/2019, conforme disponibilidade de vagas, sempre com 2 (dois) dias de antecedência cabendo ao candidato interessado 
acompanhar as convocações pelo site. O candidato convocado, que não comparecer ou não enviar representante com procuração à reunião, estará automaticamente 
excluído da vaga. Dentro do horário previsto e imediatamente antes do início da reunião, será fechada a porta não sendo permitida a entrada de candidatos atrasados. 
Realizada a classificação, haverá chamada nominal dos candidatos para ocupação imediata das vagas seguindo a ordem decrescente de classificação. Em caso de ocu-
pação de todas as vagas em uma área e havendo ainda candidatos classificados para aquela área, estes passarão a compor listagem de excedentes a serem convocados 
até a data limite de 31/03/2019 (desde que não estejam matriculados em nenhum programa de residência médica iniciado em 2019) caso haja desistências de candida-
tos matriculados.
Em caso de se esgotarem os selecionados em algum programa com vaga remanescente, e havendo candidatos que tenham obtido a nota mínima na prova para o 
mesmo, poderá haver reclassificação de candidatos para ocupação da vaga com a mesma rotina especificada no item 9.5, devendo os candidatos preencher o currículo, 
conforme orientações disponibilizadas no sistema no período da convocação, com todas as cópias de documentos conforme especificado no modelo de avaliação curri-
cular. Os currículos serão avaliados e dado sequência à reunião com a totalização da nota (etapa 1 mais etapa 2) para ocupação da vaga pelo candidato com maior nota.
Na apresentação para assinatura do contrato-bolsa, é indispensável o registro profissional em Conselho Regional de Medicina de qualquer estado do Brasil devendo o 
registro no CRM MG seguir as recomendações e prazos previstos pelo Conselho Federal de Medicina.
Para candidatos aprovados no Processo Seletivo para 2018 e com vaga reservada para prestar Serviço Militar e que tenham confirmado interesse pela vaga até 
30/07/2018, o prazo para confirmação de sua matrícula será no período de 30/01/2019 à 01/02/2019. Caso a matrícula não seja realizada nesse período, o candidato 
perde o direito à vaga, sendo convocado, de acordo com a ordem de classificação do Processo

Seletivo atual, outro candidato selecionado para preenchimento da vaga que havia sido reservada. Candidatos com vaga reservada e que tenham se desligado do Serviço 
Militar por qualquer motivo perdem direito à vaga reservada.
Para iniciarem o Programa de Residência Médica, os aprovados deverão entregar o registro profissional do Conselho Regional de Medicina de qualquer estado do 
Brasil, até o dia 01 de março de 2019 e ainda estar regularizado junto à Comissão Nacional de Residência Médica para possibilitar a matrícula no Sistema da Comissão 
Nacional de Residência Médica - SISCNRM. Caso não esteja de posse do CRM nesta data, ou seja, autorizado pelo Conselho para o exercício profissional, ou o nome não 
estiver regularizado junto a CNRM para matrícula, será considerada nula a convocação do aprovado e será convocado o candidato subsequente para a vaga, de acordo 
com a ordem de classificação.
Apenas o RESULTADO OFICIAL e convocações a partir do dia 29/01/2019 conferem direito ao candidato de efetuar a assinatura do contrato-bolsa, observado o disposto 
no item 9 – Matrícula.
Serão exigidos os originais e cópias dos seguintes documentos para assinatura do contrato-bolsa:
Comprovante de convocação;
(Três) fotos 3 x 4 recentes;
Cédula de Identidade;
Certidão de Nascimento ou de Casamento;
Comprovante de endereço;
Comprovante que estar em dia com o Serviço Militar (candidato masculino);
Comprovante de Inscrição em Conselho Regional de Medicina;
Diploma de conclusão do Curso de Medicina;
Comprovante de realização dos Programas exigidos como pré-requisito, quando for o caso;
Número de CPF;
Número do PIS/PASEP e Número de Inscrição no INSS;
Laudo Médico (O candidato será encaminhado para Clínica associada ao Hospital no ato da matrícula)
Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição.

Esgotados os selecionados de um Programa após 20/03/2019 e permanecendo vagas em aberto, poderão ser abertas inscrições para reunião de nova opção para os 
selecionados de outros Programas que tenham realizado o mesmo tipo de prova, possuam nota de Curriculum Vitae e não estejam matriculados em nenhum Progra-
ma de Residência Médica no sistema da CNRM. Dentro do horário previsto e imediatamente antes de iniciada a reunião, será fechada a porta não sendo permitida a 
entrada de candidatos atrasados, sendo feita chamada nominal e a seguir realizada classificação dos candidatos obedecendo ao critério de maior nota final, podendo o 
candidato optar para o novo Programa em caráter definitivo. Havendo candidatos presentes em número superior ao de vagas, estes passarão à condição de seleciona-
dos a essas vagas, seguindo a ordem decrescente de notas. Candidato que se ausentar da sala após o início da reunião e não responder a chamada para alguma vaga 
será considerado desistente da mesma. Para essa reunião de nova opção será obrigatória a presença do candidato, não sendo permitida a representação por procurador 
em nenhuma hipótese e nem a presença de acompanhantes na sala. Caso o candidato tenha realizado Processos Seletivos Unificados Complementares para 2019 e se 
inscreva para nova opção, a nota da prova será considerada pela média aritmética das notas das provas realizadas.

DO INÍCIO DOS PROGRAMAS
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Os Programas terão início a partir do dia 01/03/2019. Candidatos convocados após essa data deverão iniciar as atividades imediatamente sendo a data final para convo-
cação e início de atividades o dia 31/03/2019 para candidatos não matriculados em nenhum programa com início em 2019 conforme Resolução CNRM 01/2017. Para os 
matriculados em 2019 a data final para convocação e matricula é o dia 15 de março de 2019.
DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo da CEREM/MG.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os direitos dos candidatos assegurados pelo presente Edital prescrevem após 30 dias da data de início dos Programas.
Os itens deste edital poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou 
até a data da convocação dos interessados para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser divulgado no endereço eletrônico 
www.aremg.org.br.
Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer retificações, adendos ou editais complementares do Processo Seletivo para ingresso na Residência Médi-
ca em 2019 que vierem a ser publicados pela SMS/Hospital Municipal José Lucas Filho.
O presente edital e todas as determinações nele contidas são de responsabilidade da SMS/Hospital Municipal José Lucas Filho, cabendo a Associação de Apoio a Resi-
dência Médica de Minas Gerais � AREMG, tão somente os procedimentos administrativos visando ao cumprimento do mesmo.

Contagem, 21 de setembro de 2018.

Verlândia Mendes Nogueira
Coordenadora da COREME
Hospital Municipal José Lucas Filho � Contagem

Kênia Silveira Carvalho
Subsecretária de Assistência em Saúde
Secretaria de Saúde de Contagem

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA-2018
PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 2019

Adendo ao Edital do Hospital Municipal José Lucas Fiho

Vimos através deste retificar o item 2.1.1 do edital, para correção da duração do programa de cirurgia geral, onde consta duração de 02 anos, para duração de 03 
ANOS.
Onde lê-se,
2.1.1 VAGAS DOS PROGRAMAS COM ENTRADA DIRETA:

Código Especialidade
Quantidade de Vagas 
oferecidas

Duração do pro-
grama Situação do programa

Vagas reservadas para serviço 
militar
obrigatório*

01 Anestesiologia 03 3 anos
Credenciamento
Provisório 0

02 Cirurgia geral 03 2 anos Credenciado 01*

03 Clínica Médica 04 2 anos Credenciado 0

04

Obstetrícia 
e
Ginecologia 03 3 anos Credenciado 0

05 Pediatria 03 3 anos Credenciado 0
*O programa de Cirurgia Geral possui 04 vagas credenciadas pela CNRM/MEC, encontrando-se 01 (uma) vaga reservada para candidato aprovado no processo seletivo de 
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2018 e que encontra- se prestando o serviço militar, conforme resolução 04/2011 CNRM/MEC.

LEIA-SE
2.1.1 VAGAS DOS PROGRAMAS COM ENTRADA DIRETA:

Código Especialidade
Quantidade de Vagas 
oferecidas

Duração do pro-
grama Situação do programa

Vagas reservadas para serviço 
militar
obrigatório*

01 Anestesiologia 03 3 anos
Credenciamento
Provisório 0

02 Cirurgia geral 03 3 anos Credenciado 01*

03 Clínica Médica 04 2 anos Credenciado 0

04

Obstetrícia 
e
Ginecologia 03 3 anos Credenciado 0

05 Pediatria 03 3 anos Credenciado 0

*O programa de Cirurgia Geral possui 04 vagas credenciadas pela CNRM/MEC, encontrando-se 01 (uma) vaga reservada para candidato aprovado no processo seletivo 
de 2018 e que encontra- se prestando o serviço militar, conforme resolução 04/2011 CNRM/MEC.

Verlândia Mendes Nogueira 
Coordenadora da COREME
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem

A CES – Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Saúde informa que as contrarrazões protocolizadas, por e-mail, na data de 17 de outubro de 2018, 
às 15:26 pela OSS INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS foram consideradas INTEMPESTIVAS em conformidade com o Edital e a Legislação 
vigente, haja vista que o prazo para apresentação de contrarrazões findou-se em 16 de outubro de 2018, processo cujo objeto é a SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO,  GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 
NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSACA, PETROLÂNDIA, JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL MUNICIPAL CONTA-
GEM/MG E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG (CENTRO MATERNO INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS). Márcio Eustáquio de Rezende Júnior, Presidente 
da Comissão Especial de Seleção. Em 18 de outubro de 2018.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

06ª Ata Ordinária 2018 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - COMSAN / Contagem

Ao vigésimo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito às 09:00 horas  (nove horas), situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1.016, 2° andar em Contagem, reuniu-se o 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar  Nutricional Sustentável – COMSAN - Contagem. Estiveram presentes os conselheiros de direito: José William da Silva (Cen-
tro Social e Educacional Pequeno Príncipe), Wereson Bruno de Paula Fontes (Diretor do Banco de Alimentos), Marta de Faria Vieira   (Grupo de Estudos e Trabalho em 
Educação Comunitária/GETEC), Valéria Jardim de Oliveira (Lar Maria Clara), (Deniza Pereira da Silva Araújo ( Núcleo de Incentivo à Cidadania/NIC),  Gleyson  Anderson 
Ferreira (Associação de Diaconina da Pessoa Idosa/ADPI – LAR DOM PAULO), Sávio Morais (ABBÁ PAI- Associação de Promoção Social), Maria Madalena Dutra  (Associa-
ção dos Catadores Autônomos de Materiais Recicláveis/ASMAC),  Patrícia Lemos de Oliveira (Centro de Referência a Criança e ao Adolescente/CRESCER), Vanda Cléria 
Fonseca Carneiro (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico/SMDE),  Léa Luiz de Oliveira (Secretaria Municipal de Saúde/SMS), Andréia Cecília Braga (Secreta-
ria Municipal de Educação/SEDUC), Carlos Henrique de Oliveira (CEASA Minas), Gabriela Peres Diniz  (Câmara Municipal de Contagem),  Sra. Mágila Benevides (Assesso-
ria Jurídica da Casa dos Conselhos) Tânia Sales  (Secretária Executiva - COMSAN) Justificaram ausência: Vicente Xavier, (Associação Comunitária Força Unida do Estaleiro/
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ACFUBE), Murillo César Becattini Pereira (Ação Social da Paróquia São Gonçalo), Santa Rodrigues Alves Casaes ( Rede Assistir LTDA). O Presidente  Sr. José William  após 
constatação de quórum, convidou a todos a fazer a oração do Pai Nosso e desejou o bom andamento dos trabalhos. Na seqüência leu a pauta que conteve: 1) Leitura 
e aprovação da 02ª Ata Extraordinária Agosto 2018; 2) Apresentação da proposta de alteração na Lei 3.944, que instituiu o COMSAN;  3) Instituições aptas a renovação 
de atestado de funcionamento: Lar Maria Clara, Associação Eldorado de Apoio à Vida; 4) Instituição apta a receber o atestado de funcionamento: Associação Comuni-
tária Rosa de Sarom/Projeto Social Resgatando Vidas e Realizando Sonhos/ACROS;  5) Instituição que apresentou plano de trabalho 2018 e relatório de atividades 2017: 
Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe; Informes: 1) Oficio de designação dos Conselheiros Governamentais para o Conselho Gestor; 2) Oficio de substituição 
de membro titular da Câmara de Vereadores; 3) Alterações na Portaria SMDS nº 015 de 18 julho de 2018 (Dispõe sobre o regimento interno Banco de Alimentos do Mu-
nicípio); 4) Ministério do Desenvolvimento Social/MDS resultado final da seleção pública referente à proposta para apoio à modernização dos bancos de alimentos; 5) 
Comissão de eventos temporários; 6) Visitas realizadas: ACROS, Associação Eldorado de Apoio à Vida; 7) Conferência da Criança e Adolescente dia 26/10/2018 de 08h00 
às 17h00 na PUC Contagem. Sr. Gleyson fez a leitura da Ata que após correção foi aprovada e assinada. Sr. José William solicitou que as Atas sejam lidas previamente 
antes do Plenário para ganhar tempo, sendo referendado pela maioria dos conselheiros que não será lida no inicio da sessão. Em seguida Sr. Gleyson fez a leitura da 
minuta de alteração na Lei 3.944 e Sra. Mágila respondeu as dúvidas que ocorreram, sendo aprovado pelos conselheiros presentes o atual texto.  Os itens três, quatro 
e cinco da pauta referente às Instituições todas foram referendadas pelo plenário estando aptas a receber o atestado de funcionamento. Seguindo a pauta Sr. José 
William leu os informes: Oficio 150/SMDS de designação dos conselheiros governamentais para gerir o fundo municipal de segurança alimentar composto por: Titular: 
Roberto Fiau  e Suplente: Wererson Bruno de Paula Fontes, ou seja  o Conselho Gestor foi  composto por: Representantes da Sociedade Civil: Gleyson  Anderson Ferreira, 
Marta  de Faria Vieira e Patrícia Lemos de Oliveira. Representantes governamentais: Roberto da Silva Fiau  e  Wererson Bruno de Paula Fontes. Os conselheiros presentes 
no momento definiram a agenda das reuniões do referido Conselho Gestor sendo: As segundas terças-feiras do mês, ou seja, próxima reunião em 09/10/2018 às 09h00. 
Em seguida Sr. José William informou sobre o oficio de substituição de conselheiro da câmara dos vereadores que destituiu Sr. Wellington da Silva Moraes e designou 
a Sra. Gabriela Peres Diniz dando as boas vindas. Sr. José William passou a palavra ao Sr Wererson Bruno que informou sobre a solicitação de alteração no regimento 
interno do Banco de Alimentos, o mesmo declarou que não teve tempo hábil para realizar as alterações, porque a equipe tem buscado melhorar o regimento de forma 
mais objetiva trazendo melhores resultados e beneficiando a todos.  Expôs também sobre o resultado positivo junto ao MDS e que uma equipe de profissionais foi 
encaminhada à Brasília para participar da mesa e apresentar o plano de trabalho, atribuindo os resultados a soma de esforços pela efetivação da política publica de 
segurança alimentar. Sra Patrícia declarou sobre o excelente trabalho que o Banco de Alimentos tem desenvolvido em conjunto com a Superintendência de Segurança 
Alimentar. Seguindo a pauta Sr. José William informou que a Comissão de Eventos tem feito reuniões constantes junto com Conselho de Alimentação Escolar/CAE Con-
tagem e a equipe da Superintendência de Segurança Alimentar para organizar os eventos em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. Sr. José William informou 
sobre as visitas realizadas as instituições: ACROS e Associação Eldorado de Apoio à Vida e informou  sobre o  oficio resposta que a última  instituição mencionada  
encaminhou ao Conselho justificando o motivo de estar fechada no período de férias e nos dias de jogos do Brasil na copa do mundo como mencionado na plenária 
anterior. Posteriormente Sr. José William convidou a todos a participar da Pré-Conferência da Criança e do Adolescente. Foram passados informações sobre eventos 
beneficentes das instituições. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata que após lida, aprovada e assinada, será publicada no Diário Oficial do Município. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC,  vem publicar a entidade cadastrada no mês de Outubro de 2018 
no município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certificado de Credenciamento.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº C.C. DATA DE EMISSÃO SEGMENTO

Associação Eldorado de Apoio 
à Vida 17.511.460/0001-87 41/2018 18/10/2018  Assistência Social

Contagem, 18 de Outubro de 2018. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

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

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018/ 6ª Comissão de Ética 

Instaura Processo Administrativo Disciplinar e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 3.967/2005, artigos 49 e seguintes,

CONSIDERANDO os artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;

CONSIDERANDO a 5ª Plenária Ordinária do CMDCAC que autoriza a instauração do Processo Administrativo Disciplinar e composição da Comissão Ética, publicada no 
DOC – Edição 4392.

RESOLVE:

Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor  de B. C. B. C., MATRÍCULA Nº. 01477524, ELEITO COMO CONSELHEIRO TUTELAR TITULAR; de C. 
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M. R. S., MATRÍCULA Nº. 01305197, ELEITA COMO CONSELHEIRA TUTELAR TITULAR; e de L. P. A., MATRÍCULA Nº. 01477389, ELEITA COMO CONSELHEIRA TUTE-
LAR TITULAR, ATUALMENTE LOTADOS NA REGIONAL INDUSTRIAL.

Para tanto foi DETERMINADO:

Art. 1º A constituição da Comissão Ética integrada pelos membros abaixo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Fabiane Batista Ramos – representante do CMDCAC;
II – Diego Rodrigues da Silva – representante dos Conselhos Tutelares, Matrícula 01499422;
III – Eduardo Tadeu Sendon – representante do Órgão do Poder Executivo.

Art. 2º A CITAÇÃO dos CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES B. C. B. C., MATRÍCULA Nº. 01477524; C. M. R. S., MATRÍCULA Nº. 01305197; e de L. P. A., MATRÍ-
CULA Nº. 01477389, LOTADOS ATUALMENTE NA REGIONAL INDUSTRIAL, para responder a todos os termos do Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respecti-
va carta para tal finalidade.

Art. 3º O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 30 (trinta) dias.

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

Contagem, 18 de outubro de 2018.

Maria Dolores Lima de Paiva 
Vice-Presidente do CMDAC 

ATA DA 3ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 
2018.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 4º 
andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às quatorze horas e vinte minutos reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/
CMDCAC para a sua 3ª Plenária Extraordinária do ano de dois mil e dezoito. Estiveram presentes os seguintes Representantes Governamentais titulares: Wellington 
Soares Martins, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social; Raquel Gualtieri de Oliveira, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Jonas dos 
Santos, representante da Secretaria da Fazenda; Rafaela Queiroz Moisés, Representante da Procuradoria-Geral; Eduardo Tadeu Sendon, representante da Secretaria de 
Governo/SEGOV. Representantes não Governamentais Titulares: Maria Dolores Lima de Paiva, representante do Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária/
GETEC; Fabiane Batista Ramos, representante da Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem; José William da Silva, representante do Centro Social e Educacional 
Pequeno Príncipe; Sônia Maria Santos Soares, representante Creche Comunitária São Domingos Sávio; Antônio Alves Neto do Centro de Educação Infantil Arca da 
Aliança; Maurício Alves Peçanha, representante da instituição Associação dos Deficientes de Contagem/ADC. Representantes Governamentais Suplentes: Flávia Belizario 
dos Santos Protti, representante da Secretaria de Saúde; Reginaldo Jorge Dória, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social. Representantes não governa-
mentais suplentes: Deniza Araújo, representante da Instituição Núcleo de Incentivo a Cidadania/NIC; Dinalva Martins do Centro de Atendimento e Inclusão Social/CAIS; 
Kátia Helena de Jesus, representante da Kyartes Kyrius CIA e Artes.  Mágila Benevides, Assessora Jurídica da Casa dos Conselhos; Hussein Moreira, Contador da Casa dos 
Conselhos e demais convidados conforme lista de presença. O Presidente Wellington começou a plenária dando boas-vindas, logo após a oração universal do Pai Nosso. 
A seguir deu início a pauta da reunião. 1) Mesa Diretora: a) Ofício 1111/2018 Secretária de Educação ref. alteração de representação suplente no CMDCAC: Wellington 
realiza a leitura do ofício de alteração do representante suplente da Secretaria Municipal da Educação junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de 
Contagem, Guilhermina Aparecida de Oliveira Tamm pela suplente  Luciene de Souza Bartoli. b) Plano de Aplicação do Fundo da Infância e Adolescência: Wellington 
realizou a leitura da minuta Plano de Aplicação elaborado pela equipe técnica da Casa dos Conselhos com base no Plano de Ação aprovado anteriormente. Durante a 
leitura o Sr. Hussein explicou as etapas da elaboração da minuta, destacou a importância do diagnostico, pois ele é primordial para definir as ações emergenciais do 
município, além de informar o saldo financeiro 31/12/2017, que correspondem aos 20% (vinte por cento) retidos no fundo no valor de R$ 1.528.723, 85 (Um milhão, 
quinhentos e vinte oito mil setecentos e vinte três reais e oitenta e cinco centavos). Wellington chama a atenção para os saldos remanescentes da Associação Embaixa-
da do Altíssimo no valor de R$ 13.560,00 (treze mil quinhentos e sessenta reais), Associação Ser Parte o valor de R$ 157,57 (Cento e Cinquenta e sete reais e cinquenta 
e sete centavos) desde 2015. A Plenária aprovou que estes saldos irão para o Fundo. A Plenária definiu a porcentagem para aplicação das ações prioritárias a saber: 1) 
Realizar Diagnostico relativo a situação da infância e Adolescência, bem como do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente no âmbito da sua compe-
tência: A plenária definiu e aprovou por unanimidade para esta meta no valor de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais); 2) Promover encontros e palestras 
educativas voltadas para as crianças e adolescentes: A plenária definiu e aprovou por unanimidade o valor para esta meta de  R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais); 
3) Realizar formação e capacitação trimestral para atores envolvidos no sistema de garantia de direitos, com profissional especializado: A plenária definiu e aprovou o 
valor de R$ 45.000,00(Quarenta e cinco mil reais) para esta meta; 4) Promoção de ações de enfrentamento ao trabalho infantil; A plenária definiu e aprovou por una-
nimidade o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 5) Promoção de ações voltadas ao combate do abuso e exploração de crianças e adolescentes; A 
plenária definiu e aprovou por unanimidade o valor de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) para esta meta. 6) Realização de campanhas direcionadas à captação 
de recursos para o FMDCA de Contagem; A plenária definiu e aprovou por unanimidade o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para esta meta. 7) Seleção de projetos 
para a execução de campanhas em prol da garantia dos direitos das crianças e adolescentes: A plenária definiu e aprovou por unanimidade o valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) para esta meta. Totalizando o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais para realização das metas do Plano de Aplicação 2018/2019. 
c) Ofício referente ao cancelamento de Licença sem Vencimento Conselheiro Rogério Santana: Wellington realiza a leitura da declaração enviada por Rogério Gomes 
Santana (Matrícula 131757- 8) atualmente lotado como Conselheiro Tutelar na Regional Nacional solicitando por motivos particulares o cancelamento de pedido de 
Licença sem remuneração, a plenária acatou o pedido de cancelamento. d) Referendar troca de membro da 4ª Comissão de Ética: A plenária referendou a substituição 
da conselheira Maria Dolores Lima de Paiva pela conselheira Eva Venceslau Custódio na 4ª Comissão de Ética. 2) Comissão de Registro: Maria Dolores informa que a do-
cumento de Renovação de Diretoria da Associação Ser Parte está correta e a comissão é favorável a aprovação, a plenária aprovou por unanimidade. Registro da institui-
ção Rosa de Sarom, Maria Dolores expôs que foi realizado a visita acompanhada da técnica Marinha e o parecer da Comissão é favorável ao registro. A plenária aprovou 
o registro. 3) Comissão de Seleção: Raquel informa sobre os projetos com parecer favorável para Resolução pela Comissão de Seleção: Projeto “Incluir CAIS fase 2” do 
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Centro de Inclusão Social CAIS; Projeto “Escola Livre de Artes Digitais fase 2” da Associação Move Cultura. Os projetos foram aprovados pela plenária. Raquel expõe que 
a Comissão aprovou o Projeto para CAC conforme Edital 002/2017: “Escola Livre de Artes Digitais fase 3” Associação Move Cultura. A Plenária aprovou por unanimida-
de o projeto. 4) Comissão Organizadora da Conferencia Municipal: a) Resolução de Convocação da Conferência Municipal: “Ad referendum” de aprovação da resolução. 
5)Informes: a) Capacitação dos Assistentes Administrativos dos equipamentos da SMDS. b) Alteração da data próxima Plenária. 6) Ausências justificadas: Conselheira 
Léa Luiz de Oliveira. Eu, Raquel Gualtieri de Oliveira, segunda Secretária, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos demais conselheiros. 

ATA DA 4ª PLENÁRIA  EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO 
DE 2018.

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 4º 
andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às quatorze horas e quinze minutos reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/
CMDCAC para a sua 4ª Plenária Extraordinária do ano de dois mil e dezoito. Estiveram presentes os seguintes Representantes Governamentais titulares:  Raquel Gualtieri 
de Oliveira, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Jonas dos Santos, representante da Secretaria da Fazenda; Léa Luiz de Oliveira, representante da 
Secretaria Municipal de Saúde. Representantes não Governamentais Titulares: Maria Dolores Lima de Paiva, representante do Grupo de Estudos e Trabalho em Educação 
Comunitária/GETEC; Antônio Alves Neto, representante do Centro de Educação Infantil Arca da Aliança; Fabiane Batista Ramos, representante da Casa de Apoio à Crian-
ça Carente de Contagem; representante José William da Silva, representante do Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe; Sônia Maria Santos Soares, representante 
Creche Comunitária São Domingos Sávio; William Canaan, representante da  Rede Cidadã. Representante Governamental Suplente: Reginaldo Jorge Dória, representan-
te da Secretaria de Desenvolvimento Social. E demais convidados conforme lista de presença. A Vice-Presidente Maria Dolores começou a plenária dando boas-vindas, 
logo após a oração universal do Pai Nosso. A seguir deu início a pauta da reunião. 1) Mesa Diretora: a) “Ad referendum” Resolução Comissão de Monitoramento para o 
projeto “Incluir Cais fase 2” do Centro de Atendimento a Inclusão Social – CAIS; b) “Ad referendum” Resolução de Comissão de Monitoramento para o projeto “Escola 
Livre de Artes Digitais – ELAD fase 2” da Associação Move Cultura; todas as resoluções foram referendadas pela plenária. c) Referendar Instauração comissão de Ética: A 
conselheira Raquel, membro da Comissão de Apoio e Acompanhamento dos conselhos Tutelares informa que houve uma denúncia nova e após o recebimento, leitura e 
analise optou-se pela decisão da instauração da Comissão de Ética, como a comissão de Apoio e Acompanhamento intende que devido ao teor da denúncia a abertura 
da Comissão de Ética não pode aguardar muito tempo, por esse motivo foi solicitado que seja iniciada o mais rápido possível. O conselheiro Reginaldo, membro da 
Comissão de Apoio e  Acompanhamento, informou que já foram indicados os membros para a comissão de Ética a saber: Representante do CMDCAC: José William da 
Silva; Representante do poder Executivo: Juliana Milagres do Nascimento. Os nomes indicados foram aprovados por unanimidade pela plenária. O membro do conselho 
tutelar será encaminhado após reunião dos Conselheiros Tutelares. d)Solicitação dilação de prazo comissão de Ética, 2ª,3ª,4ª e 5ª comissão: Marinha (técnica do CMD-
CAC) informa que o setor jurídico solicitou dilação de prazos, 30(trinta dias), para as Comissões de Ética. Os pedidos foram aprovados por unanimidade pela plenária. 
2-Comissão de Seleção: Raquel informa sobre os projetos para CAC desclassificados: Projeto “Acordes que transformam o Futuro” Orquestra Jovem das Gerais; Projeto 
“A arte de Cuidar” do Projeto Assistencial Novo Céu; 5-Informes: Interposição de Recurso Edital 002/2017; Marinha informa que a instituição Núcleo de Incentivo a 
Cidadania entrou com recurso sobre o Edital de Chamamento Público 002/2017 e que o setor jurídico já está analisando e posteriormente será publicado no Diário 
Oficial. Relatório da Pré – Conferencia dos Direitos da Criança e do Adolescente.  Eu, Raquel Gualtieri de Oliveira, segunda Secretária, lavro a presente ata que após lida 
e aprovada será assinada pelos demais conselheiros. 

ATA DA 7ª PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2018.

Aos quinze dias  do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 4º andar, 
Bairro Eldorado, Contagem/MG, às quatorze horas e vinte minutos reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/CMDCAC 
para a sua 7ª Plenária Ordinária do ano de dois mil e dezoito. Estiveram presentes os seguintes Representantes Governamentais titulares: Wellington Soares Martins, 
representante da Secretaria de Desenvolvimento Social; Raquel Gualtieri de Oliveira, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Jonas dos Santos, 
representante da Secretaria da Fazenda; Léa Luiz de Oliveira, representante da Secretaria de Saúde; Rafaela Queiroz Moisés, Representante da Procuradoria-Geral. 
Representantes não Governamentais Titulares: Maria Dolores Lima de Paiva, representante do Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária/GETEC; Antônio 
Alves Neto, representante do Centro de Educação Infantil Arca da Aliança; Fabiane Batista Ramos, representante da Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem;  
representante  José William da Silva, representante do Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe; Sônia Maria Santos Soares, representante Creche Comunitária São 
Domingos Sávio. Representantes Governamentais Suplentes: Josiane Cristina Martins Salazar, Secretaria de Governo/SEGOV; Reginaldo Jorge Dória, representante da 
Secretaria de Desenvolvimento Social. Magila Benevides, Assessora Jurídica da Casa dos Conselhos; Hussein Moreira, contador da Cada dos Conselhos e demais 
convidados conforme lista de presença. O Presidente Wellington começou a plenária dando boas-vindas, logo após a oração universal do Pai Nosso. A seguir deu início 
a pauta da reunião. 1) Mesa Diretora: a) 6ª Ata Plenária Ordinária enviada previamente por e-mail foi aprovada por unanimidade; Wellington solicita a alteração da 
ordem da pauta para leitura do ofício 1.037/2018 da Secretária de Educação que nomeia suas novas representantes: Katia Maria Ribeiro – Titular; e Luciene de Souza 
Bartoli - Suplente; b)E-mail CEDCA referente a 2(dois) representantes adolescentes na Comissão de Participação de Adolescentes – CPA e transporte para os mesmos: A 
conselheira Katia Maria Ribeiro analisará e informará as indicações para representar Contagem na Comissão, foi deliberado que seja encaminhado ofício ao Diretor de 
Proteção da Criança e ao Adolescente da Secretaria de Desenvolvimento Social para fornecer o transporte para os adolescentes indicados. c) Setor Contábil da Casa dos 
Conselhos ref. Projeto “Equipagem dos Conselhos Tutelares” e retificação de valores FIA: Hussein informa que houve um equívoco no relatório financeiro anterior 
referente a um lançamento de R$900,00(novecentos reais), informado na instituição Projeto Novo Céu e o valor na verdade é da instituição Casa de Apoio à Criança 
Carente de Contagem não alterando o valor final, sendo só para a retificação. Quanto ao levantamento da equipagem dos Conselhos Tutelares não será realizado a 
compra de impressoras, pois a Prefeitura optou por alugar as impressoras e arcou com os valores de locação, 01 (um) projetor multimídia está em processo de 
aquisição. Do montante de R$321.000,00 (trezentos e vinte um mil, foram gastos um total até o momento de R$ 275.226,49 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos 
e vinte seis reais e quarenta e nove centavos), há um saldo remanescente de R$46.627,15 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e sete reais e quinze centavos). A 
conselheira Fabiane propôs votação para referendar em plenária, pois a validade da Resolução é de 02 (dois) anos e já venceu, por esse motivo precisa da votação para 
liberar a compra do projetor avaliado no valor de R$2.643,23(dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos). Foi referendado por unanimidade pela 
plenária a aquisição de 01 (um) projetor multimídia que o saldo remanescente volte para o Fundo da Infância e Adolescência. Nesse momento Wellington passa a 
palavra para a Secretária de Desenvolvimento Social, Sra. Luzia Maria Ferreira. Luzia inicia sua fala cumprimentando a Mesa e enfatizando a importância do Conselho 
para a sociedade, a primeira legislação infraconstitucional foi o Estatuto da Criança e do Adolescente que foi um Marco para o país e posteriormente a criação dos 
Conselhos Tutelares, bem como o fundo da infância e adolescência. Luzia também fala da importância da Conferencia que será realizada neste ano e de Alencar os 
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avanços das demandas de Conferências anteriores e confirmar o interesse da Secretaria em realizar a Conferencia. Luzia informa que fará um encontro com os 
empresários de Contagem com intuito de buscar doações (renuncia fiscal), mesmo sem vínculo para o Fundo. Luzia também expôs sobre as Casas de acolhimento que 
estão com os projetos de reformas e aquisição de novos mobiliários. d) Membros para Comissão do Processo Eleitoral dos Conselhos Tutelares: Wellington passa a 
palavra para o Conselheiro Reginaldo que explana sobre o processo de escolha dos Conselheiros tutelares e a necessidade de rever a legislação atual. Wellington solicita 
que os conselheiros manifestem interesse. Ficou definido que todos os membros da Comissão de Apoio e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares participarão (José 
William da Silva, Rafaela Moisés, Fabiane Batista Ramos; Reginaldo Jorge Dória, Antônio Alves Neto, Raquel Gualtieri de Oliveira), Katia Maria Ribeiro da Secretaria de 
Educação, Eduardo Tadeu  Sendon, da Secretaria de Governo, Katia Helena de Jesus Soares, da instituição Kirius CIA e Artes e Sônia Maria Santos Soares da instituição 
Cheche Comunitária São Domingos Sávio, além da indicação de 02 (dois) Conselhos Tutelares que não participarão do pleito. Rafaela Moisés informou que verificará se 
poderá participar da Comissão. e) “Ad. Referendum” dilações de prazo para 3ª,4ª Comissões de Ética: referendado por todos. f)Itau Social: A instituição aprovada pela 
plenária não tem o Certificado de Captação de Recursos para o projeto apresentado. Em Mesa Diretora foi deliberada a inscrição do CMDCAC para posterior indicação 
da instituição executora, mas os orçamentos necessários não ficaram prontos em tempo hábil. g)Apresentação do Projeto da Arca/Petrobras: Os representantes da 
instituição informaram que não poderão comparecer devido a problemas pessoais. h)“Ad Referendum” representação do CAIS na Comissão de Monitoramento e 
Avaliação: Substituição da representante do Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS a conselheira Graziele Beda pela Conselheira Dinalva Martins na Comissão 
de Monitoramento e Avaliação de Projeto devido à licença Maternidade. i)“Ad referendum” resoluções FIA: Resoluçôes das Comissões de Monitoramento e Avaliação 
das instituições CDM e Projeto Assistencial Novo Céu. Alteração da Resolução 07/2017 referente o Certificado de Autorização para Captação (CAC): A Assessora jurídica 
Dra. Mágila explanou sobre a ampliação das diretrizes no artigo 5º, e suprimir os incisos V e VI do artigo em questão. Após discussão foi aprovado a alteração do inciso 
V e retirada o inciso VI.  2- Comissão de Registro: Alteração da Resolução 006/2017 referente a inscrições das Instituições: Maria Dolores informou que a Comissão enca-
minhou para a Assessoria Jurídica o pedido de alteração na Resolução 006/2017. a) Registro: Associação Comunitária Rosa de Sarom,  Maria Dolores informa que a 
Comissão está aguardando a visita na instituição. b)Renovação de Atestado: Fundação Espirita Irmãos Glacus / Colégio Romanelli; Associação Beneficente Efatá; Casa de 
Apoio a Criança Carente de Contagem Inscrição nº 181; Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem Inscrição nº 044;Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem 
Inscrição nº 186;Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem Inscrição nº 187, aprovados pela plenária. c) Atualização da Declaração de Jovem Aprendiz – Associação 
Ser Parte, Maria Dolores informou que a Diretoria  encontra-se vencida e somente após a instituição regularizar será possível aprovar a declaração.   3- Comissão de 
Seleção: Fabiane Coordenadora da Comissão informa as Instituições com projetos para Certificado de Autorização para Captação de Recursos – CAC referente ao Edital 
002/2017 desclassificados: Associação Ser Parte; Centro de Incentivo a Cultura e Cidadania – NIC; Associação Move Cultura. E a Comissão está a disposição para 
informar o porque da desclassificação. 4-Comissão de Politicas Públicas: Jacqueline técnica do CMDCAC informa que está acontecendo reuniões conjuntas com o 
Conselho Municipal de Assistência Social para análise e atualização da Resolução de Apadrinhamento, foi um pedido do Ministério Público e em breve será pauta de 
plenária para aprovação.5-Comissão de Apoio e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares: Referendar Posse Conselheira tutelar suplente Tatiana Alves da Silva 
– regional Vargem das Flores, período de 12/07/2018 a 03/08/2018-férias da conselheira Cleoni Pereira R. Machado; Referendar Posse Conselheiro tutelar suplente Jaime 
Márcio Rosa  – regional Vargem das Flores, período de 23/07/2018 a 03/08/2018-férias da conselheira Marina A. Dutra; Referendar Posse Conselheira tutelar suplente 
Erika de Freitas C. Costa  – regional Nacional, período de 27/07/2018 a 03/09/2018-férias da conselheira Meire Cristina Silva Parreiras; Referendar Posse Conselheira 
tutelar suplente Tatiana Alves da Silva – regional Petrolândia, período de 04/08/2018 a 05/09/2018-férias da conselheira David Cristiano A. Coelho; Referendar Posse 
Conselheiro tutelar suplente Gustavo Martins de C. Alves – regional Petrolândia, período de 01/08/2018 a 05/09/2018-férias da conselheira Simone Soares Souza; 
Referendar Posse Conselheiro tutelar suplente Jaime Márcio Rosa  – regional Eldorado, período de 06/08/2018 a 21/08/2018-férias da conselheira Simone Maria Coelho; 
Referendar Ata de Destituição do Conselheiro tutelar suplente Diego Rodrigues da Silva – regional Nacional, na data 08/08/2018; Referendar Posse Conselheiro tutelar 
Diego Rodrigues da Silva como titular da regional Vargem das Flores, a partir da data 09/08/2018. Todas as Atas foram aprovadas pela plenária. 6-Comissão Organiza-
dora da Conferencia Municipal: Kátia coordenadora da Comissão informa que o transporte e alimentação da parte da Secretaria de Desenvolvimento Social está tudo 
certo e estamos pedindo a mobilização das instituições para que possam levar os adolescentes na Pré-Conferencia. E enfatiza a importância da participação de todos 
nas datas: 14/09/2018 de 13:00 às 17:00 horas a Pré-Conferencia e dia 26/10/2018 de 8:00 às 17:00 horas a Conferencia que será realizada na PUC Contagem. Kátia 
fala da necessidade de todos envolvidos na política de proteção e defesa dos direitos da Criança e do Adolescente cobrar dos governantes a efetivação das propostas da 
Conferencia. E destaca a criação desta gestão da Diretoria de  proteção da Criança e do Adolescente e elogiou a atuação e empenho do diretor Reginaldo Jorge Dória. 
Reginaldo informa que foi realizada capacitação para os assistendes administrativos dos Conselhos tutelares; E estendeu para os administrativos do CMDCAC e da 
Secretaria de Desenvolvimento Social. 7-Informes: Eleição do Conselho Municipal dos Direitos LGBT, inscrições do dia 06/08 a 21/08/2018; O presidente do CMDCAC 
estará de férias no mês de Setembro de 2018, Wellington solicitou que a Conselheira Raquel assuma como Titular da Comissão de Seleção e o Conselheiro Reginaldo 
como Suplente. Ausências justificadas dos conselheiros: William Canaan da Rede Cidadã. Eu, Raquel Gualtieri de Oliveira, segunda Secretária, lavro a presente ata que 
após lida e aprovada será assinada pelos demais conselheiros. 

Transcon

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – TRANSCON
EDITAL DE RDC Nº002/2018

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do RDC Nº 002/2018, tipo maior desconto – Processo Adminis-
trativo nº 051/2018, que tem por objeto Contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução das obras de implan-
tação do Terminal de Integração Petrolândia no Município de Contagem-MG, conforme termo de referência, projetos de engenharia, planilha orçamentária e demais 
anexos constantes no edital.
Entrega dos envelopes A e B: até as 09:00 (nove horas) do dia 26 de novembro de 2018. 
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:00 (nove horas) do dia 26 de novembro de 2018. 
O Edital com seus anexos estarão disponíveis na Gerência de Aquisições e Patrimônio - TransCon, na Av. Avenida Maria da Glória Rocha, nº 100, Bairro Centro – Conta-
gem/MG, tel.: (31) 3361-1066, nos horários de 8:30 as 12:00 e 13:00 às 16:00 horas. As cópias estarão à disposição dos interessados da seguinte maneira: - por meio 
digital, mediante apresentação de um DVD virgem.

Contagem, 19 de outubro de 2018.

Ednei Donizete da Silva



"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, 19 de outubro de 2018 Página 30 de 30 Diário Oficial de Contagem - Edição 4449

Presidente da Comissão Especial de Licitação

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratificação - Dispensa de Licitação nº 040/2018, Processo nº 057/2018. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993. Empresa: MERCADO DO PAPEL COMÉRCIO LTDA ME. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de cartu-
chos para este legislativo municipal. Cobertura orçamentária: nº 01.031.0058.2062.33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ. Valor: R$ 6.991,00 (seis mil novecentos e 
noventa e um reais). Ratificado em 18/10/2018. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente

 CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratificação - Dispensa de Licitação nº 041/2018, Processo nº 059/2018. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993. Empresa: AVP ÁUDIO & VÍDEO PROJETOS E COMÉRCIO LTDA. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de microfones para 
o sistema de sonorização do Plenário desta casa legislativa. Cobertura orçamentária: nº 01.031.0058.2062.44.90.52 - Equipamento e Material  Permanente. Valor: R$ 
7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais). Ratificado em 18/10/2018. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente
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