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Contagem investe R$ 950 mil por ano no Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil, com recursos do governo federal

Combate ao Trabalho Infantil 
mobiliza jovens em blitzes educativas

Com o objetivo de conscientizar 
a população sobre a importância 
de erradicar o trabalho infantil e 
combater o abuso sexual, a Prefeitu-
ra de Contagem comemorou nesta 
quarta-feira, 29 de novembro, o “Dia 
Municipal de Combate ao Trabalho 
Infantil”. Blitzes Educativas foram 
realizadas no pátio da Ceasa Minas e 
na área externa do Centro de Consul-
tas Especializadas Iria Diniz durante 
todo o dia, mobilizando quem passa-
va pelo local. Dezenas de jovens que 
participam dos programas Juventude 
Cidadã, Agente Jovem e crianças do 

Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil – PETI foram voluntários na 
ação.

Atualmente, 1323 crianças e ado-
lescentes, de 7 a 16 anos, participam 
do PETI em Contagem. O PETI é um 
programa de transferência direta de 
renda do Governo Federal em parce-
ria com a Prefeitura para as famílias 
de crianças e adolescentes envolvidos 
no trabalho precoce em áreas urbana 
e rural. 

Os jovens foram retirados da situa-
ção de trabalho e passaram a receber 
bolsas mensais e financiamento de 

jornada ampliada, que consiste numa 
atividade socioeducativa desenvol-
vida em horário complementar ao 
da escola, para reduzir a inserção da 
criança e do adolescente em ativida-
des laborais e de exposição a riscos. 

O convênio com o Governo Fede-
ral garante o investimento de cerca 
de R$ 950 mil por ano no PETI, em 
Contagem.  A estratégia é fomentar 
a ampliação do universo de conheci-
mento da criança e do adolescente 
por meio de atividades culturais, 
artísticas e de lazer em tempo inte-
grado ao horário escolar. As famílias 

também são assistidas com apoio, 
orientação e incluídas em projetos de 
geração de trabalho e renda.

O estudante e participante do 
Juventude Cidadã, Diego Gonçalves 
de Oliveira, 16 anos, diz que partici-
pa como voluntário da ação porque 
considera importante a qualificação 
profissional dos jovens, mas com a 
inserção no mercado de trabalho na 
hora certa. “Lugar de criança e ado-
lescente é na escola. É lá que a gente 
tem chance de construir um futuro 
melhor e ser preparado para exercer 
uma profissão”, considerou.

Populares receberam material 
informativo contra o trabalho 
infantil.
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Secretaria Municipal 
de Administração

Prefeitura Municipal de Contagem Servidores com Direito à Progressão Horizontal de Acordo com a Lei 2.160/90 e 

Instrução 04/06/97

Mês de Referência: Novembro /06

Matrícula Nome do Servidor Folha/Ficha Cargo Nível/Letra De: Para: 

13803-7 ANA AMBROSIA MIRANDA 1121.531A Auxiliar de Serviços Escolares E1G E1H

06636-2 APARECIDA MARIA DOS REIS 1061.004 Assistente Administrativo II A5L A5M

15583-7 CLAUDIO ARAUJO BOTTINI 1091.121 Assistente Administrativo II A5F A5G

11337-9 DECELES MARIA AMARAL MURITIBA 1131.186 Téc. Sup. Saúde I S6H S6I

14139-9 EDUARDO DE FREITAS MARTINS 1131.106 Téc. Sup. Saúde II S7G S7H

14152-6 ELIZABETH SILVA SAMPAIO 1121.550A Auxiliar de Serviços Escolares E1E E1F

14149-6 IOLE RODRIGUES DE ANDRADE 1121.523A Auxiliar de Serviços Escolares E1F E1G

14158-5 JOSE CARLOS ALVES 1121.527C Auxiliar de Serviços Escolares E1F E1G

10807-3 MARIA BEATRIZ VIEGAS G. SILVA 1131.109 Téc. Sup. Saúde I S6H S6I

09771-3 MARIA JOSE DE SOUZA 1071.030C Agente Serv.Funerário I A2F A2G

15614-0 MARIA JOSE DE SOUZA MARINHO 1121.548A Auxiliar de Serviços Escolares E1F E1G

15613-2 MAURICIO CAVALCANTE DE ANDRADE 1131.101 Inspetor de Saúde II S6F S6G

10804-9 PAULO HENRIQUE DE A. FONSECA 1131.133 Téc. Sup. Saúde III S8J S8L

14151-8 ROSANGELA MARIA DE P. SIABRA 1071.022 Auxiliar de Serviços I A1F A1G

06757-1 SINVAIR ANDRE DE SOUZA 1131.101 Inspetor de Saúde I S5L S5M

14145-3 TEREZINHA DE FATIMA BEDESCHI 1121.548A Auxiliar de Serviços Escolares E1E E1F

Daniel Abe

Técnico Superior em Recursos Humanos I

Relação de Servidores Efetivos Com Direito à Progressão Horizontal

Mês de Referência:  01/11/06

Matrícula Nome do Servidor Folha/Ficha Cargo Nível/LetraDe: Para: Mês Retroativo

06800-4 ANTONIO CARLOS MUNIZ DOS REIS 1071.023 Motorista II A4G  A4H Outubro/06

13005-2 MARIA IMACULADA GONCALVES 1131.001 Aux. Téc.em Saúde S3B  S3C Janeiro/04

13005-2 MARIA IMACULADA GONCALVES 1131.001 Aux. Téc.em Saúde S3C  S3D Janeiro/06

13862-2 SILVANIA DE FREITAS 1101.049 Auxiliar de Serviços III A3F  A3G Setembro/04

13862-2 SILVANIA DE FREITAS 1101.049 Auxiliar de Serviços III A3G  A3H Junho/06

11644-0 IVAIR PINHEIRO DE FARIA 1101.049 Aux. Administrativo II A3G  A3H Fevereiro/05

Daniel Abe

Técnico Superior em Recursos Humanos I

Relação de Servidores Efetivos Comissionados com Direito à Progressão Horizontal de Acordo com a Lei 2.160/90 e 

Instrução 04/06/97

Matrícula Nome do Servidor Folha/Ficha Cargo Nível/LetraDe: Para: Mês Retroativo

11520-7 MARIA TEREZINHA COSTA 1111.091 Assistente Administrativo II A5E  A5F Março/00

11520-7 MARIA TEREZINHA COSTA 1111.091 Assistente Administrativo II A5F  A5G Março/01

11520-7 MARIA TEREZINHA COSTA 1111.091 Assistente Administrativo II A5G  A5H Março/02

11520-7 MARIA TEREZINHA COSTA 1111.091 Assistente Administrativo II A5H  A5I Março/03

11520-7 MARIA TEREZINHA COSTA 1111.091 Assistente Administrativo II A5I  A5J Março/04

11520-7 MARIA TEREZINHA COSTA 1111.091 Assistente Administrativo II A5J  A5L Março/05

11520-7 MARIA TEREZINHA COSTA 1111.091 Assistente Administrativo II A5L  A5M Julho/06

Daniel Abe

Técnico Superior em Recursos Humanos I

Contagem, 29 de Novembro de 2006.

Prefeitura Municipal de Contagem Servidores Sem Direito à Progressão Horizontal

Mês de Referência: Novembro/06

Matrícula Nome do Servidor Fol.Ficha Cargo Nível Motivo

13242-0  FRANCISCO SERGIO BATISTA 1101.049 Téc. Sup.  Orçamento II A7G À disp. de outro órgão s/ ônus

09162-6 GENY ROSA GOMES 1071.019 Auxiliar de Serviços II A2G Mais de 180d. Lic. Médica

09337-8 IEDA APARECIDA CAMPOS COSTA 1071.019A Assistente Administrativo II A5I À disp. de outro órgão s/ ônus

11944-0 VANIA MARA DOS SANTOS ESTEVES 1121.036C Auxiliar de Serviços Escolares E1B Mais de 180d. Lic. Médica

14146-1 VERA LUCIA DAS MERCES ARAUJO 1121.524A Auxiliar de Serviços Escolares E1B Mais de 10 faltas

Daniel Abe

Técnico Superior em Recursos Humanos I

RETIFICAÇÕES

PROCESSO MAIO/05

Onde se Lê:

Matrícula Nome do Servidor Folha/ Ficha Cargo Nível De: Para:

13862-2 SILVANIA DE FREITAS 1101.049 Auxiliar de Serviços III A3F  A3G
Leia-se: 

Matrícula Nome do Servidor Folha/ Ficha Cargo Nível/Letra De: Para: Mês Retroativo

13862-2 SILVANIA DE FREITAS 1101.049 Auxiliar de Serviços III A3F  A3G Setembro/04
PROCESSO JANEIRO/06

Onde se Lê:

Matrícula Nome do Servidor Folha/ Ficha Cargo Nível De: Para:

12528-8 MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA 1071.022 Auxiliar de Serviços II A2G  A2H

Leia-se: 

Matrícula Nome do Servidor Folha/ Ficha Cargo Nível/Letra De: Para: Mês Retroativo

12528-8 MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA 1071.022 Auxiliar de Serviços II A2G  A2H Junho/05
Irani Alves Pimenta

Diretora de Valorização Funcional do Servidor

Welbert Moreira da Silva

Gerente de Avaliação de Desempenho

Daniel Abe

Técnico Superior em Recursos Humanos I

Processo nº 11/2006

Progressão Horizontal

Senhora Secretária,

Dando cumprimento ao artigo 53, parágrafo 2 da Lei nº 

2.160 de 20 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Con-

tagem e dá outras providências, e ao decreto nº. 5.628 

de 22 de agosto de 1992, que regulamenta a Progressão 

Horizontal do servidor efetivo da Prefeitura Municipal de 

Contagem, apresentamos o resultado final da apuração 

dos servidores que concorrem à referida progressão no 

mês de Novembro/06.

Os servidores efetivos que preenchem os requisitos 

estabelecidos na Lei e no Decreto mencionados, fazem jus 

à progressão de 01 grau de vencimento na faixa corres-

pondente ao nível da classe de seu cargo e, ao contrário, 

os que não preenchem àqueles requisitos, não fazem 

jus à progressão, mas concorrerão à mesma no próximo 

período a ser apurado.

Atenciosamente,

Irani Alves Pimenta

Diretora de Valorização Funcional do Servidor

Sandra Mary Melo Oliveira

Coordenadora de Gestão de Pessoas

Como o processo de apuração e análise cumpriu as 

formalidades legais e regulamentares, aprovo o resultado 

final.

Carlos Hamilton Ferreira

Secretário Municipal de Administração Interino

Ref: Aviso de Anulação:

O Secretário Municipal de Administração do Município de 

Contagem torna público a todos os interessados que, em 

conformidade com os despachos exarados, pelas razões 

ali explicitadas, que decidiu ANULAR o procedimento lici-

tatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2006 

– PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 289/2006, de acordo 

com o artigo 49 da Lei 8666/93.

O procedimento licitatório ora anulado, encontra-se a 

disposição dos interessados para manifestação no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis, na sala da Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Contagem –MG – à 

Praça Presidente Tancredo Neves Nº 200, Bairro Camilo 

Alves, Contagem – MG no Horário de 8:00 as 12:00 e de 

13:00 as 17:00 horas. - 

Contagem, 29 de novembro de 2006

CARLOS HAMILTON FERREIRA

Secretário Municipal de Administração - Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - AVISO DE 

LICITAÇÃO A Prefeitura do Município de Contagem, 

através da Equipe de Pregão designada pela Portaria 

SMA 129/2006, de 27/11/2006, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, 

na Sala de Reuniões da Diretoria de Administração de 

Materiais, conforme abaixo: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2006, Processo 469/2006, 

Para aquisição de KIT ESCOLAR, marcado para o dia 

13/12/2006, credenciamento de 09h00min as 09h15min e 

início da disputa às 09h15min.

O edital completo e seus anexos poderão ser obtidos, a 

partir do dia 30/11/2006, na sala da Comissão Perma-

nente de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 

200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, para tanto os 

interessados deverão solicitar o requerimento para envio 

através de E-mail ou apresentar à Comissão um CDR Novo 

para gravação magnética – sem custos. Informações pelo 

Telefone (31) 3356.6658. 

Contagem, ELIO DE SIQUEIRA VALERIO PINTO - Pregoeiro.

Extrato ao Termo de Convênio nº.140/2006. Partes: o 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM com a interveniência dau Se-

cretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento social 

e o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERAN-

ÇA. Objeto: repasse de recurso financeiro a Conveniada, 

oriundo do FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA 

ADOLESCÊNCIA – FMCA, conforme Resolução 052/2006 

– Cmdca, destinado á aquisição de brinquedos para o par-

quinho da entidade, brinquedos pedagógicos e moveis 

de aço para equipar as salas de aula. R$ 19.720,00 parcela 

única. Dotação Orçamentária: 110.08.243.0019.2079-

44504200-031301. Data: 29/09/06. Vigência: 30/03/07.

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio Nº. 

123/2006. Partes O MUNICÍPIO DE CONTAGEM com a 

interveniência da Secretaria Municipal de Trabalho e 

Desenvolvimento Social e a EMATER/MG – EMPRESA DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS. Objeto: 1.1 Remanejar o valor de 

R$70.800,00 creditado á conta da dotação orçamentária 

110108122.00132042-33504100-010000; 1.2 Creditar o 

valor indicado no item 01.1 a conta da seguinte dotação 

orçamentária: 1101.08.122.0013.2042-33903900-010000. 

Data: 10/11/06.

Extrato ao Termo de Convênio Nº. 150/2006. Partes O 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM com a interveniência da 

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e 

a FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - UNIPAC. 

Objeto: Conjugação de esforços entre os signatários, para 

implantação dos Cursos Normal Superior, Pedagogia e 

outros todos de interesse regional, no Município de Con-

tagem – MG. Data: 31/10/06. Vigência: 31/10/11.

Extrato ao Termo de Convênio Nº. 156/2006. Partes O 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM com a interveniência da 

Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento 

Social e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PRAIA E QUINTAS 

COLONIAIS. Objeto: Repassar recursos financeiros 

para Conveniada, oriundo do FUNDO MUNICIPAL 

DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FMCA, confor-

me Resolução 052/2006 do Cmdca, para aquisição de 

instrumentos e materiais para realização de atividades 

na área musical. R$15.266,00 em parcela única. Dotações 

orçamentárias: 110.3.08.243.0019.2079-33504300-031301 

110.3.08.243.0019.2079-44504200-031301. Data: 17/11/06. 

Vigência: 30/07/07.

Extrato ao Termo de Convênio Nº. 158/2006. Partes O 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM com a interveniência da Se-

cretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social 

e a ASSOCIAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - ARCA. Objeto: Repassar recursos finan-

ceiros para Conveniada, oriundo do FUNDO MUNICIPAL 

DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FMCA, conforme 

Resolução 052/2006 do Cmdca, para Implementação e 

Implantação do Projeto Produção de Mudas Ornamen-

tais e Nativas. R$19.771,51 em parcela única. Dotações 

orçamentárias: 110.3.08.243.0019.2079-33504300-031301 

110.3.08.243.0019.2079-44504200-031301. Data: 22/11/06. 

Vigência: 30/05/07.

Extrato ao Termo de Convênio Nº. 159/2006. Partes O 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM com a interveniência da 

Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento 

Social e o CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE – ASSOCIAÇÃO CRESCER. Objeto: Repassar 

recursos financeiros para Conveniada, oriundo do FUNDO 

MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FMCA, 

conforme Resolução 052/2006 do Cmdca, destinado 

a realização de oficinas de dança, com 15(quinze) 

participantes, compreendendo faixa etária de 10(dez) 

a 16 (dezesseis) anos de idade, pessoas em situação de 

vulnerabilidade sócio-econômico. R$10.198,96 em parcela 

única. Dotação orçamentária: 110.3.08.243.0019.2079-

33504300-031301. Data: 17/11/06. Vigência: 30/03/07.

Extrato ao Termo de Convênio Nº. 160/2006. Partes O 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM com a interveniência da 

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e a 

CAIXA ESCOLAR PAULO CEZAR CUNHA. Objeto: Repassar 

recursos financeiros á Conveniada para realização de 

despesas correntes e de capital, destinada á Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. .R$16.375,00 

em parcela única. Dotações orçamentárias: 1121.12.361

.0037.2092.33.50.41.00-010901 1121.12.361.0037.2092-

44.50.42.00-010901. Data: 23/11/06. Vigência: 31/12/06.

 

Extrato do Contrato Administrativo nº. 176/2006/Licitação - 

C.C - n°. 105/06 - Partes: Município de Contagem e BENÍCIO 

MARIA GOMES - ME - Objeto: Prestação de serviços de 

manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento 

de peças em máquinas e motores - Vigência: 12 meses a 

partir de 17/11/06 - Valor: R$ 18.868,00 - Projeto/Atividade: 

33.90.39.21 - F: 010100 - Data: 17/11/06 - Contagem/MG. 

Extrato do Contrato Administrativo nº. 175/2006/Licita-

ção - P.P - n°. 073/06 - Partes: Município de Contagem e 

RACHEL DE FÁTIMA GUIMARÃES SANTOS - ME - Objeto: 

Contratação de empresa para aquisição de óculos de grau 

- Vigência: 10/11/06 a 15/12/06 - Valor: R$ 51.524,00 - 

Projeto/Atividade: 33.90.32.01 - F: 010906 - Data: 10/11/06 

- Contagem/MG. 

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Admi-

nistrativo n°. 090/2005/Licitação - C.P - 003/05 - Partes: 

Município de Contagem e TATIANE KELEN BARBOSA 

ALVES – ME - Objeto: Prorrogação do contrato - Vigência: 

de 22/10/06 a 31/12/06 - Valor: R$ 313.189,22 - Projeto/

Atividade: 33.90.39.17 - Fonte: 010100 - Data: 20/10/2006 

- Contagem/MG.
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Secretaria Municipal 
de Fazenda



     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/10/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/10/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/10/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/10/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



      





       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      

       

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/10/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



      





      

      













      

      

      

  

  

   

  

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/10/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/10/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral


  


     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      



       

  

  

       

* Nos valores dos campos da coluna Até o Bimestre da DESPESA EMPENHADA e no campo DESPESA TOTAL (C + D + E) da DESPESA EMPENHADA no

Bimestre já estão deduzidas as anulações de empenhos.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/10/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



  

 

   




 

  

  

  

   

  

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/10/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/10/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Secretaria Municipal  
de Saúde

Secretaria Municipal  
de Desenvolvimento 
Urbano e Meio 
Ambiente

EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2006 – CONVITE Nº 115/2006

CONTRATADA: DP ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de engenharia, arquitetura, jurídicos e trabalho social para elaboração 

de Plano de Intervenção Integrada (PIIN), referente a área conhecida como Vila Paris, no Município de Contagem-MG.

PRAZO: O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço.

VALOR: R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)

DOTAÇÃO: 1111.15.452.0009.2023 - 33.90.39-32 - 010000

DATA: 21/11/2006

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2006 – TOMADA DE PREÇOS 006/2006

CONTRATADA: ESCOAR ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do contrato originário de prestação de serviços de engenharia para 

elaboração de projetos executivos, levantamentos topográficos e estudos técnicos para as intervenções de infra-estru-

tura, situadas na Bacia do Ribeirão Arrudas, em Contagem-MG, a partir de 17 de outubro de 2006, permanecendo-se 

inalteradas as demais cláusulas contratuais.

DATA: 17/10/2006

Processo Seletivo Simplificado - Edital /PSS Nº 03/2006

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC

A Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público que estarão abertas, no período indicado, inscrições para 

o Processo Seletivo Simplificado visando à composição de quadro para contratações temporárias nos cargos abaixo 

discriminados do Quadro de Pessoal da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, nos termos da 

legislação vigente em especial a Lei 3.421 de 17/07/01 e suas alterações posteriores, Lei 3.549 de 05/06/02 e Lei nº 3.920 

de 06/07/2005, e ainda de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta homologado com o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais e Ministério Público do Trabalho e das normas estabelecidas neste Edital:

Nível de escolaridade - Ensino Superior Completo e Titulação compatível com a função, quando necessário.

Local de Trabalho: Unidades de Atendimento 24 horas e de Urgência e Emergência da Fundação de Assistência Médica 

e de Urgência de Contagem – FAMUC.

1. DOS CARGOS/FUNÇÕES, PRÉ-REQUISITOS, REMUNERAÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, NÚMERO DE VAGAS

Função
Escolaridade

Requisitos*

Remunera-

ção (em R$)

Jornada de Tra-

balho Semanal

N° Total 

de Vagas

Médico Clínico 

Geral

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM.
1.518,12 24hs 5

Médico Anes-

tesiologista

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica em anestesiologia credenciada pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar, em anestesiologia, e/ou ambulatorial de no mínimo 5.000 

horas em 2 anos e título de especialista emitido pela AMB ou Associação especí-

fica vinculada à AMB; ou

- Registro da especialidade, em anestesiologia, emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 2

Médico Cirur-

gião Geral

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada, em Cirurgia Geral pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar em Cirurgia Geral de no mínimo 5.000 horas em 2 anos e 

título de especialista emitido pela AMB ou Associação específica vinculada à 

AMB; ou

- Registro da especialidade, em Cirurgia Geral, emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 5

Médico Cirur-

gião Vascular

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada, em Angiologia e Cirurgia Vascular, pelo MEC; 

ou

- Estágio hospitalar em Angiologia e Cirurgia Vascular de no mínimo 5.000 ho-

ras em 2 anos e título de especialista emitido pela AMB ou Associação específica 

vinculada à AMB; ou

- Registro da especialidade, em Angiologia e Cirurgia Vascular, emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 1

Médico Cirur-

gião Pediátrico

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em Cirurgia Pediátrica pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar em Cirurgia Pediátrica de no mínimo 5.000 horas em 2 anos 

e título de especialista emitido pela AMB ou Associação específica vinculada à 

AMB; ou

- Registro da especialidade, em Cirurgia Pediátrica, emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 1

Médico Clínico 

Intensivista

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em clínica intensiva pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar em clínica intensiva de no mínimo  5.000 horas em 2 anos; 

ou

- Título de especialista em clínica intensiva emitido pela AMB ou Associação 

específica vinculada à AMB; ou

Registro da especialidade em clínica intensiva emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 2

Médico Neuro-

cirurgião

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em neurocirurgia pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar em neurocirurgia de no mínimo 5.000 horas em 2 anos; ou

- Título de especialista, em neurocirurgia, emitido pela AMB ou Associação 

específica vinculada à AMB ou

Registro da especialidade em neurocirurgia emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 1
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Função
Escolaridade

Requisitos*

Remunera-

ção (em R$)

Jornada de Tra-

balho Semanal

N° Total 

de Vagas

Médico 

Obstetra

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em Ginecologia e Obstetrícia pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar e/ou ambulatorial em Ginecologia e Obstetrícia de no 

mínimo 5.000 horas em 2 anos e título de especialista emitido pela AMB ou 

Associação específica vinculada à AMB; ou

- Registro da especialidade em Ginecologia e Obstetrícia emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 4

Médico 

Pediatra

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em pediatria pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar em pediatria e/ou ambulatorial de no mínimo 5.000 horas 

em 2 anos; ou

- Título de especialista em pediatria emitido pela AMB ou Associação específica 

vinculada à AMB; ou

- Registro da especialidade em pediatria emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 5

Médico Ultras-

sonografista 

Vascular

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em Ultrassonografia Vascular pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar, em Ultrassonografia Vascular, e/ou ambulatorial de, no 

mínimo 5.000 horas em 2 anos; ou

- Título de especialista em Ultrassonografia Vascular emitido pela AMB ou 

Associação específica vinculada à AMB; ou

- Registro da especialidade em Ultrassonografia Vascular emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 1

Médico Ultras-

sonografista

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em Ultrassonografia Geral pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar, em Ultrassonografia Geral, e/ou ambulatorial de no míni-

mo 5.000 horas em 2 anos; ou

- Título de especialista em Ultrassonografia Geral emitido pela AMB ou Associa-

ção específica vinculada à AMB; ou

- Registro da especialidade em Ultrassonografia Geral emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 1

Médico Endos-

copista

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em Endoscopia Geral pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar, em Endoscopia Geral, e/ou ambulatorial de, no mínimo 

5.000 horas em 2 anos; ou

- Título de especialista, em Endoscopia Geral, emitido pela AMB ou Associação 

específica vinculada à AMB; ou

- Registro da especialidade em Endoscopia Geral emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 1

Médico Orto-

pedista

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em Ortopedia pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar, em Ortopedia, e/ou ambulatorial de no mínimo 5.000 

horas em 2 anos; ou

- Título de especialista em ortopedia emitido pela AMB ou Associação específi-

ca vinculada à AMB; ou

- Registro da especialidade, em Ortopedia, emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 4

Médico Neona-

tologista

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em Neonatologia pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar, em Neonatologia, e/ou ambulatorial de no mínimo 5.000 

horas em 2 anos; ou

- Título de especialista em Neonatologia emitido pela AMB ou Associação 

específica vinculada à AMB; ou

- Registro da especialidade em Neonatologia emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 1

Médico Infetc-

tologista

Pediátrico

- Graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM;

- Residência Médica credenciada em Infectologia Pediátrica pelo MEC; ou

- Estágio hospitalar, em Infectologia Pediátrica, e/ou ambulatorial de no míni-

mo 5.000 horas em 2 anos; ou

- Título de especialista em Infectologia Pediátrica emitido pela AMB ou Associa-

ção específica vinculada à AMB; ou

- Registro da especialidade em Infectologia Pediátrica emitido pelo CRM.

1.815,43 24hs 1

Descrição Sumária do Trabalho: 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações programas e serviços em saúde, efe-

tuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos; difundir conhecimentos da área médica; realizar 

outras atividades correlatas.

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Poderão se inscrever para o Processo Seletivo Simplificado os candidatos que cumpram as seguintes exigências:

1.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi deferida a igualdade nas condições 

previstas  no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal.

1.1.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais.

1.1.3. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.

1.1.4. Ter 18 anos completos.

1.1.5. Possuir, na data de inscrição, a qualificação exigida para o cargo pretendido.

1.1.6. Atender as exigências contidas neste Edital.

1.2. Ficam asseguradas 5% das vagas às pessoas portadoras de deficiências, desde que haja compatibilidade entre as 

atribuições do cargo e a capacidade do candidato de exercê-las, em obediência ao disposto nos termos do artigo 8º, 

parágrafo segundo, da Lei Municipal 2160/90.

1.2.1. O candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição na ficha de inscrição.

1.2.1.1.  Se classificado neste Processo Seletivo Simplificado, quando, o candidato deverá encaminhar à à Funda-

ção de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizado a Av. General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim 

Industrial, Contagem/MG - laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 

ao código correspondente do CID, bem como sua provável causa, e manifestar seu interesse em concorrer às vagas 

reservadas, no prazo indicado no calendário oficial do processo seletivo.

1.2.2.  Os candidatos portadores de deficiência serão submetidos a perícia médica com vistas a verificar a compatibili-

dade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo. A perícia será realizada por Junta Médica designada pela 

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem em período estabelecido no calendário oficial do Processo 

Seletivo Simplificado.

1.2.3.  Manifestando-se a Junta Médica pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo pretendido, 

a inscrição será indeferida pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, excluindo-se o candidato.

1.3. Ficam asseguradas 12% de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal 3.869 de 07 de julho de 2004 e dos 

termos dispostos neste Edital. 

1.3.1. O candidato deverá declarar no requerimento de 

inscrição como de cor negra ou parda, pertencente à 

raça/etnia negra prevista no inciso II do art. 3° do Decreto 

Federal 13.961, de 14 de novembro de 2002.

1.3.2. Concluindo a Comissão pela declaração indevida 

do candidato quanto à cor negra ou parda, o mesmo não 

será considerado habilitado a concorrer às vagas reser-

vadas, e seu requerimento de inscrição será examinado 

como o dos demais candidatos.

1.4. Detectada a falsidade na declaração prevista nos 

itens 2.2.1 e/ou 2.3.1, em qualquer época, o candidato 

infrator sujeitar-se-á às penas da Lei.

1.5. Caso não haja candidatos aprovados para as vagas 

reservadas aos deficientes e negros, estas serão preenchi-

das pelos demais selecionados com a estrita observância 

da ordem de classificação.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão formalizadas pelos candidatos no 

período de 4 a 11 de dezembro de 2006, na Fundação 

de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, loca-

lizado a Av. General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim 

Industrial, Contagem/MG, no horário de 8:30 às 16:30. 

3.2. A Fundação de Assistência Médica e de Urgência de 

Contagem não se responsabiliza por inscrição não rece-

bida por motivos de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados.

3.3. O comprovante de inscrição do candidato será en-

tregue ao mesmo no ato da inscrição, quando o mesmo 

deverá apresentar os títulos especificados para o cargo.

3.4. São de responsabilidade única do candidato os dados 

cadastrais informados na solicitação de inscrição.

3.5. A constatação de irregularidade, em qualquer etapa 

do Processo Seletivo Simplificado, implicará a automática 

eliminação do candidato.

3.6. A declaração falsa ou inexata dos dados constan-

tes da inscrição, bem como da documentação ou das 

informações, determinará o cancelamento da inscrição 

e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer 

época.

3.7. O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo 

ou função.

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção dos candidatos será feita através da avalia-

ção dos títulos apresentados no ato da inscrição.

4.2. A avaliação de títulos, de caráter classificatório, terá 

valores definidos no quadro de atribuições de pontos 

para avaliação de títulos, conforme se segue:

Quadro de Critérios de Classificação de Títulos

Títulação: Pontuação:

Graduação 5

Especialista na Área 10

Resideência Médica na Área 10

Título de Especialista 15

Para todas funções:

Experiência Profissional comprovada conforme especifi-

cado no edital desta seleção: 2 pontos/ano até o máximo 

de 10 pontos

4.3. Somente serão aceitos os títulos relacionados, no 

item 4.2, expedidos até a data da entrega, observados os 

limites de pontos dos quadros acima.

4.4 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via 

fax, via correio eletrônico e via correio / sedex ou outro.

4.5. No ato da inscrição, ao entregar títulos, o candidato 

deverá preencher e assinar o formulário a ser fornecido 

pela Instituição Organizadora, no qual indicará a quan-

tidade de títulos apresentados. Juntamente com esse 

formulário deve ser apresentada uma cópia autenticada 

de cada título declarado. As cópias apresentadas não 

serão devolvidas em hipótese alguma.

4.5.1 Não serão recebidos os documentos originais.

4.6. Na impossibilidade de comparecimento do candi-

dato, serão aceitos os títulos entregues por procurador, 

mediante apresentação de documento de identidade 

original do procurador e de procuração do interessado 

com poderes específicos para tal, acompanhada de cópia 

legível de documento de identidade do candidato.

5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Á COMPROVA-

ÇÃO DO TÍTULO:

5.1 Para receber a pontuação relativa à Residência 

Médica o candidato deverá comprovar conclusão de 

Residência Médica, com credenciamento pelo CNRM. 

Somente serão aceitas as 

5.2 Residências credenciadas pelo Conselho Nacional 

de Residência Médica.

5.3 Diplomas e certificados expedidos no exterior 

somente serão considerados quando revalidados por 

instituição de ensino superior no Brasil.

5.4 Declarações ou atestados de conclusão do curso ou 

de disciplinas não serão aceitos como títulos.

5.5 Para receber a pontuação relativa ao título rela-

cionado à Experiência Profissional, o candidato deverá 

atender a uma das seguintes opções:

a. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) acrescida de declaração que informe o período 

(com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço 

realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, 

quando realizado na área privada;

b. Certidão que informe o período (com início e fim, 

se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a 

descrição das atividades desenvolvidas;

c. Contrato de prestação de serviços ou recibo de 

pagamento de autônomo (RPA) acrescido de declaração 

que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a 

espécie do serviço realizado, no caso de serviço prestado 

como autônomo.

1.1.1 Para as opções a,b e c os documentos devem ser 

apresentados em papel timbrado da instituição com 

assinatura e carimbo originais.

1.1.2 Não será computado, como experiência profissio-

nal, o tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de 

estudo.

5.5.3 Todo documento expedido em língua estrangeira 

somente será considerado se traduzido para a Língua 

Portuguesa por tradutor juramentado.

5.5.4 Cada título será considerado uma única vez.

5.5.5 Os pontos que excederem o valor máximo em cada 

alínea dos Quadros de Atribuição e de Pontos para a Ava-

liação de Títulos, bem como os que excederem os limites 

de pontos estipulados no subitem serão desconsiderados.

5.5.6 Em casos de empate na avaliação final dos títulos, 

terá preferência o candidato com:

1 °  Maior tempo de experiência

2 °  Maior Idade

6. DOS RECURSOS

6.1. Caberá recurso à Comissão do Processo Seletivo 

Simplificado:

6.1.1. Do indeferimento contra erros ou omissões na 

atribuição de notas ou na classificação, dentro de 2 (dois) 

dias úteis a contar da data da divulgação do resultado 

final das provas.

6.1.2 Da classificação final desde que seja comprovado 

erro material, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da 

data da divulgação do resultado.

6.2. O recurso, devidamente fundamentado, deverá 

conter dados que informem a identidade do reclamante e 

seu número de inscrição.

6.3. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, 

telex, telegrama, Internet, via Correios ou para endereço 

diferente do estabelecido no item 6.6.

6.4. Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso 

não fundamentado ou intempestivo ou não subscrito 

pelo próprio candidato.

6.5. Serão rejeitados liminarmente os recursos proto-

colados fora do prazo ou não fundamentados e os que 

não contiverem dados necessários à identificação do 

candidato.

6.6. Os recursos deverão ser apresentados, nos períodos 

previstos, no horário das 8 horas às 17 horas, na Funda-

ção de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, 

localizado a Av. General David Sarnoff, 3113 – Bairro 

Jardim Industrial, Contagem/MG.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A Fundação de Assistência Médica e de Urgência 

de Contagem designará uma comissão para acompanha-

mento e supervisão do Processo Seletivo Simplificado, 

que terá a responsabilidade de acompanhar a sua realiza-

ção e julgar casos omissos ou duvidosos.

7.2. Todas as publicações referentes ao Processo 

Seletivo Simplificado serão feitas no Diário Oficial do 

Município de Contagem.

7.3. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo 

Simplificado integrarão o quadro de vagas-reserva para 

contratação temporária na Fundação de Assistência Médi-

ca e de Urgência de Contagem.

7.4. As contratações temporárias a que ser referem o 

item 7.3. serão celebradas pelo prazo improrrogável de 

01 (um) ano.

7.5. O processo seletivo simplificado tem a validade de 02 

(dois) anos.

7.6. O candidato aprovado deverá manter, durante o 

prazo de validade do processo seletivo, seu endereço 

atualizado junto à Fundação de Assistência Médica e de 

Urgência de Contagem, visando a eventuais convocações, 

não cabendo qualquer reclamação caso não seja possível 

à instituição convocá-lo por falta da citada atualização.

7.7 As convocações serão realizadas mediante contato 

telefônico ou via e-mail.

7.8. O candidato selecionado, quando solicitado, deve-

rá apresentar os seguintes documentos:

a. 02 (duas) fotografias 3x4.

b. Fotocópia da Certidão de nascimento ou de casa-

mento;

c. Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos 

menores de 14 anos;

d. Fotocópia do Título de Eleitor com comprovante de 

votação na última eleição;

e. Fotocópia do Certificado de Reservista, para os 

candidatos do sexo masculino;
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Atos do Legislativo

PROMULGAÇÃO DE LEI

Faço saber que a Câmara Municipal de Contagem 

aprovou e eu promulgo e faço publicar, nos termos do  

parágrafo 8º , do art.80, da Lei Orgânica do Município, de 

20 de março de 1990, a seguinte Lei:

LEI N.º 4.046, de 10 de novembro de 2006.

Altera de ZOR 1 para ZUI – 2A o zoneamento da área ins-

crita na quadra 109 do Bairro Tropical, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprovou e eu 

promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado de ZOR 1 para  ZUI – 2A o zonea-

mento da área inscrita na quadra 109 do Bairro Tropical, 

neste Município.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

ção.

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 10 de novembro 

de 2006.

ARNALDO DE OLIVEIRA

-PRESIDENTE-

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, 

no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno e nos termos 

da Lei nº 2.119 de 05 de setembro de 1990 e suas altera-

ções, EXONERA os servidores a seguir relacionados dos 

respectivos cargos comissionados, conforme as Portarias 

enumeradas, datadas de 1º de setembro  de 2006.

Portaria nº 211 -  AUXILIAR PARLAMENTAR

NÍVEL V

MARIA LUCIANA AQUINNO

ANA MARIA DOS SANTOS NOVAES

NÍVEL VI

ELENICE DA SILVA

ADRIANA NOGUEIRA  PEREIRA 

CARLA PEREIRA DE MELHO

ANTONIO FERREIRA CAMPOS

ILMARA DE FATIMA SANTOS ALMEIDA

NIVEL VII

DIEGO DE SOUZA PEREIRA BARNABÉ

AUSTRAGESILO FERREIRA LEITE

ALINE CARLA SOUZA ARAUJO

Portaria nº 212 – ATENDENTE PARLAMENTAR

NÌVEL I

JOSIENE VELOSO MATIAS

NÍVEL III

WALDETH DOS ANJOS POEIRAS OLIVEIRA

NÌVEL IV

VICENTINA CONCEIÇÃO ALVES

Portaria nº 213– ADJUNTO  PARLAMENTAR

NÍVEL I

KLEBER PEREIRA DE SOUZA

NÍVEL III

THIAGO FERNANDES DOS S. DIAS

NÍVEL IV

FERNANDA T. DE F. SOARES

Portaria nº 214 –  ASSISTENTE  PARLAMENTAR

NÍVEL III

ISABELA MARTINS CARNEIRO

Portaria nº 215–  ASSISTENTE TEC. PARLAMENTAR

NÍVEL IV

CARLOS ALBERTO SERAFIM PEREIRA DE OLIVEIRA

Portaria nº 216 – OFICIAL PARLAMENTAR

NÍVEL II

GERO CORREA DE AGUIAR

CARMELITA DE FREITAS MARQUES

NÍVEL III

LEONARDO VAZ CHIODI

DANIEL CELES CHARCHAR

NÍVEL IV

JÚLIO CESAR DA SILVA

NÍVEL VI

THIAGO CHIODI MARINHO

JULIANA APARECIDA MAXIMO DIAS

ANA MARIA DE OLIVEIRA

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE –

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE –

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO –

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 217 DE 01 DE SETEM-

BRO DE 2006 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo inci-

so VI do artigo 45 do Regimento Interno e nos termos da 

Lei nº 2.119 de 05 de setembro de 1990 e suas alterações,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de OFICIAL 

LEGISLATIVO, o seguinte servidor, a partir desta data.

ALESSANDRA TEREZINHA SILVA ALVES

WALDETH DOS ANJOS POEIRAS OLIVEIRA

LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES

  ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE –

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE –

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO –

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 218 DE 01 DE SETEM-

BRO DE 2006

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de ENCARREGADO, ní-

f. Fotocópia do CPF e do Cartão PIS/PASEP;

g. Fotocópia do documento de habilitação profissio-

nal;

h. Laudo médico das condições físicas e mentais do 

candidato, subscrito por médico do setor de Medicina 

do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, 

informando que o candidato está apto para o exercício 

do cargo;

i. Para os cargos que exigem experiência, a compro-

vação deverá ser feita através de:

1. Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida 

pelo MTPS;

2. Certidão negativa emitida por órgão federal, 

estadual ou municipal;

j. Comprovante de endereço (conta de água, luz ou 

telefone);

k. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos 

respectivos originais;

l. Títulos originais para conferência.

7.9. O candidato convocado que, por qualquer motivo, 

não apresentar, em tempo hábil, a documentação com-

pleta, citada no item 7.8. deste edital, ficará automatica-

mente desclassificado e perderá sumariamente o direito 

à contratação.

7.10. Independentemente de aprovação/classificação 

neste processo seletivo, não será admitido candidato 

ex-servidor que tenha sido demitido por processo admi-

nistrativo na Prefeitura Municipal de Contagem ou nas 

Administrações Indiretas.

7.11. Todas as informações referentes ao Processo 

Seletivo Simplificado serão fornecidas pela Fundação de 

Assistência Médica e de Urgência de Contagem através 

do tel: 3362-1487, 3364-4248; 3361-6511 ou através do 

site: www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 01 de dezembro de 2006

CLEUDIRCE CORNÉLIO CAMARGOS

Presidente da Fundação de Assistência

Médica e de Urgência de Contagem

ANEXO I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO FAMUC/PSS – 03/2006

Etapa / Fases Datas

Inscrições de 04/12/2006 a 11/12/2006

Julgamento dos Títulos de 12/12/2006 a 14/12/2006

Divulgação do resultado 19/12/2006

Recursos 48 horas após o resultado

Homologação 22/12/2006

Publicação 26/12/2006

vel salarial 11, os seguintes servidores, a partir desta data. 

FREDERICO ELIAN MIGUEL

JANEIDE RAFAEL SOUZA

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE –

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE -

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO -

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 219 DE 01 DE SETEM-

BRO DE 2006

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de ASSESSOR, nível 

salarial 12, a seguinte servidora, a partir desta data. 

ANA CRISTINA DE FARIA FONSECA

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE –

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE -

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO -

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 220 DE 01 DE SETEM-

BRO DE 2006

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de CHEFE DE DIVISÃO, 

nível salarial 12, a seguinte servidora, a partir desta data. 

SONIA MARIA DE FREITAS SOUZA

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE –

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE -

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO -

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 221 DE 01 DE SETEM-

BRO DE 2006

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de SECRETARIA DA 

PRESIDÊNCIA, nível salarial 12, a seguinte servidora, a 

partir desta data. 

PATRICIA SANTOS

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE –

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE -

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO -

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 222 DE 01 DE SETEM-

BRO DE 2006

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de CHEFE DE DEPAR-

TAMENTO, nível salarial 15, o seguinte servidor, a partir 

desta data. 

SINVAL DINIZ

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE –

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE -

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO -

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 243 DE 02 DE SETEM-

BRO DE 2006

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de SECRETARIO, nível 

salarial 10, o seguinte servidor, a partir desta data. 

MILTON SOARES

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE –

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE -

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO -

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 244 DE 02 DE SETEM-

BRO DE 2006

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de ENCARREGADA, 

nível salarial 11, a seguinte servidora, a partir desta data. 

MARIA INEZ PACHECO

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE –

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE -

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO -

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 117 DE 01 DE ABRIL 

DE 2006

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações:

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de GERENTE DE CONT. 

INTERNO, nível salarial 17, o seguinte servidor, a partir de 

01 de abril 2006. 

MARCIO OLIVEIRA

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE -

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE -

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO -

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

Cinco

Extrato do Contrato n.º 005/2006-Carta Convite Celebra-

do  entre  o   CINCO- Centro  Industrial de Contagem   e  

CONSTRUTORA J LTDA.- Objeto: Contratação de empresa 

de prestação de serviço, para execução de Arborização 

do Distrito Industrial do CINCO, Valor R$ 138.642,80- 

vigência até o fornecimento total do quantitativo 

estimado na cláusula primeira  Dotação   orçamentária:  

22.661.0015.2037 –339039  Fonte 020200
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Feira do Eldorado terá horário especial em dezembro de 8h às 16h

Prefeitura regulamenta
feiras de artesanato

A prefeita Marília Campos assinou 
nesta quarta-feira, dia 29, na presença 
da Comissão dos Expositores da Feira 
do Eldorado,  o decreto nº  525, que 
institui o Regulamento Geral das feiras 
de arte, artesanato e produtores de va-
riedades, de comidas e bebidas típicas, 
de flores e plantas naturais no municí-
pio de Contagem. Também participa-
ram da reunião os  vereadores Avair 
Salvador, Letícia da Penha e Kawlpter 
Prates, além de secretários municipais e 
administradores regionais.

Ela também anunciou que a Feira 
do Eldorado, que funcionava de 8 às 
14 horas, aos sábados e domingos,  
passará a ter uma hora  a mais em seu 
funcionamento a partir desta sema-
na, portanto, com o encerramento às 
15 horas. Para o período do Natal, a 
Prefeitura autorizou o funcionamen-
to, durante o mês de dezembro, em 
horário especial, de 8 h às 16 horas.

Atendendo à solicitação dos exposi-

tores, em outras datas especiais, como 
dia das mães, dos namorados, dos 
pais, e crianças, também estão autori-
zadas feiras extras nos horários de 8h 
às 16 horas.

A prefeita também sugeriu a criação 
de uma Comissão Especial  para discutir 
solução dos problemas emergenciais 
como: comercialização de produtos 
industrializados, melhorias nos espaços 
de circulação entre as barracas, padro-
nização de setores, limpeza  e seguran-
ça. Ela pediu o apoio dos expositores 
para que ajudem a manter as boas 
condições de funcionamento da feira. 

Para a representante da comissão 
de feirantes e integrante da Associa-
ção dos Artesãos de Contagem, Edna  
Moreira  Zanetti, o novo regulamento 
possibilita uma melhor adequação 
e organização da feira. Através da 
união de todos e do diálogo é que 
novas soluções virão para resolver os 
problemas mais emergenciais”. Para 

José Orlando Coelho, que trabalha na 
feira há 24 anos com produtos de cou-
ro, é necessário que os produtos co-
mercializados sejam de fabricação dos 
próprios expositores, para valorizar 
o trabalho desenvolvido na cidade. 
A garantia disso será um dos pontos 
de discussão da Comissão prevista 
no Decreto. A ampliação do horário 
também é vista por ele como boa para 
os expositores e para os compradores, 
pois beneficia aqueles que só podem 
ir á feira após o almoço. Sonia Almei-
da de Barros, que trabalha na feira há 
20 anos no setor de alimentação, des-
taca a importância da Comissão para 
atuar junto com a Prefeitura.”Nós que 
estamos no dia-a-dia, conhecemos 
bem o problemas e podemos partici-
par das soluções.”

Decreto prevê direitos e deveres
Segundo o secretário municipal 

de Desenvolvimento Urbano e Meio  

Ambiente, Carlos Vanderley Soares, o 
novo regulamento para a feira “visa 
uma melhor organização das feiras  
na cidade, com abrangência  também 
às feiras do bairro Amazonas e Nova 
Contagem”. 

Serão estabelecidos direitos e 
deveres para os expositores, para que 
a feira não perca o seu caráter, beleza 
estética e segurança para freqüenta-
dores e visitantes. As feiras serão coor-
denadas por uma  Comissão Paritária, 
composta de 10 membros, represen-
tantes dos expositores das feiras e da 
Administração Municipal. 

Os critérios estabelecidos a partir 
de agora, devem estar em consonân-
cia com determinações da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urba-
no e Meio Ambiente (Seduma) e ad-
ministradores regionais e expositores. 
Também serão avaliados aspectos de 
funcionamento, fiscalização, licencia-
mento e penalidades.

Comissão de expositores presencia 
assinatura do Decreto 525.

Funec

EXTRATO

Extratos dos Contratos Administrativos de Locação de Serviços Temporários para atender ao excepcional interesse 

público que os abaixo mencionados celebram com a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem com fundamento no 

inciso IX do Artigo 37 da Cf/88 e na forma das Leis NºS 3.421/01 e 3.920/05.

Nº NOME CPF CARGO VIGÊNCIA SALÁRIO DATA DA ASSINATURA

1. Selma Pinheiro Xavier 768.726.706-06 Auxiliar de Servi-

ços Escolares

27.10.2006 à 

31.12.2006

R$350,00 27.10.2006

2. Flávia Brugger Aguiar 039.759.006-79 Professora de 

Enfermagem

07.11.2006 à 

31.12.2006

R$10,47 a 

Hora/Aula

07.11.2006

3. Valquíria Alves de 

Oliveira Fialho

057.222.426-59 Professora de 

Enfermagem

06.11.2006 à 

31.12.2006

R$10,47 a 

Hora/Aula

06.11.2006

4. Jacqueline Ester da 

Anunciaçao

033.259.096-80 Professora de 

Enfermagem

06.11.2006 à 

31.12.2006

R$10,47 a 

Hora/Aula

06.11.2006

5. Cecília Meireles 

Ferreira

002.380.216-29 Professora de 

Enfermagem

21.11.2006 à 

31.12.2006

R$10,47 a 

Hora/Aula

21.11.2006


