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Iluminação e símbolos natalinos 
enfeitam Contagem 

Neste ano, cada regional tem seu ponto de referência na 
iluminação natalina. Confira os espaços que estão decorados 

As luzes de natal que 
enfeitam Contagem foram 
acesas no último sábado, 27 de 
novembro. A inauguração da 
decoração natalina na cidade 
teve início com a chegada do 
Papai Noel, na Praça da Glória, 
Bairro Eldorado, numa grande 
festa, com apresentações de 
cantata natalina, orquestra e 
show pirotécnico.

A prefeita Marília Cam-
pos, o presidente do Banco 
BMG, Ricardo Guimarães, e o 
presidente do CDL Contagem, 
Edilton Pires, participaram das 
atividades de abertura dos 
festejos natalinos e da ilumi-
nação de Natal, que enfeitam 
as principais praças, avenidas 
e os patrimônios históricos de 
Contagem.

O Papai Noel saiu do Corpo 
de Bombeiros, no Bairro JK, em 
carro aberto. O cortejo passou 
pelas avenidas da cidade em 
direção à Praça da Glória.

No domingo (28), foi inau-
gurada a Casa do Papai Noel, 
montada na Praça do Iria Diniz, 
no Bairro Eldorado. A Casa do 
Papai Noel ficará aberta ao pú-
blico até o dia 22 de dezembro, 
das 13h às 21h, para visitação 
e fotos com o bom velhinho.

Neste ano, a programa-
ção de natal da Prefeitura de 
Contagem terá o "Show de 

Natal", marcado para o dia 11 
de dezembro, às 19h, na Praça 
da Glória, tendo como atrações 
o Grupo Giramundo, teatro de 
bonecos com a peça "Auto das 
Pastorinhas" e a apresentação 
do Trio Amadeus, grupo de 
música erudita. No dia 12 de 
dezembro, a partir das 11h, 
a Praça do Iria Diniz terá a 
apresentação "Natal com Jazz", 
com a banda Take Five apresen-
tando sucessos da MPB, bossa 
nova, blues e canções tradicio-
nais natalinas no ritmo de jazz.

Enfeites e Iluminação
Mais de 1 milhão e 400 mil 

lâmpadas, 1.200 metros de 
mangueira luminosa e 6.200 
ícones de natal irão deixar a 

cidade decorada no clima das 
festividades. Uma árvore de 
natal musical, gigante, será 
instalada na Praça da Glória e 
um presépio na Praça Tiraden-
tes (Regional Sede). Entre os 
ícones natalinos, incluem-se a 
iluminação de árvores, facha-
das, adornos iluminados e 
confeccionados com material 
reciclado, árvores de natal nas 
praças das regionais, portais 
de natal e equipamentos para 
interação do público.

Contagem ficará ilumina-
da até o dia 06 de janeiro de 
2011, Dia dos Santos Reis. A 
intenção é repetir o sucesso 
do ano anterior e ampliar para 
outros pontos da cidade o Pro-

jeto Natal Contagem. Espaços 
importantes como Avenida 
João César de Oliveira, a Praça 
da Glória e a Praça do Iria Diniz 
terão projetos especiais e serão 
referência do Natal da cidade, 
atraindo visitantes de todas as 
regiões e outros municípios. 
Cada regional também terá seu 
ponto de referência na ilumina-
ção natalina.

Iluminação de natal na Igreja São 
Gonçalo e do Espaço Popular

Casa da Cultura / Museu Nair Mendes Moreira | Ronaldo Leandro

Eldorado - Praça da Glória; 
Avenida João César de Oliveira; 
Praça Paulo Pinheiro Chagas; 
Praça do Iria Diniz.

Sede - Praça Tiradentes; Igreja 
São Gonçalo;

Espaço Popular; Centro Cultural 
Contagem; Praça do Rosário.

Riacho - Praça Carlos Luz

Inconfidentes - Praça Marília 
de Dirceu

Nova Contagem - Praça do 
Coreto

Petrolândia - Praça Irmã 
Maria Paula.

Ressaca - Praça Cel. Joaquim 
Antônio Rocha

Nacional - Praça Estrela Dalva

Industrial - Praça da Cemig; 
Rotatória Alvarenga Peixoto

Espaços decorados
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DECRETO nº 1486, de 01 de dezembro de 2010
Regulamenta o enquadramento direto dos servidores detentores de cargos 
efetivos, lotados nos Quadros Setoriais da Educação e da Fundação de Ensino de 
Contagem – FUNEC e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010;
CONSIDERANDO que o PCCV é um instrumento de desenvolvimento e valorização 
do servidor, com vista à eficiência, à eficácia e à efetividade da gestão dos proces-
sos de serviço dos Quadros Setoriais da Educação e da FUNEC.
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º Este Decreto regulamenta a Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 
2007, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores 
detentores de cargos efetivos, lotados nos Quadros Setoriais da Educação e da 
Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, especificamente o art. 67 e o art. 68.
CAPÍTULO II
DO ENQUADRAMENTO
Art.2º A transposição dos servidores dos quadros e regime de origem para o Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos instituído pela Lei Complementar n.º 090, 
de 30 de julho de 2010 dar-se-á mediante enquadramento direto, seguindo os 
critérios de avaliação e correlação definidos na mencionada Lei Complementar e 
neste regulamento. 
Parágrafo único. O enquadramento direto de que trata o caput deste artigo deve-
rá ser realizado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação da 
Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010. 
Art.3º Observada a correlação dos cargos e após avaliação de cada situação 
funcional, no confronto do quadro de cargos da legislação pretérita com aqueles 
definidos no Anexo I da Lei Complementar n.º 090, de 30 de julho de 2010, 
proceder-se-á ao enquadramento direto dos servidores nos padrões de venci-
mento dos cargos, podendo haver dispensa do requisito de escolaridade, salvo 
exigência legal.
§1º Para o efeito de enquadramento previsto no caput deste artigo, será o 
servidor posicionado no padrão correspondente ao seu vencimento em 30 de 
novembro de 2010, ou, não havendo coincidência, no padrão imediatamente 
superior, considerado o nível de seu cargo ou o nível de classe subseqüente caso 
não haja correlação.
§2º Para fins de enquadramento direto será incorporado ao vencimento dos servi-
dores de que trata o art. 3º da Lei Municipal nº 3.830, de 07 de junho de 2004, o 
adicional concedido a título de abono pela referida Lei Municipal.
§3º O enquadramento direto dos servidores detentores de cargos efetivos lotados 
no Quadro Setorial da Educação será efetuado por comissão especial, denominada 
Comissão de Enquadramento do Quadro Setorial da Educação, a ser designada em 
conjunto pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal 
de Administração.
§4º O enquadramento direto dos servidores detentores de cargos efetivos lotados 
no Quadro Setorial da FUNEC será efetuado por comissão especial, denominada 
Comissão de Enquadramento do Quadro Setorial da FUNEC, a ser designada pelo 
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem. 
CAPÍTULO III
DAS COMISSÓES DE ENQUADRAMENTO 
Art.4º As Comissões de Enquadramento serão compostas por 05 (cinco) servidores 
designados conforme disposto nos parágrafos 3º e 4º do art. 3º deste Decreto. 
Art.5° São atribuições das Comissões de Enquadramento: 
I – rever o histórico funcional do servidor, bem como observar a correlação de 

cargos;
II– planejar, coordenar e realizar a transposição dos servidores dos Quadros e 
Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos vigentes para o PCCV instituído pela Lei 
Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010;
III – proceder o enquadramento dos servidores, após avaliação dos respectivos 
históricos funcionais;
IV – analisar e decidir em primeira instância os recursos impetrados pelos servido-
res quanto ao enquadramento realizado.
V - fazer registro escrito e documental de todo processo de enquadramento;
VI - resolver os casos omissos.
Art.6º As Comissões de Enquadramento terão até o dia 30 de novembro de 2010 
para transpor todos os servidores do plano anterior para o atual Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos - PCCV. 
Parágrafo único. Excetuam-se da transposição mencionada no caput deste artigo 
os servidores que optarem por permanecer na legislação vigente em 2009, espe-
cialmente, as Leis nº 3.366 e 3.367 de 1º de dezembro de 2000, Lei nº 3.983, de 
23 de fevereiro de 2006 e Lei Complementar nº 053, de 10 de novembro de 2008.
Art.7º Realizado o enquadramento direto, as Comissões de Enquadramento 
publicarão a transposição dos servidores, quando, contado desta data, será aberto 
prazo para apresentação de recursos.
Parágrafo único. Na publicação do enquadramento direto realizado pelas Comis-
sões de Enquadramento deverão constar:
I – matrícula do servidor;
II – cargo do servidor;
III – padrão de vencimento;
IV – nível da classe de cargo;
V – lotação específica do servidor.
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS AO ENQUADRAMENTO
Art.8º O servidor que julgar ter sofrido prejuízo em seu enquadramento terá o 
prazo de 90 (noventa) dias para apresentar recurso junto ao órgão de gestão de 
pessoas do Quadro Setorial da Educação ou da FUNEC.
§1º O órgão de gestão de pessoas deverá encaminhar o recurso do enquadra-
mento para a respectiva Comissão de Enquadramento para análise em primeira 
instância.
§2º Caso o recurso não seja provido pela Comissão de Enquadramento, esta 
deverá devolver o mesmo ao órgão de gestão de pessoas do Quadro Setorial da 
Educação ou da FUNEC que o enviará ao Prefeito ou ao Presidente da Fundação, 
respectivamente, para julgamento em segunda instância.
§3º Do ato de julgamento do recurso, proferido pelo Prefeito ou pelo Presidente 
da Fundação, não caberá recurso.
Art.9º Os pedidos de recursos deverão ser realizados por escrito e endereçados à 
respectiva Comissão de Enquadramento, bem como deverão conter:
I - a autoria identificada com o nome completo, matrícula, cargo e lotação do 
servidor interessado;
II – fundamentação do recurso;
III – assinatura legível do servidor.
Art.10 As Comissões de Enquadramento terão o prazo de 10 (dez) dias para defe-
rir ou não o pedido de recurso.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.11 A Secretaria Municipal de Administração poderá expedir normas e instru-
ções para a implementação das disposições deste Decreto.
Parágrafo único. Os casos omissos ou não previstos neste Decreto serão soluciona-
dos pela Secretaria Municipal de Administração.
Art.12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de novembro de 2010. 
Palácio do Registro, em Contagem, 01 de dezembro de 2010.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

ASSINATURA DIGITAL
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Prefeita de Contagem
CARLOS HAMILTON FERREIRA
Secretário Municipal de Administração
LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Presidente da FUNEC

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 1.369
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da 
competência prevista no p.u. do artigo 12 da Lei Complementar nº 005/2005, na 
qualidade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSEN-
TADORIA VOLUNTÁRIA por idade e tempo de contribuição, com proventos inte-
grais, calculados pela última remuneração do cargo efetivo, nos termos do artigo 
6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, à servidora MARIA HELENA PEREIRA 
CAMPOS, matrícula Nº 10.161-3, inscrita no CPF sob o n.º 312.012.026-04, no 
cargo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível I, Grau “A”, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, a contar de 29 de novembro de 2010.
Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 30 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
Secretário Municipal de Administração 
Gestor - UGRPPS
 
Portaria nº 0283, de Designação de Defensor Dativo
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Carlos Hamilton Ferreira e a Correge-
dora Municipal, Dra. Kátia Gorete Lima de Oliveira, no uso de suas atribuições, nos 
termos do § 2º do art. 158 da Lei 2.160, de 20 de dezembro de 1990.
Resolvem:
Designar o Dra. Barbara Alessandra Gomes, para, na condição de defensora 
dativa, acompanhar o Processo Administrativo Disciplinar e adotar as demais pro-
vidências que se tornarem necessárias em favor do servidor Sr. Romeu Monteiro, 
Agente de Serviço de Saúde, matrícula: 149004,  no  processo instaurado por 
meio da Portaria 0209, de 13 de setembro de 2010.
Contagem, 24 de novembro de 2010.
Carlos Hamilton Ferreira 
Secretário Municipal de Administração
Kátia Gorete Lima de Oliveira
Corregedora Municipal

Portaria Nº 286 , de 24 de novembro      de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o  OFÍCIO/SUGEST, datado de 09/12/09,  e demais documentação enviada 
informa que a  servidora  MICHELINE GARCIA AMORIM SARQUIS,  MAT.104032-5, 
embora de licença médica desde 27/06/2008, ministrou curso  de tratamento de 
feridas socurativos;
III –  a resposta ao OF CM-284/2010 informando o período de licenças médicas da 
FHEMIG;
IV - que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de  MICHELINE
II - ser leal ás instituições a que servir 
III observar as normas legais e regulamentares 
IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa

GARCIA AMORIM SARQUIS,  matrícula 104032-5, Enfermeira, lotada na Unidade 
Ref. Saúde Família Parque São João, pela suposta prática das infrações disciplina-
res capituladas no art. 112 da Lei 2.160/90:
Estará a  infratora sujeita à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (Demissão), da Lei Municipal 2.160/90, caso restem comprovadas as 
imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I.Nesmina Maria de Melo
II.Yasmine Luciane Maia Bernardes
III.Joice Jussara santos Cesário
Parágrafo único – designo para Presidente e relatora do processo a servidora 
Nesmina Maria de Melon.
Artigo 2º. Determino a citação da servidora  MICHELINE GARCIA AMORIM SAR-
QUIS,  matrícula 104032-5, Enfermeira, lotada na Unidade Ref. Saúde Família Par-
que São João, para responder a todos os termos do Processo Disciplinar, devendo 
ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 4º-O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (ses-
senta) dias.
Artigo 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos  24  de novembro   de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SecretáriO Municipal de Administração

Portaria nº. 294, de 26 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o Ofício nº. OFICIO/SUGEST/0955/2010, datado de 20 de outubro de 
2010, bem como a documentação a ele anexa, informam que a servidora CLEUSA 
DOMINGOS DE MIRANDA, matrícula nº. 138039-7, Assistente Administrativo, 
supostamente incorreu no seguinte ato de indisciplina: Infrequência injustificada 
ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, no período de 01/03/2009 a 
31/07/2010 caracterizando o abandono de cargo público;
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de CLEUSA DOMINGOS 
DE MIRANDA, matrícula nº. 138039-7, Assistente Administrativo, pela suposta 
prática da seguintes infrações:
1 – abandonar cargo público (art. 133, Lei Municipal nº. 2.160/90);
2 – não observar as normas legais e regulamentares (art. 112, III, Lei Municipal nº. 
2.160/90);
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão) da Lei Municipal nº. 2.160/90, caso restem comprovadas as 
imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
 Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Francisco Carlos Cordeiro Júnior;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – Designo para Presidente e Relator do processo o servidor Fran-
cisco Carlos Cordeiro Júnior.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO da servidora CLEUSA DOMINGOS DE MIRANDA, 
matrícula nº. 138039-7, Assistente Administrativo, para responder a todos os 
termos do Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal 
finalidade.
Artigo 3º. O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 
(sessenta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de novembro de 2010.
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CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 300   de 29 de novembro   de 2010.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezem-
bro de 1990; 
RESOLVE:
Instaurar SINDICÂNCIA INDICIÁRIA em desfavor de FAUSTO OLIVEIRA BICALHO,  
matrícula 840858, Médico Clínico Geral,  lotado o Hospital Municipal José Lucas 
Filho, face o Ofício  259 e documentação encaminhada pela Coordenadora do 
Pronto Socorro e Clínica Médica – HMC,   por não atender a paciente Marina dos 
Santos trazida pela USB 03 do SANU  às 02:30 do dia 30/04/2010, quando era o 
médico  responsável naquele horário.
 Tais fatos se comprovados, configuram infringência às normas da Lei Municipal 
nº 2160/90.
Art.112 – são deveres do servidor:
I –   exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II -   ser leal ás instituições a que servir;
III – observar as normas legais e regulamentares;
IV – cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais;
V – atender com presteza a) ao público em geral,
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art. 123, I (advertência) ou II (sus-
pensão) da mesma lei, caso restem comprovadas as imputações feitas.
Para tanto, DETERMINO:
Artigo 1º. A constituição de Comissão para atuar em sindicância indiciária que 
deverá ser constituída pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência e 
relatoria, da primeira:
I - Nesmina Maria de Melo
II - Joice Jussara Santos Cesário
III - Yasmine Luciane Maia Bernardes
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO do servidor FAUSTO OLIVEIRA BICALHO,  matrí-
cula 840858, Médico Clínico Geral,  lotado o Hospital Municipal José Lucas Filho,  
para responder a todos os termos da sindicância indiciária, devendo ser expedida 
a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 302   de 29 de novembro   de 2010.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezem-
bro de 1990; 
RESOLVE:
Instaurar SINDICÂNCIA INDICIÁRIA em desfavor de CARLOS FABRÍCIO SOUZA DE 
ALMEIDA,  matrícula 158060-2, Médico Urologista,  lotado no Centro de Consul-
tas Especializadas -  CCE - Iria Diniz, face o OF/GAB/SMS/0711/2010  e documen-
tação como: o Relatório 06/2010 envolvendo o médico urologista e o usuário do 
SUS Aristóteles Mendes de Chagas;  o  Memorando nº 263 acompanhado dos     
xerox do laudo para solicitação de autorização de internação hospital e orçamento 
particular  para cirurgia de próstata. 
 Tais fatos se comprovados, configuram infringência às normas da Lei Municipal 
nº 2160/90.
Art.112 – são deveres do servidor:
I –   exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II -   ser leal ás instituições a que servir;
III – observar as normas legais e regulamentares;
Art. 113 – ao servidor público é proibido 
IX – valer-se do cargo para lograr proveiro pessoal ou de outrem, em detrimento 
da dignidade da função pública;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art. 123 da mesma lei, caso restem 
comprovadas as imputações feitas.
Para tanto, DETERMINO:
Artigo 1º. A constituição de Comissão para atuar em sindicância indiciária que 
deverá ser constituída pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência e 
relatoria, da primeira:
I - Nesmina Maria de Melo
II - Joice Jussara Santos Cesário
III - Yasmine Luciane Maia Bernardes

Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO do servidor CARLOS FABRÍCIO SOUZA DE AL-
MEIDA,  matrícula 158060-2, Médico Urologista,  lotado no Centro de Consultas 
Especializadas -  CCE - Iria Diniz,  para responder a todos os termos da sindicância 
indiciária, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
     Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria nº. 303, de 29 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o Ofício nº. 269/2010/PJPP/CONT, expedido pela 7ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Contagem – Defesa do Patrimônio Público, bem como a docu-
mentação a ele anexa, informam que o servidor JOSÉ LUIZ HELENO, matrícula nº. 
01627-6, Professor de Matemática – PEB 2, supostamente incorreu no seguinte 
ato de indisciplina: acumulou ilegalmente cargos públicos na Fundação de Ensino 
de Contagem - FUNEC e nas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais – CEASA/
MINAS;
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de JOSÉ LUIZ HELENO, 
matrícula nº. 01627-6, Professor de Matemática – PEB 2, pela suposta prática da 
seguintes infrações:
1 – acúmulo ilegal de cargos públicos (art. 114, Lei Municipal nº. 2.160/90);
2 – não observar as normas legais e regulamentares (art. 112, III, Lei Municipal nº. 
2.160/90);
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão) da Lei Municipal nº. 2.160/90, caso restem comprovadas as 
imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Francisco Carlos Cordeiro Júnior;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – Designo para Presidente e Relator do processo o servidor Fran-
cisco Carlos Cordeiro Júnior.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO do servidor JOSÉ LUIZ HELENO, matrícula nº. 
01627-6, Professor de Matemática – PEB 2, para responder a todos os termos do 
Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º. O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 
(sessenta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº  304, de 30 de novembro de 2010
Delega a competência que menciona ao titular da Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais; 
e CONSIDERANDO:
I) A delegação de competência concedida ao Secretário Municipal de Adminis-
tração por meio do Decreto nº 030, de 25 de janeiro de 2005;
II) a competência pela assinatura de contratos, convênios e outros ajustes 
e aditamentos, delegada pelo Decreto nº 471, de 15 de setembro de 2006 aos 
Secretários Municipais e servidores a esses equiparados;
III) o que dispõe o art.16 da Lei Complementar n° 60, de 14 de janeiro de 2009;
IV) o princípio da eficiência, utilizando do instituto da desconcentração relativa 
de competência, onde o poder decisório se reparte entre superior e um ou vários 



Contagem, 2 de dezembro de 2010 Página 5 de 9Diário Oficial de Contagem - Edição 2547

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos 
adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, 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.

órgãos subalternos, os quais permanecem, em regra, sujeitos à direção e supervi-
são daquele;
V) por fim, o que estabelece o parágrafo único, do artigo 1º, do Decreto nº 
10.844, de 24 de agosto de 2001;
R E S O L V E:
Art.1º   Delegar à Coordenadora de Gestão de Pessoas, além das competências 
estabelecidas no artigo 8º do Decreto n° 1.111, de 12 de fevereiro de 2009, as 
seguintes atribuições:
I  -  firmar contratos administrativos de pessoal por tempo determinado e respec-
tivos termos de alteração, nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição 
da República, nas condições e nos prazos previstos na Lei n° 4.288, de 30 de 
setembro de 2009;
II  - firmar termos de rescisão de contratos administrativos de pessoal, nos termos 
e condições estabelecidas no inciso I, deste artigo.            
Parágrafo único.  As atribuições delegadas no artigo anterior não impedem a 
assinatura dos mesmos atos pelo Secretário Municipal de Administração, quando 
houver necessidade. 
Art.2º Convalidar todos os contratos administrativos de pessoal por tempo deter-
minado, os  respectivos termos de alteração, bem como os termos de rescisão de 
contratos administrativos assinados pela Coordenadora de Gestão de Pessoas a 
partir de 1º (primeiro) de abril de 2010.
Art. 3º Revogar a portaria nº 098, de 28 de abril de 2010.
Art.4º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 1º (primeiro) de abril de 2010.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Contagem, aos 30 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº  291, 30 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o OFÍCIO/SUGEST/0935/2010, data de 18 de outubro de 2010, bem como 
a documentação a ele anexa, informa que o servidor GUILHERME BAHIA DE 
CARVALHO,  matrícula: 123038 -1, médico clínico geral, supostamente incorreu no 
seguinte ato de indisciplina: Infrequência injustificada ao serviço por mais de 30 
(trinta) dias consecutivos, caracterizando o abandono de cargo público;
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de GUILHERME BAHIA 
DE CARVALHO,  matrícula: 123038 -1, médico clínico geral, pela suposta prática 
da seguintes infrações:
1 – abandono de cargo;
2 – deixar de observar as normas legais e regulamentares;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão) e art. 133 c/c do art. 127, II (demissão) da Lei Municipal 
2.160/90, caso restem comprovadas as imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Paulo Hamilton Santos de Oliveira;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – designo para Presidente e relator do processo o servidor Paulo 
Hamilton Santos de Oliveira.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO do servidor GUILHERME BAHIA DE CARVALHO,  
matrícula: 123038 -1, médico clínico geral, para responder a todos os termos do 
Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º-O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (ses-
senta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de novembro de 2010.

CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº  292 , 30 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o OFÍCIO/SUGEST/0943/2010, data de 18 de outubro de 2010, bem como 
a documentação a ele anexa, informa que o servidor JOSÉ CARLOS SOUZA VILELA,  
matrícula: 088015 - 9, médico ortopedista, supostamente incorreu no seguinte 
ato de indisciplina: Infrequência injustificada ao serviço por mais de 30 (trinta) 
dias consecutivos, caracterizando o abandono de cargo público;
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de JOSÉ CARLOS SOUZA 
VILELA,  matrícula: 088015 - 9, médico ortopedista, pela suposta prática da 
seguintes infrações:
1 – abandono de cargo;
2 – deixar de observar as normas legais e regulamentares;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão)  e art. 133 c/c do art. 127, II (demissão) da Lei Municipal 
2.160/90, caso restem comprovadas as imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Paulo Hamilton Santos de Oliveira;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – designo para Presidente e relator do processo o servidor Paulo 
Hamilton Santos de Oliveira.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO do servidor JOSÉ CARLOS SOUZA VILELA,  ma-
trícula: 088015 - 9, médico ortopedista, para responder a todos os termos do 
Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º-O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (ses-
senta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 296 , 30 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o OFÍCIO/SUGEST/0962/2010, data de 20 de outubro de 2010, bem como 
a documentação a ele anexa, informa que o servidor REGINALDO MARCOS CANDI-
DO,  matrícula: 170091-1, motorista CNH “D”, supostamente incorreu no seguinte 
ato de indisciplina: Infrequência injustificada ao serviço por mais de 30 (trinta) 
dias consecutivos, caracterizando o abandono de cargo público;
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de REGINALDO MAR-
COS CANDIDO,  matrícula: 170091-1, motorista CNH “D”, pela suposta prática da 
seguintes infrações:
1 – abandono de cargo;
2 – deixar de observar as normas legais e regulamentares;
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Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão)  da Lei Municipal 2.160/90, caso restem comprovadas as 
imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Paulo Hamilton Santos de Oliveira;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – designo para Presidente e relator do processo o servidor Paulo 
Hamilton Santos de Oliveira.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO do servidor REGINALDO MARCOS CANDIDO,  
matrícula: 170091-1, motorista CNH “D”, para responder a todos os termos do 
Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º-O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (ses-
senta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 297 , 30 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o OFÍCIO/SUGEST/1001/2010, data de 03 de novembro de 2010, bem 
como a documentação a ele anexa, informa que o servidor EDUARDO FELIPE DE 
BELLIS PINTO,  matrícula: 174097-2, auxiliar administrativo, supostamente incorreu 
no seguinte ato de indisciplina: Infrequência injustificada ao serviço por mais de 
30 (trinta) dias consecutivos, caracterizando o abandono de cargo público;
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de EDUARDO FELIPE DE 
BELLIS PINTO,  matrícula: 174097-2, auxiliar administrativo, pela suposta prática 
da seguintes infrações:
1 – abandono de cargo;
2 – deixar de observar as normas legais e regulamentares;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão)  da Lei Municipal 2.160/90, caso restem comprovadas as 
imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Paulo Hamilton Santos de Oliveira;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – designo para Presidente e relator do processo o servidor Paulo 
Hamilton Santos de Oliveira.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO do servidor EDUARDO FELIPE DE BELLIS PINTO,  
matrícula: 174097-2, auxiliar administrativo, para responder a todos os termos do 
Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º-O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (ses-
senta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 298, 30 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:

I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o OFÍCIO/SUGEST/0941/2010, data de 18 de outubro de 2010, bem 
como a documentação a ele anexa, informa que a servidora DANIELE APARECIDA 
BARBOSA COURA,  matrícula: 129020 -1, atendente administrativo, supostamen-
te incorreu no seguinte ato de indisciplina: Infrequência injustificada ao serviço 
por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, caracterizando o abandono de cargo 
público;
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de DANIELE APARECIDA 
BARBOSA COURA,  matrícula: 129020 -1, atendente administrativo, pela suposta 
prática da seguintes infrações:
1 – abandono de cargo;
2 – deixar de observar as normas legais e regulamentares;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão)  da Lei Municipal 2.160/90, caso restem comprovadas as 
imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
 Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Paulo Hamilton Santos de Oliveira;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – designo para Presidente e relator do processo o servidor Paulo 
Hamilton Santos de Oliveira.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO da servidora DANIELE APARECIDA BARBOSA 
COURA,  matrícula: 129020 -1, atendente administrativo, para responder a todos 
os termos do Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal 
finalidade.
Artigo 3º-O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (ses-
senta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº  289, 30 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o PROCESSO ADMINISTRATIVO 01A05617/2010, data de 30/09/2010, bem 
como a documentação a ele anexa, informa que a servidora DEBORA D'ASSUNÇÃO 
G. RODRIGUES,  matrícula: 35337-0, assistente escolar nível: E3, supostamente 
incorreu no seguinte ato de indisciplina: Infrequência injustificada ao serviço 
por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, caracterizando o abandono de cargo 
público;
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de DEBORA 
D'ASSUNÇÃO G. RODRIGUES,  matrícula: 35337-0, assistente escolar nível: E3, pela 
suposta prática da seguintes infrações:
1 – abandono de cargo;
2 – deixar de observar as normas legais e regulamentares;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (sus-
pensão) ou III (demissão) e art. 133 c/c art. 127, II (demissão) da Lei Municipal 
2.160/90, caso restem comprovadas as imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
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Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Paulo Hamilton Santos de Oliveira;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – designo para Presidente e relator do processo o servidor Paulo 
Hamilton Santos de Oliveira.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO da servidora DEBORA D'ASSUNÇÃO G. RODRI-
GUES,  matrícula: 35337-0, assistente escolar nível: E3, para responder a todos os 
termos do Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal 
finalidade.
Artigo 3º-O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (ses-
senta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 295 , 30 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o OFÍCIO/SUGEST/0939/2010, data de 18 de outubro de 2010, bem como 
a documentação a ele anexa, informa que a servidora MÁRCIA FRANCA SANTOS 
NASCIMENTO,  matrícula: 085060-8, auxiliar de enfermagem, supostamente incor-
reu no seguinte ato de indisciplina: Infrequência injustificada ao serviço por mais 
de 30 (trinta) dias consecutivos, caracterizando o abandono de cargo público;
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de MÁRCIA FRANCA 
SANTOS NASCIMENTO,  matrícula: 085060-8, auxiliar de enfermagem, pela supos-
ta prática da seguintes infrações:
1 – abandono de cargo;
2 – deixar de observar as normas legais e regulamentares;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão)  da Lei Municipal 2.160/90, caso restem comprovadas as 
imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Paulo Hamilton Santos de Oliveira;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – designo para Presidente e relator do processo o servidor Paulo 
Hamilton Santos de Oliveira.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO da servidora MÁRCIA FRANCA SANTOS NASCI-
MENTO,  matrícula: 085060-8, auxiliar de enfermagem , para responder a todos 
os termos do Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal 
finalidade.
Artigo 3º-O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (ses-
senta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 305 , 30 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;

II – que o OFICIO/SUGEST/0938/2010, data de 18 de outubro de 2010, bem como 
a documentação a ele anexa, informa que o servidor HEBERT DE SOUZA CARDOSO,  
matrícula: 126052-5, auxiliar de enfermagem, supostamente incorreu no seguinte 
ato de indisciplina: Infrequência injustificada ao serviço por mais de 30 (trinta) 
dias consecutivos, caracterizando o abandono de cargo público;
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de HEBERT DE SOUZA 
CARDOSO,  matrícula: 126052-5, auxiliar de enfermagem, pela suposta prática da 
seguintes infrações:
1 – abandono de cargo;
2 – deixar de observar as normas legais e regulamentares;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão) e art. 133 c/c do art. 127, II (demissão) da Lei Municipal 
2.160/90, caso restem comprovadas as imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Paulo Hamilton Santos de Oliveira;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – designo para Presidente e relator do processo o servidor Paulo 
Hamilton Santos de Oliveira.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO do servidor HEBERT DE SOUZA CARDOSO,  ma-
trícula: 126052-5, auxiliar de enfermagem, para responder a todos os termos do 
Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º-O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (ses-
senta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 290 , 30 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o OF/SMS/DA/001/2010, data de 11 de janeiro de 2009, bem como a 
documentação a ele anexa, informam que o servidor MARCO AURÉLIO BATISTA,  
matrícula: 131043-0, motorista CNH “D”, supostamente incorreu no seguinte ato 
de indisciplina: cometeu irregularidade funcional ao envolver-se em acidente de 
trânsito,  abalroando outro veículo na traseira no dia 08/03/2010, conforme B.O n° 
CIAD/P – 2010-1060512.
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
   RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de MARCO AURÉLIO BA-
TISTA,  matrícula: 131043-0, motorista CNH “D”, pela suposta prática da seguintes 
infrações previstas no art. 112, I, III da Lei 2.160/90:
1 – não exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
2 – deixar de observar as normas legais e regulamentares;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão)  da Lei Municipal 2.160/90, caso restem comprovadas as 
imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Paulo Hamilton Santos de Oliveira;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
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III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – designo para Presidente e relator do processo o servidor Paulo 
Hamilton Santos de Oliveira.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO do servidor MARCO AURÉLIO BATISTA,  matrícula: 
131043-0, motorista CNH “D”, para responder a todos os termos do Processo 
Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º- O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 
(sessenta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos   30  de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 293 , 30 de novembro de 2010
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o OF/SMS/DA/001/2010, data de 11 de janeiro de 2009, bem como a 
documentação a ele anexa, informam que o servidor HELVÉCIO PEREIRA DE 
SOUZA, matrícula: 038018-0, motorista, supostamente incorreu no seguinte ato 
de indisciplina: cometeu irregularidade funcional ao envolver-se em acidente de 
trânsito,  abalroando outro veículo na traseira no dia 24/11/2009, conforme B.O n° 
CIAD/P – 2009-1295454.
III – que é necessário o conhecimento do fato ocorrido, não apenas com vista ao 
possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte 
da administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos seme-
lhantes, danosos a idoneidade do município;
V – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da 
Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de HELVÉCIO PEREIRA 
DE SOUZA, matrícula: 038018-0, motorista, pela suposta prática da seguintes 
infrações previstas no art. 112, I, III e IV da Lei 2.160/90:
1 – não exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
2 – deixar de observar as normas legais e regulamentares;
3 – cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspen-
são) ou III (demissão)  da Lei Municipal 2.160/90, caso restem comprovadas as 
imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abai-
xo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Paulo Hamilton Santos de Oliveira;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – designo para Presidente e relator do processo o servidor Paulo 
Hamilton Santos de Oliveira.
Artigo 2º. Determino a CITAÇÃO do servidor HELVÉCIO PEREIRA DE SOUZA, 
matrícula: 038018-0, motorista, para responder a todos os termos do Processo 
Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º- O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 
(sessenta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos   30  de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria N.º 0301, de 29 de novembro de 2010.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da servidor 
JOSÉ DA CONCEIÇÃO FERREIRA FILHO, matrícula nº. 115012-0, Auxiliar de serviços, 
prevê um prazo para término dos trabalhos de 60 (sessenta) dias a partir da data 
da publicação;
II – que o artigo 147 da Lei 2.160, de 20 de dezembro de 1990 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem, admite a prorrogação por igual 

prazo, quando as circunstâncias o exigirem;
III – que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto para a conclusão do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar se tornou exíguo, ante a dificuldade encontrada para reunir 
toda documentação pertinente.
RESOLVE:
Prorrogar o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaura-
do para apurar falta disciplinar supostamente cometida pelo servidor. 
Em vista do exposto, DETERMINO:
Art. 1º A prorrogação, pelo prazo de mais 60 (sessenta) dias contados a partir do 
dia 31/12/2010, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaura-
do pela Portaria Nº 0248, de 18 de outubro de 2010.
Art. 2º O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar concluído no prazo de 
60 (sessenta) dias.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de Novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria N.º 287 , de 30 de novembro de 2010.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da servidora 
NELIDA HERAIDE SANTOS,  matrícula: 171041-2, Auxiliar de Enfermagem II , prevê 
um prazo para término dos trabalhos de 60 (sessenta) dias a partir da data da 
publicação;
II – que o artigo 147 da Lei 2.160, de 20 de dezembro de 1990 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem, admite a prorrogação por igual 
prazo, quando as circunstâncias o exigirem;
III – que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto para a conclusão do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar se tornou exíguo, ante a dificuldade encontrada para reunir 
toda documentação pertinente.    
RESOLVE:
Prorrogar o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaura-
do para apurar falta disciplinar supostamente cometida pelo servidor. 
Em vista do exposto, DETERMINO:
Art. 1º A prorrogação, pelo prazo de mais 60 (sessenta) dias contados a partir do 
dia 11/12/2010, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaura-
do pela Portaria nº. 237/2010.
Art. 2º O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar concluído no prazo de 
60 (sessenta) dias.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem,  aos 30 de novembro de 2010.
Carlos Hamilton Ferreira
Secretário Municipal de Administração

Portaria N.º 288  de 30 de novembro de 2010.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da servidora 
Sra. MARILENE DOS SANTOS, Matrícula – 122192-9, Agente Escolar, prevê um pra-
zo para término dos trabalhos de 60 (sessenta) dias a partir da data da publicação;
II – que o artigo 147 da Lei 2.160, de 20 de dezembro de 1990 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem, admite a prorrogação por igual 
prazo, quando as circunstâncias o exigirem;
III – que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto para a conclusão do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar se tornou exíguo, ante a dificuldade encontrada para reunir 
toda documentação pertinente.    
RESOLVE:
Prorrogar o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaura-
do para apurar falta disciplinar supostamente cometida pelo servidor. 
Em vista do exposto, DETERMINO:
Art. 1º A prorrogação, pelo prazo de mais 60 (sessenta) dias contados a partir do 
dia 11/12/2010, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaura-
do pela Portaria nº.235/2010 .
Art. 2º O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar concluído no prazo de 
60 (sessenta) dias.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, ao 30 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº. 299, de 26 de novembro de 2010.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais; 
nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezem-
bro de 1990; CONSIDERANDO:
I – que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do servidor 
DANIEL DE OLIVEIRA SOARES, matrícula nº. 163024-3, Vigia/Segurança/Porteiro, 
prevê um prazo para término dos trabalhos de 60 (sessenta) dias a partir da data 
da publicação;
II – que o artigo 147 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990 – Es-
tatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem, admite a prorrogação 
por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem;
III – que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto para a conclusão do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar se tornou exíguo, ante a dificuldade encontrada para reunir 
toda documentação pertinente.    
RESOLVE:
Prorrogar o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaura-
do para apurar falta disciplinar supostamente cometida pelo servidor. 
Em vista do exposto, DETERMINO:
Art. 1º – A prorrogação, pelo prazo de mais 60 (sessenta) dias contados a partir 
do dia 03/12/2010, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instau-
rado pela Portaria nº. 221/2010.
Art. 2º – O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar concluído no prazo de 
60 (sessenta) dias.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de novembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REUNIÃO NÚMERO:10/2010
Aos 21 ( vinte um ) dias do mês de Outubro de 2010 reuniu - se a COMISSÃO 
PERMANENTE DE CADASTRO - nomeada pela Portaria SRHA Nº 006/2010 - e, no 
uso de suas atribuições legais - conferidas no artigo 15 de Decreto Municipal Nº 
249,DE 1º ( primeiro) de dezembro de 2005 - e em estrito cumprimento ao dispos-
to na Lei Federal nº 8.666/93, respeitadas suas respectivas alterações,  deliberou o 
seguinte:
Fica APROVADO o pedido de CADASTRAMENTO na categoria COMPLETO para fins 
licitatórios das seguintes empresas:
OBRAS & PROJETOS DE ENGENHARIA 
Fica APROVADO o pedido de CADASTRAMENTO na categoria SIMPLIFICADO para 
fins licitatórios das seguintes empresas:
BANCO PAN AMERICANO S/A
Ficam APROVADOS os pedidos de ATUALIZAÇÃO para fins licitatórios das seguin-
tes empresas:
COMPONENTES ELETÔNICA LTDA 
TECNOYS INFORMÁTICA LTDA 
LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CONSTRUTORA VIVENDA LTDA 
ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA 
PROMAVI ENGENHARIA LTDA
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA E INTERNET LTDA  
URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA  
A seguir o Senhor Presidente determinou a elaboração do respectivo certificado 
para posterior assinatura e entrega ao cadastrado, mediante protocolo. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi lavrado a seguinte ata que, depois de aprovada, será 
assinada pelos participantes.
Presidente: Herbert de Magalhães
06721-0
Secretário: Rosane Nunes de Almeida
11604-1
Membro: Patrícia de Jesus
16762-2
Nos termos do artigo 16 do Decreto Municipal nº 249, 1º de Dezembro de 2005, 
homologo a deliberação a que se refere a presente ata.
Contagem, 21 de Outubro de 2010.
HOMOLOGAÇÃO

Márcia Cruvinel da Silva
139691-5
Diretora de Compras e Licitações

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº.006/2010 - SMDU
MODALIDADE: CONCORRENCIA 003/2009
CONTRATADA: CONATA ENGENHARIA LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo o reajustamento do contrato 
originário em 4,71% (quatro vírgula setenta e um por cento), no saldo do contrato 
originário no valor de R$9.012.707,24 (nove milhões, doze mil, setecentos e sete 
reais e vinte e quatro centavos), a ser aplicado nas medições a partir de abril de 
2010, observando-se a cláusula sétima do referido contrato.
VALOR: R$424.498,51 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa 
e oito reais e cinqüenta e um centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.11.4.16.482.0010.1125 Código 44.90.51.07 Fonte: 
010006.
DATA: 22/11/2010

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº.004/2009 - SMDU
MODALIDADE: CONCORRENCIA 009/2009
CONTRATADA: HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo o reajustamento com o índice 
de 5,63% (Cinco vírgula sessenta e três por cento), no saldo do contrato originário 
no valor de R$13.704.938,54 (Treze milhões, setecentos e quatro mil, novecentos 
e trinta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos), a ser aplicado nas medições a 
partir de maio de 2010, observando-se a cláusula sétima do referido contrato. 
VALOR: R$771.588,04 (Setecentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito 
reais e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  1.11.4  16.482.0010.1125 – 44.90.51.07  Fonte: 
010006.
DATA: 22/11/2010

Atos do Executivo

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, especi-
ficamente a prevista no artigo 72, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de 
março de 1990, aprovou e a Mesa Diretora, em seu nome promulga a seguinte 
Resolução:
RESOLUÇÃO N.º 043/2010
Aprova integralmente e sem ressalvas o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de 
Contas de Minas Gerais sobre as Contas do Município de Contagem, relativas ao 
exercício financeiro de 2008.
Art.1º - Fica aprovado, integralmente, e sem ressalvas, o Parecer Prévio do Tribunal 
de Contas do Estado de Mina Gerais, que considerou regulares sem ressalvas as 
Contas do Município de Contagem, relativas ao exercício financeiro de 2008.
Art.2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de janeiro, aos 23 de novembro de 2010.
Prof. IRINEU INÁCIO DA SILVA
-Presidente-
GUSTAVO GUNHA GIBSON
1º Secretário-
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