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Prefeita Marília Campos defende 
modelo integrado de Saúde na RMBH

Pesquisa fará um diagnóstico do setor, indicando os principais déficits

Criação de um modelo úni-
co de Saúde para todos os mu-
nicípios da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte. Esta 
foi a proposta apresentada 
pela prefeita Marília Campos 
na reunião do Conselho Deli-
berativo da Agência Metropo-
litana de Desenvolvimento da 
RMBH na última terça-feira, 7.

A sugestão levada pela 
prefeita enfoca a solução inte-
grada de problemas enfrenta-
dos pelos municípios quanto 
ao atendimento de pacientes 
nas redes públicas de urgên-
cia e emergência. A iniciativa 
ganhou espaço na pauta dos 
assuntos metropolitanos e a 
próxima reunião com os pre-
feitos e com os representantes 
do Estado será no dia 25 de 
janeiro, quando a Agência 
apresentará o resultado de 
uma pesquisa sobre a rede 
de atendimento na região. 
Acompanharam a prefeita na 
reunião os secretários munici-
pais de Saúde e Planejamento, 
Eduardo Penna e Eugênia 
Bossi, respectivamente.

De acordo com a prefeita 
de Contagem, os prefeitos 
acabam enfrentando de 
maneira isolada os problemas 
da saúde, pois não há um 
modelo único em que estejam 
definidas as competências de 

cada um. "Os prefeitos acabam 
pagando um preço alto pela 
desorganização e precisam 
investir muito além da receita 
em saúde para suprir gargalos, 
o que não garante um bom 
atendimento à população. É 
preciso que todos se mobili-
zem e o Estado seja o principal 
articulador. A criação desse 
novo modelo metropolitano 
de atendimento passa pelos 
investimentos, pelas diretrizes 
e pela gestão. Não podemos 
continuar desarticulados, 
além da necessidade de que o 
estado coordene essa questão, 
precisamos fazer as escolhas 

do que temos governabilidade 
para resolver", afirmou.

A referência do novo mo-
delo metropolitano de saúde 
deverá ser o estudo sobre a 
situação da rede pública de 
atendimento em urgência e 
emergência nos 34 municípios 
da região que será apresentado 
no próximo mês. A pesquisa 
foi contratada pela Agência 
Metropolitana para que seja 
feito um diagnóstico do setor 
indicando os principais déficits 
de leitos, médicos especialistas, 
fluxo de pacientes, além de um 
comparativo entre as remune-
rações dos profissionais da área 

médica, entre outros aspectos.
O diretor geral da Agência, 

José Osvaldo Lasmar, destacou 
a iniciativa da prefeita Marília 
Campos e disse que a agência 
está comprometida com a 
questão de saúde na RMBH. 
"Assim que a pesquisa for fi-
nalizada teremos condições de 
analisar os principais gargalos, 
criar uma rede de referên-
cia para todos, sem duplicar 
equipamentos e direcionar as 
especialidades médicas. Esse é 
um importante ponto de parti-
da para que a proposta trazida 
pela prefeita seja concretizada", 
disse.

A iniciativa ganhou espaço na pauta 
dos assuntos metropolitanos

Praça da Glória - Eldorado | Ronaldo Leandro
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Secretaria Municipal 
de Administração

ESPÉCIE :QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº001/2008 QUE ENTRE SI CE-
LEBRAM  MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO 
DE CONTAGEM   OBJETO: CESSÃO DOS SERVIDORES : FUNEC
COM ONUS: FUNEC
1-RENATA OLIVEIRA RAMOS / PERÍODO 23/08/2010 ATÉ 31/12/2011
2-REINALDO ONOFRE DOS SANTOS/PERÍODO 15/09/2010 ATÉ 31/12/2011
3-GISLAINE  DA SILVA SANTOS PERÍODO 11/10/2010 ATÉ 31/12/2011
4-FLÁVIA DOS SANTOS FERREIRA PERÍODO 19/10/2010 ATÉ 31/12/2011
5-ADRIANA CRISTINA S.LEITE PERÍODO  01/09/2010 ATÉ 31/12/2011
6-PEDRO ZACARIAS  ASSUNÇÃO PERÍODO 11/10/2010 ATÉ 11/10/2010 ATÉ 
31/12/2011 COM ONUS SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM
7-ROSANIA MARIA DE SOUZA PERÍODO 16/11/2010 ATÉ 31/12/2011
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 02/01/2012  DATA DA ASSINATURA 16/11/2010

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Contagem, através da Equipe de Pregão designada 
pela Portaria SMA 263/2010, de 08/11/2010, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de  Licitações, 
conforme abaixo:
PREGÃO PRESENCIALNº176/2010–PROCESSO Nº387/2010–2ªChamada-Forne-
cimento de combustível, marcado para o dia  27/12/2010, credenciamento de  
14:00 às 14:15 hs. e início da disputa às 14:15hs
PREGÃO PRESENCIALNº178/2010–PROCESSO Nº402/2010–2ªChamada-Aquisição 
de veículo, marcado para o dia  28/12/2010, credenciamento de  09:00 às 09:15 
hs. e início da disputa às 09:15hs
O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site www.contagem.
mg.gov.br ou na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 
200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8:00 às 12:00 e de 13:00 
às 17:00 horas, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um 
CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 
3356.6658. Contagem, 13/12/2010 –  CPL.
 

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

AVISO DE LICITAÇAÕ – SEMOBS Concorrência nº 027/2.010
A Prefeitura do Município de Contagem, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 
Concorrência Nº 027/2010, tipo menor preço, Contratação de empresa de 
engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para a instalação, 
adequação e conclusão da obra da Unidade de Atendimento Imediato de Nova 
Contagem na Regional Vargem das Flores no município de Contagem – MG, com 
entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 09:30 (nove horas  e 
trinta minutos) do dia 20 (vinte) de janeiro de 2011 e com a abertura marcada 
para as 10:00 (dez horas) do dia 20 (vinte) de janeiro de 2011. 
Os interessados poderão ler e obter o texto integral destes Editais e seus Anexos, 

inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 16 
(dezesseis) de dezembro de 2010, na Sala da Comissão Permanente de Licitação- 
SEMOBS, na Av. João César de Oliveira, 1410, sala 312, Bairro Eldorado, Contagem 
- MG, tel.:  (0**31) 3391.9357 e 3911-9426, de segunda à sexta-feira, no horário 
de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do CD-ROM cor-
respondente. No ato de aquisição do CD-ROM, os interessados deverão fornecer 
outro CD-ROM, sem qualquer uso ou na opção por cópia reprográfica, com o 
recolhimento através de GEA (Guia Especial de Arrecadação) de taxa de R$50,00 
(cinqüenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de 
carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, 
CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato. 
Márcia Mendes Siqueira Vilela
PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Contagem, 10 de dezembro de 2.010.
MODALIDADE: Concorrência  Nº 022/2010 
PA: 401/2010
TIPO: Menor Preço
OBJETO: contratação de empresa de construção civil, pelo regime de empreitada 
por preços unitários, para execução de estrutura de concreto armado, instala-
ções hidráulicas, elétricas e obras de paisagismo na construção de Queda Dágua 
Ornamental, composta de Fonte/Chafariz, Cascata Ornamental e 2(dois) Lagos 
Artificiais, a ser implantados na Praça Presidente Tancredo Neves, localizada entre 
as Ruas Domingos Diniz Moreira e Primavera, Bairro Camilo Alves Contagem/MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade –1.02.2 18.541.0007.1017 – Código: 449051-07; Fonte: 010002 
DESPACHO:
Exmo. Sr. Secretário,
A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências cons-
tantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes 
da Lei 8.666/93.
Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do 
certame a empresa GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA., valor de sua proposta R$ 
258.771,94 (duzentos e cinqüenta e oito mil, setecentos e setenta e um reais e 
noventa e quatro centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto 
para posterior contratação.
MÁRCIA MENDES SIQUEIRA VILELA
PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO:
Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto  
a empresa GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA,  para posterior contratação.
Contagem, 10 de dezembro de 2010.
LEONARDO BORGES CASTRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Atos do Legislativo

RESOLUÇÃO Nº 044/2010
Concede o título de Cidadania Honorária de Contagem à Pastora Edna Neves Silva 
Oliveira.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, apro-
vou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadania Honorária de Contagem à Pastora 
Edna Neves Silva Oliveira, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao 
Município.

ASSINATURA DIGITAL
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Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 30 de novembro de 2010.
Ver. Prof. IRINEU INÁCIO DA SILVA
-Presidente-
Vereador GUSTAVO CUNHA GIBSON
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 045/2010
Concede o título de Cidadão Honorário de Contagem ao Senhor Elias Charbil 
Abdou Obeid.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, apro-
vou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Honorário de Contagem ao Senhor 
Elias Charbil Abdou Obeid, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao 
Município.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 30 de novembro de 2010.
Ver. Prof. IRINEU INÁCIO DA SILVA
-Presidente-
Vereador GUSTAVO CUNHA GIBSON
-1º Secretário-

Cinco

Extrato  do Contrato n.º 008/2010 - CONVITE N.º 008/2010
CONTRATADA: CONSERP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PAISAGISMO LTDA-ME.
CONTRATANTE: CINCO - CENTRO  INDUSTRIAL DE CONTAGEM          
OBJETO: A contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação 
da Praça situada no encontro das ruas Alexandre Diniz Mascarenhas e Londres, e 
canteiros adjacentes, no Distrito Industrial Cinco. Valor R$ 149.000,00 (Cento e 
quarenta e nove mil reais), vigência até 03.03.2011 - DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA: 
22.661.0015.2037-Desenvolvimento Industrial - Fonte de Recurso: 020200. Serviço 
de terceiros pessoa jurídica – 44.90.51.00.
 Data 01.12.2010

Famuc

PORTARIA N.º 3.886 de 07 de dezembro de 2010.
Dispõe sobre suspensão de servidor público
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - 
FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, e considerando 
o relatório final do PAD 01/057/10 e Of.CM-877/2010.
RESOLVE:
Art. 1° – Fica suspensa, com fundamento legal no art. 126, §2 da Lei Municipal nº 
2.160/90, por 15 (quinze) dias, a servidora P. A. Ferreira, matrícula de nº 165022-
6, Técnica de Enfermagem, a partir de 01 de janeiro de 2011.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 07 de dezembro de 2010.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA N.º 3.887 de 07 de dezembro de 2010.
Dispõe sobre advertência de servidor público
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - 
FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, considerando o 
relatório final do PAD 01/074/2010 e o Of.CM-944/2010;
RESOLVE:
Art. 1° – Fica advertido, com fundamento legal no art. 125, c/c art. 112, incisos I 
e III, todos da lei Municipal nº 2.160/90, o servidor J. de O. Barcelos, matrícula nº 

171025-6, Motorista.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 07 de dezembro de 2010.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGENCIA DE CONTA-
GEM 

PORTARIA N.º 3.888 de 07 de dezembro de 2010.
Dispõe sobre suspensão de servidor público
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - 
FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, e considerando 
o relatório final do PAD 01/084/10 e Of.CM-956/2010.
RESOLVE:
Art. 1° – Fica suspensa, com fundamento legal no art. 126, §2 da Lei Municipal nº 
2.160/90, por 20 (vinte) dias, a servidora K. P. de Sales, matrícula de nº 181075-2, 
Técnica de Enfermagem, a partir de 13 de dezembro de 2010.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 07de dezembro de 2010.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA N.º 3.889 de 07 de dezembro de 2010.
Dispõe sobre demissão de servidor do cargo de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - 
FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, considerando o 
relatório final do PAD 01/027/2010 e o Of.CM-945/2010;
RESOLVE:
Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, II c/c art. 133, todos da Lei 
Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enferma-
gem II, matrícula nº 126012-2, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
de 13 de dezembro de 2010, o servidor A. J. F. de Souza.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 07 de dezembro de 2010.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGENCIA DE CONTA-
GEM 

PORTARIA Nº 3.895 de 10 de dezembro de 2010.
Dispõe sobre absolvição de servidor
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - 
FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 031, de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, considerando o 
relatório final do PAD 01/046/2010 e o Of.CM-969/2010;
RESOLVE:
Art. 1º - Acolher o relatório final do PAD 01/046/2010, instaurado em face do 
servidor B. F. Russo, matrícula de nº 195011-4, Médico Cirurgião, cuja conclusão 
opina pela absolvição do servidor.
Art. 2º - Considerar o servidor absolvido.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 10 de dezembro de 2010.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 3.896 de dezembro de dezembro de 2010.
Dispõe sobre absolvição de servidor
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - 
FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 031, de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, considerando o 
relatório final do PAD 01/067/2010 e o Of.CM-975/2010;
RESOLVE:
Art. 1º - Acolher o relatório final do PAD 01/067/2010, instaurado em face do ser-
vidor M. N. Giarola, matrícula de nº 164096-7, Técnico em Raio X, cuja conclusão 
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opina pela absolvição do servidor.
Art. 2º - Considerar o servidor absolvido.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 10 de dezembro de 2010.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

Processo Administrativo Disciplinar nº 01/049/2010.
DESPACHO DE JULGAMENTO
Nos termos do art. 136, I, c/c art. 162, da Lei Municipal nº 2.160/90, ACOLHO o 
Relatório Final da Comissão Processante para, tendo restado provadas as infrações 
disciplinares capituladas nos artigos 112, I, III, e IX, e art. 127, IV, do mesmo 
diploma legal, aplicar a pena de DEMISSÃO ao servidor ORLANDO AUGUSTO DOS 
SANTOS, matrícula 105631, prevista no art. 123, III, da citada lei.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Administração Geral da FUNEC, em Contagem/MG, aos 03 de dezembro de 2010.
Cleudirce Cornélio de Camargos
Presidenta - FUNEC

Processo Administrativo Disciplinar nº 01/049/2010.

DESPACHO DE JULGAMENTO
Nos termos do art. 162, I, da Lei Municipal nº 2.160/90, ACOLHO o Relatório Final 
da Comissão Processante para, tendo restado provadas as infrações disciplinares 
capituladas no art. 112, I e III, do mesmo diploma legal, aplicar a pena de AD-
VERTÊNCIA ao servidor JOSÉ DONISETI SILVA, matrícula 20974, matrícula 08419, 
prevista no art. 125, c/c art. 112, I e III, da citada lei.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Administração Geral da FUNEC, em Contagem/MG, aos 03 de dezembro de 2010.
Cleudirce Cornélio de Camargos
Presidenta - FUNEC

Processo Administrativo Disciplinar nº 01/049/2010.
DESPACHO DE JULGAMENTO
Nos termos do art. 162, I, da Lei Municipal nº 2.160/90, ACOLHO o Relatório Final 
da Comissão Processante para, tendo restado provadas as infrações disciplinares 
capituladas no art. 112, I e III, do mesmo diploma legal, aplicar a pena de ADVER-
TÊNCIA ao servidor SIDNEY FERREIRA DO NASCIMENTO, matrícula 08419, prevista 
no art. 125, c/c art. 112, I e III, da citada lei.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Administração Geral da FUNEC, em Contagem/MG, aos 03 de dezembro de 2010.
Cleudirce Cornélio de Camargos
Presidenta - FUNEC
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