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Contagem, quarta-feira, 13 de abril de 2011  Ano 20 Edição 2634

Praça Presidente Tancredo Neves 
está sendo reformada

Comunidade comemora atendimetno de reivindicação

Expectativa e alegria são 
palavras que descrevem o 
que sentem os moradores 
que vivem em torno da Praça 
Presidente Tancredo Neves, em 
frente a Prefeitura de Conta-
gem.

A comunidade estava 
ansiosa para saber como ficará 
a praça ao final das obras de 
recupração e revitalização. A 
vista da prefeita ao local, já em 
obras, aconteceu no último 
sábado (9), com a presença da 
presidenta da Fundação Muni-
cipal de Parques e Áreas Verdes 
de Contagem (ConParq), Célia 
Zatti, da engenheira fiscal da 
obra, Fernanda Mara, morado-
res da região, administradores 
regionais e parlamentares.

"A comunidade tem um ca-
rinho especial por esta praça. 
Procuramos fazer um projeto 
que de fato transforme a Praça 
Presidente Tancredo Neves em 
mais um cartão postal da cida-
de e que atraia toda a popula-
ção da cidade. Será um espaço 
para a população visitar e se 
apropriar. É importante que 
todos freqüentem o espaço. 
Só assim a praça estará segu-
ra. Inclusive, sempre defendi 
que fossem retiradas as grades 
que circulam a praça e isto 
será feito. Aliás, praça tem que 
ser aberta", destaca a prefeita.

Marília Campos também 

propôs à ConParq que fizesse 
parceria com os comerciantes 
para promover atividades es-
portivas e apresentações cultu-
rais na praça. Também sugeriu 
que o local recebesse uma 
companhia da Guarda Muni-
cipal e ainda anunciou que a 
praça deverá ser entregue à 
população, com grande apre-
sentação do grupo de serestas 
Minas ao Luar, no próximo dia 
dos namorados (12/06).

De acordo com a presidenta 
da ConParq, a Praça Presiden-
te Tancredo Neves receberá 
projeto de paisagismo, fonte 
com queda dágua, piso e 
iluminação nova, sobretudo, o 

coreto, as quadras de futebol, 
vôlei, peteca e a pista de skate 
serão reformados. Está sendo 
construído playground para 
as crianças. Inclusive, Célia 
Zatti anunciou na ocasião, que 
a praça também receberá os 
equipamentos da academia da 
cidade. O objetivo, segundo 
a presidenta, é tornar a praça 
um ambiente aberto para o 
lazer e prática de esportes, 
além de promover a convivên-
cia entre as pessoas. "Quando 
a praça estiver pronta, será 
difícil saber qual delas é a 
mais bonita, ou seja, a praça 
da Glória ou Tancredo Ne-
ves", brinca a presidenta da 

ConParq. Foram investidos na 
reforma da praça, cerca de R$ 
1 milhão e 760 mil reais.

Tombamento
O conjunto arquitetônico 

da Praça Presidente Tancredo 
Neves foi tombado pelo Decre-
to n°190 de 22 de setembro 
de 2005, assinado pela prefei-
ta Marília Campos.

A Praça Presidente Tan-
credo Neves foi inaugurada 
em 1991 e possui uma área 
de lazer com 20.000 metros 
quadrados com arborização, 
playground, quadras polies-
portivas, coreto, pista de 
caminhada e skate.

Projeto de revitalização da praça é 
apresentado a Prefeita

Praça da Glória - Eldorado | Ronaldo Leandro
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LEI nº 4437, de 12 de abril de 2011
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária União do Bairro Sapucaias 
II - ASCUBIS II, com sede neste município.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica declarada de utilidade púbica a entidade Associação Comunitária 
União do Bairro Sapucaias II - ASCUBIS, com sede neste Município.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 12 de abril de 2011.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO nº 1562, de 12 de abril de 2011
Aprova projeto de retificação e desdobro de área de terreno que menciona e dá 
outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os despachos exarados nos autos do Processo nº 03A.00723/11, de 
interesse deste Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto de retificação e desdobro de uma área de 
40.690,70m², originando as áreas 1, com 14.102,30m², 2 com 776,59m², 3 
com 757,14m², 4 com 829,18m², 5 com 833,35m², 6 com 1.603,41m², 7 com 
3.240,00m², 8 com 18.548,73m², da quadra 40, no Bairro Conjunto Habitacional 
Presidente Costa e Silva, neste Município.
Art. 2º Ficam os órgãos competentes autorizados a procederem as anotações e 
averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 12 de abril de 2011
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 1563, de 12 de abril de 2011
Aprova projeto de desdobro de área de terreno que menciona e dá outras provi-
dências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os despachos exarados nos autos do Processo nº 03A.19661/2010, 
de interesse de David Diniz Silva;
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto de desdobro de uma área de 720,00m², originan-
do o lote 1, com 360,00m² e o lote 2, com 360,00m², localizados no Centro de 
Contagem.
Art. 2º Ficam os órgãos competentes autorizados a procederem as anotações e 
averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 12 de abril de 2011
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 1564, de 12 de abril de 2011
Altera o Decreto nº 594, de 07 de fevereiro de 2007, que constitui a Comissão 
Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos e dá outras 

providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos que lhe confere o inciso VII, do art. 92, da Lei Orgânica do Município de 
Contagem; 
DECRETA:
Art.1º O art. 2º, do Decreto nº 594, de 07 de fevereiro de 2007, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art.2º A Comissão de que trata o artigo 1º deste Decreto será composta pelos 
seguintes membros, sob a presidência do primeiro:
I – Dulce Consuelo Bravo de Oliveira – Coordenadoria de Gestão de Pessoas;
II – Irani Alves Pimenta – Diretoria de Valorização Funcional do Servidor;
III – Geraldino Rolla Ramos – Gerência de Avaliação de Desempenho;
IV – Débora Luana da Silva – Gerência de Admissão e Contratação;
V – Valéria Estevam Dutra – Diretoria de Assuntos Jurídicos.
Parágrafo único. Havendo necessidade, o Presidente da Comissão Municipal Coor-
denadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos indicará profissional da área 
de psicologia para compor a comissão.” (NR)
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Revoga-se o Decreto nº 1.331, de 05 de abril de 2010.
Palácio do Registro, em Contagem, 12 de abril de 2011
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração

DECRETO nº 1565, de 12 de abril de 2011
Dispõe sobre a movimentação, alienação e desfazimento do livro didático e de-
mais materiais literários e/ou paradidáticos impressos.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no §1º, do art. 10 da Lei Orgânica de Contagem
DECRETA:
Art. 1º Ficam a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação de Ensino de 
Contagem – FUNEC autorizadas a realizar movimentação e desfazimento do livro 
didático, demais materiais literários e/ou paradidáticos impressos considerados 
inservíveis.
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto considera-se:
I - livros didáticos: aqueles distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Educação 
– MEC, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação – FNDE, a alu-
nos e professores de escolas da rede pública de ensino brasileira, como material 
de apoio à prática educativa.
II - materiais literários: aqueles que promovem o acesso à cultura e o incentivo à 
formação do hábito da leitura nos alunos e professores, incluindo nesse grupo 
textos em prosa (novelas, contos, crônica, memórias, biografias e teatro), obras 
em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de imagens e livros de 
histórias em quadrinhos, entre outros de características afins.
III - materiais paradidáticos: aqueles que cumprem, prioritariamente, o papel de 
aprofundamento conceitual dos temas desenvolvidos pelas diversas áreas do 
conhecimento de forma lúdica.
Art. 3º O livro didático considerado genericamente inservível para a unidade esco-
lar deve ser classificado como:
I- ocioso: título em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de 03 anos de 
vida útil, conforme Resolução CD/FNDE nº 5 de 21 de fevereiro de 2002, excedente 
na unidade, disponível para remanejamento;
II- irrecuperável: obra que não mais pode ser utilizada para o fim a que se destina 
devido à perda de suas características, vida útil de 03 anos, danificada, obsoleta, 
ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.
Art. 4º Os livros didáticos ociosos poderão ser transferidos de uma unidade educa-
cional para outra, integrante das redes públicas de educação municipal, estadual 
e federal, com troca de responsabilidade sobre sua guarda e conservação, após 
descartadas todas as hipóteses de uso pela escola.

ASSINATURA DIGITAL
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Art. 5º Os livros didáticos irrecuperáveis poderão ser alienados exclusivamente sob 
forma de doação.
Parágrafo único. A doação de que trata o caput deste artigo poderá ser:
I - para a biblioteca, alunos, professores e funcionários da unidade escolar;
II - para bibliotecas públicas e comunitárias;
III - para a Secretaria Adjunta de Limpeza Urbana de Contagem, que realizará o 
repasse do material coletado para associações de catadores de material reciclável, 
conveniadas com o Município.
Art. 6º A doação dos materiais irrecuperáveis ou ociosos deverá ser documentada 
mediante o preenchimento, assinatura e posterior arquivamento dos formulários 
constantes no Anexo I e/ou Anexo II deste Decreto.
Art. 7º Aplica-se aos materiais didáticos e paradidáticos impressos da biblioteca o 
disposto no art. 5º deste Decreto.
Art. 8º A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Fundação de Ensino de 
Contagem, no exercício de suas competências, poderão expedir instruções que se 
fizerem necessárias à aplicação deste Decreto.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 12 de abril de 2011
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO
Secretário Municipal de Educação e Cultura

DECRETO nº 1565, de 12 de abril de 2011
ANEXO I
TERMO DE DOAÇÃO – MATERIAIS IRRECUPERÁVEIS
LIVROS DIDÁTICOS  E DEMAIS MATERIAIS LITERÁRIOS E/OU PARADIDÁTICOS 
A unidade _____________________________________________________, da SEDUC/
FUNEC, situada ______________________________________________ repassa, sob a 
forma de doação, à ______________________________________________________
_________________________ (nome e endereço da instituição), de caráter público 
e sem fins lucrativos, o(s) material(is) relacionado(s) no formulário abaixo, à qual 
cabe a responsabilidade pelo desfazimento e/ou utilização futura desses bens.

Ord Título Autor Editora/Data Disciplina Quantidade Anodo PNLD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Os materiais são doados sem encargos ou condições para donatária.
E por estarem de acordo, firmam o presente termo de doação. 
Contagem, _____ de _____________ de 20___.
Nome e Assinatura do Dirigente da Unidade Educacional Doadora 
Nome, Assinatura, do Donatário 

DECRETO nº 1565, de 12 de abril de 2011
ANEXO II
TERMO DE  DOAÇÃO – MATERIAIS OCIOSOS
 LIVROS DIDÁTICOS  E DEMAIS MATERIAIS LITERÁRIOS E/OU PARADIDÁTICOS 
A unidade ______________________________________________, da SEDUC/FUNEC, 
situada na ______________________________________________ repassa, sob a for-
ma de remanejamento, à __________________________________________________
___________________________________________ (nome e endereço da instituição), 
o(s) material(is) relacionado(s) na tabela abaixo, para que seja(m) tombado(s) e 
incorporado(s) ao seu patrimônio. Em caso de livro didático, a unidade educa-
cional obrigatoriamente deverá manter sob sua guarda, em bom estado de uso e 
conservação, o(s) livro(s) remanejado(s), pelo período de 3 (três) anos, em confor-
midade com a legislação do Ministério da Educação e o Município de Contagem.

Ord Título
Au-
tor

Editora/Data Disciplina Quantidade Anodo PNLD

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

 E por estarem de acordo, firmam o presente termo de remanejamento. 
Contagem, _____ de _____________  de 20___.
Nome e Assinatura do Dirigente da Unidade Educacional Doadora 
Nome, Assinatura, do Donatário 

DECRETO nº 1566, de 12 de abril de 2011
Estabelece critérios para a concessão da gratificação de desempenho instituída 
pela Lei Complementar nº 104, de 20 de janeiro de 2011, para os Agentes Comu-
nitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 71 da Lei Complementar nº 104, de 20 de janeiro 
de 2011;
DECRETA: 
CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Decreto regulamenta a gratificação de desempenho, no valor de R$ 
40,00 (quarenta reais) mensais, instituída pela Lei Complementar nº 104, de 20 de 
janeiro de 2011, para os empregados públicos ocupantes dos empregos públicos 
de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate às Endemias – ACE.
§1º Receberá a gratificação de desempenho o empregado público de que trata o 
caput deste artigo que cumprir os critérios previstos no art. 71 da Lei Complemen-
tar nº 104, de 20 de janeiro de 2011 e neste Decreto.
§2º Na hipótese de férias, o empregado público receberá a gratificação de desem-
penho, considerando o cumprimento dos critérios no último mês anterior ao das 
férias.
Art. 2º O valor da gratificação de desempenho não se incorpora à remuneração 
dos empregados públicos de que trata o art. 1º deste Decreto, para todos os efei-
tos, não servindo de base de cálculo para acréscimos pecuniários ulteriores.
Art. 3º Além dos casos previstos no §4º e no §5º do art. 71 da Lei Complementar 
nº 104, de 20 de janeiro de 2011, não fará jus à gratificação de que trata este 
Decreto o empregado público que, durante o período de apuração:
I - não estiver atuando em atividades de campo;
II - receber penalidade resultante de processo administrativo disciplinar.
CAPITULO II
DOS CRITÉRIOS
Art. 4º A gratificação de desempenho será concedida, mensalmente, para os ACS 
que atingirem a meta diária mínima de 12 (doze) visitas domiciliares.
§1º O alcance da meta será apurado por média diária de visitas, dividindo-se o 
número de visitas realizadas no mês pelo número de dias úteis do referido mês.
§2º A apuração do alcance de metas dar-se-á a partir dos dados fornecidos pela 
equipe e atestados pela Superintendência de Atenção à Saúde e/ou pelos Distritos 
Sanitários.

Art. 5º A gratificação de desempenho será concedida, mensalmente, para os ACE 
que atingirem a meta diária mínima de 40 (quarenta) visitas a imóveis, sendo 60% 
(sessenta por cento) dos imóveis abertos.
§1º O alcance da meta será apurado por média diária de visitas, dividindo-se o 
número de visitas realizadas no mês pelo número de dias úteis do referido mês.
§2º A apuração do alcance de metas dos ACE dar-se-á a partir dos dados forneci-
dos e checados pelo Supervisor de Campo e atestados pelo serviço de Zoonoses.
Art. 6º Para os ACE que realizam as ações de vigilância em Pontos Estratégicos 
(PE) do Município, a gratificação de desempenho será concedida se for cumprido 
100% (cem por cento) do monitoramento quinzenal, apurado da seguinte forma:
 
 No. de PE monitorados no período
Total de PE cadastrados x 2 (quinzena) x nº de dias úteis do período x 100
Parágrafo único. A apuração do alcance da meta dos ACE responsáveis pelos PE 
dar-se-á a partir dos dados fornecidos e checados pelo Supervisor de Campo e 
atestados pelo serviço de Zoonoses.
Art. 7º Para os ACE que estiverem executando ações de educação, desratizações, 
escorpionismo e nas ações de controle da Leishmaniose visceral, a gratificação de 
desempenho será concedida se for cumprido 80% (oitenta por cento) das solicita-
ções e agendamentos feitos durante o mês corrente.
§1º O alcance da meta será apurado por média diária de atendimentos recebidos, 
dividindo-se o número de atendimentos realizados no mês pelo número de dias 
úteis do referido mês.
§2º A apuração do alcance de metas dar-se-á a partir dos dados fornecidos e che-
cados pelo Supervisor de Campo e atestados pelo serviço de Zoonoses.
Art. 8º Para os ACE que se encontram em atividade no Centro de Controle de Zoo-
noses – CCZ a gratificação de desempenho será concedida se for cumprida a meta 
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diária de recolhimento de 100% (cem por cento) dos cães e gatos agendados.
§1º O alcance da meta será apurado por média diária de recolhimentos agenda-
dos, dividindo-se pelo número de recolhimentos realizados no mês pelo número 
de dias úteis do referido mês.
§2º A apuração do alcance de metas dar-se-á a partir dos dados fornecidos e 
atestados pela Chefia da Unidade.
Art. 9º A gratificação de desempenho será concedida, mensalmente, para os 
Supervisores de Campo que realizarem uma supervisão por dia, sendo escolhido 
aleatoriamente o ACE a ser supervisionado durante todos os dias do ciclo.
§1º A supervisão de que trata o caput deste artigo deverá ser 60% (sessenta por 
cento) indireta e 40% (quarenta por cento) direta.
§2º Para fins de apuração do critério de que trata este artigo, todos os ACE de 
cada uma das equipes deverão ser supervisionados no período, o qual será apura-
do pelo serviço de Zoonoses.
§3º A apuração do alcance de metas dos Supervisores de Campo dar-se-á a partir 
dos dados fornecidos e atestados pelo serviço de Zoonoses.
CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 A gratificação de desempenho será apurada até o último dia útil de cada 
mês e paga no recebimento referente ao mês subseqüente, para os ACS e ACE que 
cumprirem os critérios estabelecidos neste Decreto e na Lei Complementar nº 104, 
de 20 de janeiro de 2011.
Art. 11 A apuração mensal do cumprimento das metas será realizada pela Gerên-
cia de Zoonoses e pelo Núcleo de Informação em Saúde. 
§1º A apuração de que trata o caput deste artigo deverá ser encaminhada para a 
Diretoria de Administração de Pessoal – DAP - até o último dia útil de cada mês.
§2º Caberá à DAP apurar os critérios de assiduidade, em parceria com os demais 
órgãos envolvidos, e realizar o pagamento da gratificação no mês subseqüente ao 
da apuração das metas e da assiduidade. 
Art. 12 Para pagamento da gratificação de desempenho será considerada:
I – até o mês de abril de 2011, a apuração dos critérios estabelecidos na Lei Com-
plementar n. 104, de 20 de janeiro de 2011;
II – a partir do mês de maio de 2011, os critérios estabelecidos neste Decreto, sem 
prejuízo do disposto na Lei Complementar n. 104, de 20 de janeiro de 2011.
Art. 13 Fica criada a Comissão Especial de Apuração, composta pelos seguintes 
membros, para deliberar sobre casos omissos e excepcionais e atuar como instân-
cia de recurso em processo de apuração de resultados e pagamento da gratifica-
ção de desempenho:
I -  um representante da SAS;
II -  um representante da Zoonoses;
III -  um membro que possua conhecimento do processo de trabalho e das ativi-
dades desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde;
IV -  um membro que possua conhecimento do processo de trabalho e das ativi-
dades desenvolvidas pelos Agentes de Combate às Endemias;
V -  um membro que possua conhecimento do processo de trabalho e das ativi-
dades desenvolvidas pelos Supervisores de Campo.
Parágrafo único. A Comissão de que trata este artigo poderá convocar servidores 
da área técnica da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 
para subsidiar suas decisões.
Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 12 de abril de 2011
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
EDUARDO CALDEIRA DE SOUZA PENNA
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Administração

Boletim PreviCon - N°. 094/2011
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
em especial as estabelecidas no parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar 
n°. 005, de 12 de julho de 2005; atendendo à solicitação da servidora GILVANIA 
DRUMOND DA SILVEIRA MACHARETH, detentora do cargo efetivo, Pedagogo 
PED1, Nível I, Grau “C”, matrícula nº 04.797-0, CONCEDE O ABONO DE PERMA-
NÊNCIA, previsto no §19 do art. 40 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, a contar de 20 de janeiro de 2010 até a data em que se aposentar ou até 
completar as exigências para a aposentadoria compulsória contida no §1º, inciso 

II, do art. 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Contagem, aos 08 de abril de 2011.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração 
Gestora Administrativo, Financeiro e de Benefícios do PreviCon

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 1.453
A SECRETÁRIA 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 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA por idade e tempo de contribuição, com proventos 
integrais, calculados pela última remuneração do cargo efetivo, nos termos do ar-
tigo 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, à servidora ANA VIRGINIA COSTA, 
matrícula n° 05.635-9, inscrita no CPF sob o n.º 414.399.536-00, no cargo efetivo 
de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível IX, Grau “A”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, a partir de 11 de abril de 2011.
Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 11 de abril de 2011.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração
Gestora - UGRPPS
 
ATO DE APOSENTADORIA Nº. 1.454
A SECRETÁRIA 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 APO-
SENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, 
inciso III, alínea “b” da Constituição da República, com redação atualizada, à servi-
dora MARLENE APARECIDA SANTOS DO VALE, matrícula nº.00.10111-7, inscrita no 
CPF sob o nº. 425.599.526-53, no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Escolares, 
Nível I, Grau “H”, lotado na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, a contar 
de 11 de abril de 2011. 
Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 11 de abril de 2011. 
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração
Gestora - UGRPPS

Portaria nº. 099 de Designação de Defensor Dativo
A Secretária Municipal de Administração, Sra. Cleudirce Cornélio de Camargos 
e a Corregedora Municipal, Dra. Kátia Gorete Lima de Oliveira, no uso de suas 
atribuições, nos termos do § 2º do art. 158 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990.
Resolvem:
Designar o Dr. Floro Reis de Vasconcelos, OAB/MG nº. 104.610, para, na condição 
de defensor dativo, acompanhar o Processo Administrativo Disciplinar e adotar as 
demais providências que se tornarem necessárias em favor do servidor MARCOS 
ANDERSON F. DA SILVA, matrícula nº. 01-35452-0, no Processo instaurado por 
meio da Portaria nº. 007, de 28 de janeiro de 2009.
Contagem, 11 de abril de 2011.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
KÁTIA GORETE LIMA DE OLIVEIRA
CORREGEDORA MUNICIPAL

Portaria Nº 095 , 07 de abril de 2011
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 OFICIOnº 007/2011/AJ/FUNEC, data de 27 de janeiro de 2011, bem como 
a documentação a ele anexa, informa que o servidor FÁBIO ÁGUIDO DOS SANTOS,  
matrícula: 38272, Professor de Informática PEB 2, supostamente incorreu no 
seguinte ato de indisciplina: Infrequência injustificada ao serviço por mais de 30 
(trinta) dias consecutivos, no período dos meses de fevereiro a março de 2011, 
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.
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   RESOLVE:
 Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de FÁBIO ÁGUIDO DOS 
SANTOS,  matrícula: 38272, Professor de Informática PEB 2, 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 FÁBIO ÁGUIDO DOS SANTOS,  matrí-
cula: 38272, Professor de Informática 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 (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 07 de abril de 2011.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 054/2010 -  PERCAPTA 
FEDERAL -  QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉ-
DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E O CENTRO DE 
APOIO PROMOCIONAL E EDUCACIONAL SANTO HERMANN JOSÉ – CEPA -  OBJETO: 
SUPLEMENTAÇÃO R$ 7.200,00, CONTRA PARTIDA FEDERAL: 03 PARCELAS DE R$ 
1.000,00 E 06 PARCELAS  DE  R$ 500,00.  DOTAÇÃO   ORÇAMENTARIA: 1102.08
.243.0033.2081.33.50.43.00 – FONTE: 310604 -  CONTRAPARTIDA  MUNICIPAL: 
03 PARCELAS DE R$200,00 E  06 PARECLAS DE R$ 100,00 -  DOTAÇÃO ORÇA-
MENTARIA: 1102.08.244.0033.2081.33.50.43.00 -  FONTE – 010604. VIGÊNCIA: 
30/03/2012. ASSINADO:22/03/2011.

EXTRATO:  TERMO  DE CONVÊNIO Nº 017/2011 FIA -  QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL, E O CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL E EDUCACIONAL 
SANTO HERMANN JOSÉ – CEPA -  OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 
-   VALOR R$ 8.000,00  DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1101.08.243.0019.2079.33.50
.43.00. FONTE – 067001 -  VIGÊNCIA: 04/04/2012 ASSINADO: 04/04/2011.

EXTRATO: CONTRATO ADMINISTRATIVO  Nº 039/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
457/2010 -  PREGÃO PRESENCIAL 201/2010 -   QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI-
CÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, E  A  VALSPE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MICROCOMPUTADORES -  VALOR R$ 48.188,00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
LOTE 03: 1072.09.272.0011.3029.33.90.30.16. FONTE – 020803;
LOTE 02: 1072.09.272.0011.3029.33.90.39.27. FONTE – 020.803;
LOTE 01: 1072.09.272.0011.3029.44.90.52.07. FONTE – 020803.
VIGÊNCIA: 22/03/2011 A 21/04/2011.

EXTRATO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO UNILATERAL Nº 0111/2010/LICITAÇÃO -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 275/2010 -  PREGÃ PRESENCIAL 115/2010.  QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E  A  COM – CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E 
METODOLOGIA. OBJETO: A SUPRESSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1072.09.1
22.0011.3029.30.90.39.02.  FONTE-020803 – ASSINADO EM 08/04/2011.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano

RETIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano vem retificar o Primeiro 

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 013/2010, celebrado entre a PMC 
e a empresa Carvalho Queiroz Engenharia Ltda., forma que no campo Dotação 
Orçamentária, onde se lê:
1.11.4 16.482.0010.1118 – 44.90.51.07 FONTE: 010006.
Leia-se:
1.11.4  16.482.0010.2118 – 44.90.51.07 FONTE: 010006.
Permanecem inalteradas todos os demais termos do aludido no Termo Aditivo.
Contagem, 08 de abril de 2010.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº.013/2010 - SMDU
MODALIDADE: CONCORRENCIA 009/2010
CONTRATADA: CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM 
OBJETO: É o aditamento de preço do contrato originário em 6,3673408% (seis 
vírgula três seis sete três quatro zero oito por cento), correspondentes a quantita-
tivos que sofreram adequações ocasionando um acréscimo na planilha original. 
VALOR: R$523.610,13 (Quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e dez reais e treze 
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.11.4 16.482.0010.2118 – 44.90.51.07; Fonte: 
010006.
DATA: 08/04/2011

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL – CMDS 
CONTAGEM
Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e onze, na sala de reuniões do 
Centro Integrado de Defesa Social – CIDS, sede da Secretaria Municipal de Defesa 
Social, sito à Rua Vereador David de Oliveira da Costa, n.º 14, Bairro Fonte Grande, 
nesta Cidade de Contagem/MG, reuniram-se os membros do Conselho Municipal 
de Defesa Social – CMDS CONTAGEM: Ailton Rodrigues, 1º Secretário, represen-
tante da Copasa; Jefferson Rios Domingues, representante do Rotary; Edmir 
Constantino Costa, representante dos CONSEP’s; Atílio Antônio Belote, 2º 
Secretário, representante da Secretaria Municipal de Governo; Julberto Lopes da 
Silva, 2º Tesoureiro, representante da Maçonaria Contagem; Jairo Antunes Luz, 
representante da ACIC; Antônio de Salles Fiúza Gomes, Coordenador do Sistema 
Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência; Kênya Gomes Vieira, 
representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda; José Almir 
de Paula Oliveira, representante das Centrais Sindicais; Israel Tomaz Ferreira, 
representante do Juiz Diretor do Fórum; Luiz Gonçalves da Silva, representante do 
Conselho Municipal de Educação; Marcelo Lino da Silva, representante de 
Associações Comunitárias, Helenio Romualdo Almeida, representante da Polícia 
Rodoviária Federal; Paulo Antonio dos Santos, representante da Guarda Municipal 
de Contagem; Ravilson de Almeida, representante do Poder Legislativo de 
Contagem; Ciro Carpentieri Filho, representante da Imprensa; Ricardo de Carvalho, 
representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Carlos Eduardo 
Sá Oliveira, representante do CIEMG; e, como convidados compareceram: Ronilda  
Lopes, do 18º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais; Dalila Caram, da 
Secretaria Municipal de Educação e Wanderson Morais, da Polícia Rodoviária 
Federal.  Abertos os trabalhos, o Presidente em exercício, Sr. Luiz Cláudio de 
Almeida Teodoro convocou os integrantes da Mesa Diretora para ocuparem os 
seus respectivos assentos. Em seguida, informou aos presentes sobre a substitui-
ção do titular da Presidência deste Conselho, que decorreu do pedido de 
exoneração do Sr. Paulo Augusto Pinto de Mattos e subseqüente nomeação do Sr. 
Paulo César Funghi Alberto para o cargo de Secretário Municipal de Defesa Social. 
Ato contínuo, em cumprimento à pauta, o Presidente em exercício determinou 
que fosse realizada a leitura da ata da reunião anterior, que foi lida, aprovada e 
assinada pelos conselheiros presentes. Na seqüência, passou-se à palavra ao 1º 
Secretário, Sr. Ailton Rodrigues, que ressaltou as presenças dos convidados 
presentes, já citados. Em seguida, em cumprimento ao item 3b da pauta, fez a 
leitura dos ofícios de indicação de representantes das seguintes representações: 
b1) CDL CONTAGEM, suplente, Sra. Elisete Duarte de Oliveira; b2) Coordenadoria 
da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em Contagem, suplente, Dra. 
Maria Valéria Vale da Silveira; b3) Secretaria Municipal de Saúde, titular, Sr. Ivan da 
Mota Black, Superintendente de Urgência e Emergência, suplente, Sr. Luiz Antônio 
de Oliveira Braun; b4) 2º Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais, titular, Dr. 



Contagem, 13 de abril de 2011 Página 6 de 9Diário Oficial de Contagem - Edição 2634

"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.

Alexandre Andrade de Castro, Delegado Titular da 1ª Delegacia Regional de Polícia 
Civil/Contagem, suplente, Dr. Aci Alves dos Santos; b5) Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil – COMDEC, titular, Sra. Tereza Cristina Moraes de Oliveira Barbosa. 
Submetidos os novos nomes indicados à consideração do CMDS CONTAGEM, 
todos foram aprovados por unanimidade, com votos de boas vindas.  O 1º 
Secretário fez também a leitura de ofício enviado a quatorze entidades para que 
estas ratificassem/retificassem a indicação de seu respectivo representatividade 
junto ao CMDS. Em tempo, o Sr. Dílson Diniz, da Assessoria Técnica/SEDSCON, 
esclareceu que referidos ofícios haviam sido enviados às novas representações ou 
a órgãos ou entidades cujas representações apresentavam algum tipo de 
irregularidade. Os órgãos ou entidades aos quais foram enviado ofício são: 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Direitos de 
Cidadania, Conselhos Tutelares de Contagem, Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, OAB 
Contagem, Poder Legislativo Municipal, 2ª Região da Polícia Militar de Minas 
Gerais; 18º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, 39º Batalhão da Polícia 
Militar de Minas Gerais, 2º Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais, 2º  
Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Superintendência Regional da 
Polícia Rodoviária Federal, e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.  
Passo seguinte, item 04 da pauta, (Breve relato, por parte da Mesa Diretora, de 
entendimentos mantidos em visita ao Dr. Alexandre Andrade de Castro, titular da 
1ª Delegacia Regional de Polícia Civil/Contagem, sobre a possibilidade de criação 
de Delegacias Especializadas para o Idoso e para os Deficientes em nosso 
Município), o Presidente em exercício disse que a visita foi muito produtiva, e para 
maiores informações franqueou a palavra ao Dr. Dr. Alexandre Andrade de Castro, 
que fez ampla explanação sobre as dificuldades que a Polícia Civil vem enfrentan-
do hoje, especialmente em questão de recursos humanos e logísticas. Enfatizou 
que para atender à solicitação apresentada, já que hoje é impossível, seria 
necessário o reaparelhamento de todos os distritos existentes para, após, pensar 
na criação de uma nova delegacia especializada, uma vez que as existentes não 
estão minimamente equipadas para atender à sociedade. Finalizou dizendo que 
via com bons olhos os caminhos apontados pelo CMDS CONTAGEM, já que 
Segurança Pública, no seu entendimento, se faz também com o envolvimento 
social. Sobre este assunto, o presidente em exercício informou sobre as ações 
encaminhadas pelo Executivo Municipal, em visita da Prefeita e do Secretário 
Paulo Funghi à Secretaria de Estado de Defesa Social, cobrando mais atenção e 
mais recursos para as delegarias instaladas em Contagem. Sugeriu que, neste 
sentido, caso fosse necessário, este CMDS CONTAGEM poderia apresentar moção 
de apoio à Regional da Polícia Civil em Contagem. Sugestão esta aprovada pelos 
presentes. Após, passou-se ao item 05 da pauta (Espaço aberto para eventuais 
comentários ou esclarecimentos sobre o Regimento Interno do CMDS CONTAGEM, 
aprovado pelo Decreto nº 1.525, de 14.02.2011, publicado no DOC.e de 
15.02.2011, Edição 2596, pág. 6, e repassado aos Conselheiros por e-mail da 
Secretaria Executiva/CMDS CONTAGEM de 18.02.2011, e, hoje, por cópia 
reprográfica), sobre o quê nada foi perguntado, já que todos haviam tido acesso 
ao material. Em seguida, passou-se ao item 06 da pauta (Composição das 
Comissões Permanentes do CMDS CONTAGEM (RI, art. 22), conforme critérios 
aprovados em reunião de 03.02.2011). Franqueada a palavra ao Sr. Dílson Diniz, 
este promoveu uma releitura dos Critérios Aprovados para Composição das 
referidas comissões, bem como dos artigos 22 a 27 do Regimento Interno, que as 
estabelecem. Apresentou, em seguida, como sugestão da Assessoria Técnica/
SEDSCON, um texto contendo a composição parcial, baseada no 1º critério, o da 
pertinência. O CMDS CONTAGEM, após análise do assunto, deliberou aprovando 
ou alterando parcialmente o referido texto e complementando a composição 
quanto aos demais critérios, que ficou assim: 1) Comissão de Ética – COE, 
composta pelos seguintes membros: 1.1) representante da OAB/MG, Subseção de 
Contagem; 1.2) representante do Juiz Diretor do Fórum de Contagem; 1.3) 
representante da Defensoria Pública de Contagem; 1.4) representante da 
Secretaria Municipal de Governo; 1.5) representante da Superintendência Regional 
da Polícia Rodoviária Federal/MG – Unidade de Contagem; 1.6) representante das 
Centrais Sindicais do Município de Contagem; e, 1.7) representante da Maçonaria 
em Contagem; 2) Comissão de Divulgação, Articulação e Mobilização – CODAM, 
composta pelos seguintes membros: 2.1) representante dos órgãos de imprensa 
existentes e atuantes em Contagem; 2.2) representante da ECT - Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - Unidade de Contagem; 2.3) representante dos CONSEP’s 
- Conselhos Comunitários de Segurança Pública - do Município de Contagem; 2.4) 
representante dos CONSESC’s - Conselhos de Segurança Escolar - do Município de 
Contagem; 2.5)  representante das Associações Comunitárias do Município; 2.6) 
representante da ACIC - Associação Comercial e Industrial de Contagem; 2.7) 
representante da CDL - Câmara dos Dirigentes Lojistas em Contagem; 2.8) 
representante das Centrais Sindicais do Município de Contagem; e, 2.9) um dos 
dois representantes do Poder Legislativo Municipal; 3) Comissão de Defesa dos 

Direitos Humanos e Minorias – CODEH, composta pelos seguintes membros: 3.1) 
representante dos Conselhos Tutelares do Município de Contagem; 3.2) represen-
tante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Contagem; 3.3)  representante da OAB/MG, Subseção de Contagem; 3.4) 
representante da Defensoria Pública de Contagem; 3.5) representante da 
Secretaria Municipal dos Direitos de Cidadania; 3.6) representante da Coordena-
doria do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência; 3.7) 
representante do Conselho Municipal de Educação de Contagem; 3.8) represen-
tante da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal/MG – Unidade de 
Contagem; e, 3.9) representante do 2º Departamento de Polícia Civil de Minas 
Gerais; 4) Comissão de Segurança Pública – COSEP, composta pelos seguintes 
membros: 4.1) representante da Guarda Municipal de Contagem; 4.2) represen-
tante do 2º Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais; 4.3) representante da 
2ª RPM – Região de Polícia Militar de Minas Gerais; 4.4) representante do 18º BPM 
– Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais; 4.5) representante do 39º BPM – Ba-
talhão de Polícia Militar de Minas Gerais; 4.6) representante da Superintendência 
Regional da Polícia Rodoviária  Federal/MG – Unidade de Contagem; 4.7) 
representante da Coordenadoria do Sistema Municipal de Defesa Social e 
Prevenção à Violência; 4.8) representante da Secretaria Municipal de Governo; e, 
4.9) representante dos CONSEP’s - Conselhos Comunitários de Segurança Pública 
- do Município de Contagem; e, 5) Comissão de Urgência, Emergência e Defesa 
Civil – CODEC, composta pelos seguintes membros: 5.1) representante da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC; 5.2) representante do Corpo 
de Bombeiros Militar - Unidade em Contagem; 5.3) representante da Secretaria 
Municipal de Saúde (Superintendência de Urgência e Emergência); 5.4)  represen-
tante da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal/MG – Unidade de 
Contagem; 5.5) representante do 18º Batalhão de polícia Militar/MG; 5.6) 
representante da Guarda Municipal de Contagem; e, 5.7)  representante da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O Conselho aprovou ainda a 
designação/indicação dos seguintes responsáveis interinos pelos primeiros 
trabalhos ou encaminhamentos de cada uma das referidas comissões: 1) COE – 
Atílio Antonio Belote; 2) CODAM – José Almir de Paula Oliveira; 3) CODEH – Anto-
nio de Sales Fiúza Gomes; 4) COSEP – Paulo Antonio dos Santos; e; 5) CODEC – Te-
reza Cristina Moraes de Oliveira Barbosa. Sobre a Formação das Comissões 
Permanentes, o Dr. Alexandre Castro, questionou quanto ao fato da Policia Militar 
contar com três representações, 2ª RPM, 18º e 39º BPM, enquanto que a Polícia 
Civil apenas com a do 2º Departamento.  Em resposta ao questionamento, o 
Conselheiro Antonio Fiúza, sugeriu que fosse retirado do RI a representatividade 
da 2ª Região de Polícia Militar e, no lugar, incluída a Regional da Polícia Civil. Já o 
Sr. Dílson Diniz lembrou a todos que a o Regimento Interno havia sido aprovado 
pela plenária e, na ocasião, este questionamento não foi levantado por nenhum 
membro, nem mesmo pelo representante, à época, da Polícia Civil. Na seqüência, 
dada a palavra ao Conselheiro Marcelo Lino, este informou que estava se 
desligando do CMDS CONTAGEM como representante do Conselho Municipal de 
Assistência Social/ Associações Comunitária, tendo em vista, sua transferência para 
a Secretaria Municipal de Direitos de Cidadania.  Ao final o CMDS CONTAGEM 
deliberou: a) pela aprovação dos novos nomes indicados como representantes das 
seguintes representações: a1) Coordenadoria da Defensoria Pública do Estado de 
Minas Gerais em Contagem, suplente, Dra. Maria Valéria Vale da Silveira; a2) 
Secretaria Municipal de Saúde, suplente, Sr. Luiz Antônio de Oliveira Braun; a3) 2º 
Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais, titular, Dr. Alexandre Andrade de 
Castro, Delegado Titular da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil/Contagem, 
suplente, Dr. Aci Alves dos Santos; a4) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – 
COMDEC, titular, Sra. Tereza Cristina Moraes de Oliveira Barbosa; b) pela 
aprovação de moção de apoio às unidades da Polícia Civil instaladas em 
Contagem, a ser apresentada ao Secretário de Estado de Defesa Social, caso 
necessário; e, c) pela aprovação da composição parcial das Comissões Permanen-
tes do Conselho Municipal de Defesa Social. Deliberou ainda pelos seguintes 
pontos de pauta: 1) Apresentação, por parte das comissões, de suas primeiras 
discussões; 2) eleição da Mesa Diretora; e, 3) Complementação da composição das 
comissões. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Em tempo, para 
cumprimento de deliberação pertinente, e para fins de registro, foram anotadas as 
ausências de 09 conselheiros, sendo eles: Rev. Odilon Pereira Filho, 1º Tesoureiro, 
representante dos Segmentos Religiosos;  Deise Jussara Valéria da Conceição, 
representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
José Murilo do Socorro de Souza Machado, representante dos Correios; Adriana 
de Cássia Marinho Santos, representante dos CONSESC’s; Edson Alves Franco, 
representante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Obelino Marques 
da Silva, representante da OAB; Ana Lúcia Café, do Lions Club; Gil Antonio Diniz, 
representante do Poder Legislativo;  e, Rodrigo de Faria Mendes, membro 
suplente, representante da Polícia Militar de Minas Gerais. Assim, para constar, eu, 
Patrícia Pereira Diniz, secretária dos trabalhos, lavrei a presente ata, que, depois de 
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lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

Portaria SEDSCON n. 14 de 08 de abril de 2011
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições legais confe-
ridas pela Lei Complementar n.º 089/2010, CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que conforme documentação encaminhada a Corregedoria da Guarda Munici-
pal, informando que o servidor Wagner Atanásio dos Santos, matrícula 33.783-8, 
Guarda Municipal, supostamente incorreu no seguinte ato de indisciplina: faltou 
injustificadamente ao serviço nos dias 03/12/2010, 06/12/2010, 12/12/2010 e 
17/12/2010, causando transtornos ao setor onde labora, originando as noti-
ficações de números 057, 058, 060 e 062 cumprindo-se o Decreto nr 593 de 
07Fev2007;
III – que em data de 24/11/2010 ausentou-se do setor de trabalho durante o 
expediente, sem a prévia autorização do chefe imediato no horário aproximado de 
17 horas e 30 minutos, não cumprindo a escala até às 19:00 horas, originando a 
advertência nr 056/2010;
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 à 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 Sindicância Indiciária em desfavor do servidor Wagner Atanásio dos 
Santos, matrícula 33.783-8, Guarda Municipal, pelo suposto descumprimento dos 
seguintes deveres funcionais:
1 – observar as normas legais e regulamentares;
2 – ser assíduo e pontual ao serviço;
Estará o infrator sujeito à cominação legal do art. 123, I (advertência) ou II (sus-
pensão) da Lei Municipal nº 2.160/90, caso restem comprovadas as imputações 
feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão para atuar em Sindicância Administrativa 
integrada pelos membros abaixo relacionados, destinada à apuração das infrações 
supostamente cometidas:
I. Antônio Inácio de Araujo Filho, matrícula 33.787-0;
II. Jefferson Adriano de Barros França, matrícula 33.745-5;
III. Júnio Alves Martins, matrícula 33.763-3;
Parágrafo único – Designo para Presidente e relator o servidor Guarda Municipal 
Antônio Inácio de Araujo Filho.
Artigo 2º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Secretaria Municipal de Defesa Social, em Contagem, aos 08 de abril de 2011.
Paulo César Funghi Alberto
Secretario Municipal de Defesa Social

Portaria SEDSCON n. 15 de 08 de abril de 2011
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições legais confe-
ridas pela Lei Complementar n.º 089/2010, CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que em data de 16/02/2011 conforme documentação encaminhada a Corre-
gedoria da Guarda Municipal, pelo Sr Cmt da Guarda Municipal de Contagem, 
informando que os servidores Guardas Municipais, Evandro Gomes, matrícula 
20.487-0, e Glauber Euclides da Silva Villares, matrícula 36.245-2, estando de 
serviço na madrugada de 07 de fevereiro de 2011 realizando ronda na Escola 
Municipal Professor Hilton Rocha, detectaram a presença do cidadão Walisson 
Jesus de Oliveira, portador da carteira de identidade MG 11.028.739, residente 
à Rua Refinaria Manguinho, nr 1.115, Bairro Petrolândia, neste Município, teria 
invadido o educandário, onde estaria praticando atos obscenos, conforme consta 
do Boletim de Ocorrências nr 883/2011 da GMC. 
III – A viatura do Fiscal do turno, composta pelos Guardas Municipais Washington 
Alves Raimundo, matrícula 33.824-9, Chefe de Grupamento e Marcus Vinicius 
Lopes, matrícula 33.746-3, foi acionada e compareceu ao local.
IV – Notícias dão conta que não havia sinais de arrombamento na Escola e que o 
cidadão invasor teria sido agredido com tapas na face, chutes, spray de pimenta e 
choques e que os Guardas Municipais o teriam ameaçado caso os denunciassem. 
Ato contínuo o cidadão foi algemado e colocado no porta malas da viatura e 
conduzido até a 1ª Inspetoria da Guarda, quando acionaram a Polícia Militar, os 

Guardas Municipais compareceram ao 18º BPM, onde foram orientados a liberar o 
cidadão infrator por falta de materialidade.   
V – 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 à idoneidade do município;
VI – 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 dos servidores, Guardas 
Municipais, Evandro Gomes, matrícula 20.487-0, Glauber Euclides da Silva Villares, 
matrícula 36.245-2, Washington Alves Raimundo, matrícula 33.824-9, Chefe de 
Grupamento e Marcus Vinicius Lopes, matrícula 33.746-3 pelo suposto descumpri-
mento dos seguintes deveres funcionais:
1 – observar as normas legais e regulamentares;
2 – tratar com urbanidade as pessoas;
3 – ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa 
própria ou de outrem
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. João Bosco Sette Bicalho Júnior, matrícula 33.405-7;
II. Antônio Inácio de Araujo Filho, matrícula 33.787-0;
III. Júnio Alves Martins, matrícula 33.763-3;
Parágrafo único – Designo para Presidente e relator o servidor da Guarda Munici-
pal João Bosco Sette Bicalho Júnior.
Artigo 2º.  Determino a CITAÇÃO do suposto infrator, 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
Secretaria Municipal de Defesa Social, em Contagem, aos 08 de abril de 2011.
Paulo César Funghi Alberto
Secretario Municipal de Defesa Social

Portaria SEDSCON n. 16, de 08 de abril de 2011.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições legais confe-
ridas pela Lei Complementar n.º 089/2010, CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e 
regulamentares;
II – que o Parecer nº. 17.2010 exarado pelo Corregedor da Guarda Municipal de 
Contagem, bem como a documentação a ele anexa, informaram que a servido-
ra Jennifferr de Oliveira, matrícula 36.253-0, Guarda Municipal, supostamente 
incorreu nos seguintes atos de indisciplina: deixar de observar normas legais e 
regulamentares; deixar de tratar com urbanidade as pessoas; deixar de cumprir 
as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais e cometer insubordi-
nação grave em serviço; quando em data de 28 de outubro de 2010, segundo a 
Guarda Municipal Marcilene Rodrigues Alves Ferreira, Chefe de Turma, durante a 
realização do Curso de Direitos Humanos ocorreram polêmicas em aula ministrada 
pelo Dr. Marco Antônio, professor, cujo tema abordado era o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, momento em que a GM Marcilene expôs sua opinião; não 
concordando a GM Jennifferr retrucou dizendo que a GM Marcilene desconhece o 
serviço operacional da GMC, pois nunca trabalhou na rua. Diante do clima criado 
o Gerente GM Bicalho determinou que as mesmas não poderiam mais retornar 
para o Curso e que estariam dispensadas em comum acordo com a Coordena-
ção. A Chefe de Turma Marcilene compareceu a sala de aula para recolher o seu 
material, no entanto a GM Jennifferr não concordou com a determinação, tudo 
conforme relatório de serviço Nr004/2010 do Gerente de Proteção Patrimonial, 
datado de 05Nov2010.  
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 à idoneidade do município;
IV – 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 da servidora Jennifferr 
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de Oliveira, matrícula 36.253-0, Guarda Municipal, pelo suposto descumprimento 
dos seguintes deveres funcionais:
1 – observar as normas legais e regulamentares;
2 – tratar com urbanidade as pessoas;
3 – cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
4 – cometer insubordinação grave em serviço;
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. Jefferson Adriano de Barros França, matrícula 33.745-5;
II. Antônio Inácio de Araujo Filho, matrícula 33.787-0;
III. Júnio Alves Martins, matrícula 33.763-3;
Parágrafo único – Designo para Presidente e relator o servidor Gerente da Guarda 
Municipal Jefferson Adriano de Barros França.
Artigo 2º.  Determino a CITAÇÃO da servidora Jennifferr de Oliveira, matrícula 
36.253-0, Guarda Municipal, para responder a todos os termos do Processo Disci-
plinar, 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 e revoga a Porta-
ria SEDSCON 011 de 25 de janeiro de 2011.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Secretaria Municipal de Defesa Social, em Contagem, aos 08 abril de 2011.
Paulo César Funghi Alberto
Secretario Municipal de Defesa Social

Secretaria Municipal 
de Saúde

Errata
Retificação da Ata da reunião do dia 16 de fevereiro de 2011.
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Contagem, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelas Lei Federal 8.142 de 23 de dezembro 
de 1990, pela Lei Municipal de nº 2.231 de 27 de junho de 1991 e 2.250 de 10 
de setembro de 1991, alterada pelas Leis nº 2.749 de 18 de julho de 1995, Leis 
2.956 de 01 de julho de 1997, alterada pela nº 3.381 de 14 de dezembro de 2000, 
alterada pela lei nº. 4.129 de 13 de dezembro de 2007, torna público a retificação 
da Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde do dia 16 de fevereiro de 2011 
publicado no dia 22 de março de 2011.
Onde se lê: “Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Conta-
gem do dia 16/02/2010 (...)”
Leia-se: “Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem 
do dia 16/02/2011 (...)”
Contagem, 12 de abril de 2011.
José Geraldo Corrêa Amorim
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Contagem.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

Contagem, 08 de abril de 2.011
MODALIDADE: Convite  Nº 005/2011 
PA: 032/2011
TIPO: Menor Preço
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração do Plano Municipal de Habita-
ção de Interesse Social – PMHIS do Município de Contagem, amparado nas Dire-
trizes Gerais da Política Municipal  de Habitação de Interesse Social e nas demais 
Políticas Urbanas, Sociais e Econômicas com interface nas Gestões Habitacionais, 
assim como nas disposições legais, em cumprimento do Contrato de Repasse 
Nº.0.236.194-21/2007/Ministério das Cidades/Caixa de execução de ações relativas 

ao Programa FNHIS – Apoio à elaboração de Planos Habitacionais – elaboração das 
etapas 1, 2 e 3, no Município de Contagem/MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade –1.11.4 – 16.482.0009.2119 Código: 339039- 32 Fontes: 
081002, 381002 e 010006    
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 cer-
tame a empresa FUNDAÇÃO AVSI., com  o valor de R$ 131.608,72 (cento e trinta e 
um mil, seiscentos e oito reais e setenta e dois 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 Fundação AVSI, para posterior contratação.
Contagem, 08 de abril de 2011
LEONARDO BORGES CASTRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL  DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria Municipal 
de Trabalho e 
Geração de Renda

COMISSÃO MUNICIPAL DE TRABALHO DE CONTAGEM
Resolução 001/2011                                                          Contagem, 07 de abril 
de 2011.
Considerando a execução do Convênio Plurianual Único 034/2007 firmado entre a 
Prefeitura de Contagem e o MTE para integração do Sistema Público do Emprego, 
Trabalho e Renda – SPETR, a Comissão Municipal de Trabalho de Contagem, 
resolve:
- Aprovar “AD REFERENDUM” o remanejamento para o Plano de Trabalho 2010 e 
solicitação de aditamento do prazo de vigência do Plano de Trabalho 2010 parte 
integrante do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT/ Nº. 034/2007 – P.M. DE CONTAGEM 
– MG, firmado entre a Prefeitura do Município de Contagem e o Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE para 31 de julho de 2011. 
Marcos Marçal dos Santos
Presidente
Comissão Municipal de Trabalho de Contagem

Atos do Legislativo

PORTARIA N.º 009/2011
O PRESIDENTE da CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições 
regimentais, especialmente aquelas previstas no artigo 47, inciso IV, alínea “a” e 
no artigo 88, observado o artigo 91, todos do Regimento Interno vigente,
RESOLVE:
Art.1º - Ficam nomeados para compor as COMISSÕES PERMANENTES da CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONTAGEM nas Sessões legislativas de 2011, obedecidos preceitos 
regimentais e os acordos das lideranças políticas instaladas nesta Casa, os seguin-
tes Edis:
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

TITULARES PRESIDENTE RICARDO ROCHA DE FARIA - PV
VICE-PRESIDENTE ALEX CHIODI -  PP
RELATOR SILVIO BRAZ DA SILVA “PASTOR SILVA” - PSDB

SUPLENTES PRESIDENTE ARNALDO DE OLIVEIRA - PTB
VICE – PRESI-
DENTE

ROGÉRIO BRAZ DE ALMEIDA - PSB

RELATOR JOSÉ ROBERTO RIBEIRO – PC do B
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

TITULARES PRESIDENTE ARNALDO DE OLIVEIRA - PTB
VICE-PRESIDENTE OBELINO MARQUES DA SILVA - PT
RELATOR ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA - PPS

SUPLENTES PRESIDENTE ADENIR JOSÉ BRAVO - PTN
VICE – PRESIDENTE ROGÉRIO BRAZ DE ALMEIDA - PSB
RELATOR JERSON BRAGA MAIA - PPS

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS

TITULARES PRESIDENTE RAVILSON DE ALMEIDA LOPES FILHO - PP
VICE-PRESIDENTE AVAIR SALVADOR DE CARVALHO - PSB
RELATOR ADENIR JOSÉ BRAVO - PTN

SUPLENTES PRESIDENTE ACÁCIO DE MACÊDO MATOS - PPS
VICE – PRESIDENTE SILVIO BRAZ DA SILVA “PASTOR SILVA” - PSDB
RELATOR WILLIAN VIEIRA BATISTA - DEM

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULARES PRESIDENTE ALEX CHIODI - PP
VICE-PRESIDENTE OBELINO MARQUES DA SILVA - PT

RELATOR JOSÉ ROBERTO RIBEIRO – PC do B
SUPLENTES PRESIDENTE RAVILSON DE ALMEIDA LOPES FILHO - PP

VICE – PRESIDENTE SILVIO BRAZ DA SILVA “PASTOR SILVA” - PSDB
RELATOR GIL ANTÔNIO DINIZ - PMDB

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, POLÍTICA URBANA RURAL E HABITAÇÃO

TITULARES PRESIDENTE GIL ANTÔNIO DINIZ - PMDB
VICE-PRESIDENTE ROGÉRIO BRAZ DE ALMEIDA - PSB
RELATOR JERSON BRAGA MAIA - PPS

SUPLENTES PRESIDENTE ARNALDO DE OLIVEIRA - PTB
VICE – PRESI-
DENTE

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO - PSB

RELATOR ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA - PPS
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data revogam-se as disposições contrá-
rias e em especial a Portaria n.º 001/2011.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio 1º de janeiro, aos 7 de abril  de 2011.
Prof. Irineu Inácio da Silva
-Presidente-
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