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Controladoria 
Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria Nº 178, de 08 de Setembro de 2014, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado : M.A.P.S, MATRÍCULA Nº. 199620-1, CARGO: Médico Hematologista. 
Comissão Processante: Presidente e Relator Bel: Samuel Miranda Júnior.
                                         Membros: Yasmine Luciane Maia Bernardes.
                                                Camila Garcia Ramos.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 08 de Setembro de 2014.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria Nº 193, de 04 de setembro de 2014.
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; e art. 1º  do Decreto nº 350, de 25 de junho de 2014;

CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/053/2013, através da Portaria Nº 186 de 10 de setembro de 2013, para apuração de irregularidades 
supostamente cometidas pelo servidor JORGE DA PIEDADE, matrícula 165008-1, Auxiliar Administrativo;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 01/053/13 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 60 (sessenta) dias, do servidor JORGE DA PIEDADE, matrícula 165008-1, Auxiliar 
Administrativo, com fundamento legal no art. 123, II c/c  Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º - Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinqüenta por cento) do dia de vencimento ou remuneração, ficando o servi-
dor obrigado a permanecer no serviço, nos termos do Art.126, parágrafo segundo, da Lei 2160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
                 Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de setembro de 2014.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

Contagem, 25 de agosto de 2014.
Declaração de Estabilidade nº 06/2014.
Mês de Referência: Agosto/2014
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Senhor Secretário,
Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 
e Decreto        nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Pro-
batório e dá outras providências;

Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.

Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Atenciosamente.
Geraldino Rolla Ramos
Diretor de Valorização Funcional do Servidor

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.

Antônio Fernando Máximo
Secretário Municipal de Administração
Interino

SERVIDORES COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do servidor Cargo
Data  Entrada 
Exercício

Mês e Ano Aquisição da 
Estabilidade

30001611 ANGÉLICA ATHAYDE PEREIRA DOS SANTOS PEDAGOGO 28/02/2011 FEV/2014

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15/08/2013

Geraldino Rolla Ramos / 13505-4

Daniel Abe / 33619-0

Maristhela Gonçalves de M. Bicalho / 07018-1

Valéria Estevam Dutra / 33615-7

Vanes Santana Damião Diniz / 07833-6

Regina Alves Caetano de Oliveira / 08312-7

Andrea Cristina S. França Moreira / 14226-3

Relatório Final de Avaliação de Desempenho
Nome da Servidora: Angélica Athayde Pereira dos Santos
Matrícula: 3000161-1
Cargo: Pedagogo

Local de Trabalho: Secretaria Municipal de Educação
CEMEI Sapucaias

Data de Entrada em Exercício: 28/02/2011

A análise final do Processo de Avaliação de Desempenho demonstra que a servidora manteve seu desempenho estável, atingindo Nível Superior nas 06 (seis) avaliações 
às quais foi submetida.

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Carlos  Magno de Moura Soares

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, Noême 

Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação:Ademir Oliveira, Caio Junqueira e Inês 

Guerra

Distribuição: Protocolo Geral (3352-5102)

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro Camilo 

Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Inês Guerra - Matricula: 1118451



Contagem, 9 de  setembro de 2014 Página 3 de 36 Diário Oficial de Contagem - Edição 3461

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Geraldino Rolla Ramos - 13505-4
Daniel Abe - 33619-0
Maristhela Gonçalves de Moura Bicalho - 07018-1
Valéria Estevam Dutra - 33615-7
Vanes Santana Damião Diniz - 07833-6
Regina Alves Caetano de Oliveira - 08312-7
Andrea Cristina S. França Moreira -14226-3

ATO DE SUSPENSÃO Nº 66, de 25 de agosto de 2014.

A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;

RESOLVE:

Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Aline Poliana dos Santos, Matrícula nº 
45471-0, ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Básica PEB 1, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

06 de março de 2014 01 de setembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de março de 2014.

Contagem, de 25 de agosto de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 67, de 25 de agosto de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;

RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Érica Angélica Félix Vieira, Matrícula                   
nº 2128031-3, ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Básica PEB 2, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

10 de abril de 2014 06 de outubro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de abril de 2014.

Contagem, de 25 de agosto de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 68, de 25 de agosto de 2014.

A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições,  e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estágio probatório estando em efetivo exercício;

RESOLVE:

Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que o servidor Valdir Soares Corgosinho, Matrícula                     
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nº 2133899-0, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 2, esteve afastado das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica:

De Até

06 de março de 2014 20 de março de 2014

21 de março de 2014 04 de abril de 2014

08 de abril de 2014 06 de junho de 2014

07 de junho de 2014 03 de agosto de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando o servidor volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de março de 2014.

Contagem, 25 de agosto de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 69, de 25 de agosto de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições,  e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;

RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Nilva Aparecida Teodora Elorde, Matrícula                     
nº 2128100-0, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 1, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica:

De Até

27 de maio de 2014 10 de junho de 2014

11 de junho de 2014 02 de julho de 2014

03 de julho de 2014 31 de julho de 2014

01 de agosto de 2014 26 de agosto de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de maio de 2014.

Contagem, 25 de agosto de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 70, de 25 de agosto de 2014.

A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;

RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Jaqueline Campos Rocha, Matrícula                   
nº 144747-1, ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Básica PEB 1, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica e licença 
maternidade:

Licença Médica

De Até

21 de março de 2014 22 de março de 2014
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02 de abril de 2014 13 de abril de 2014

Licença Maternidade

De Até

14 de abril de 2014 10 de outubro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de março de 2014.

Contagem, de 25 de agosto de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 71, de 25 de agosto de 2014.

A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;

RESOLVE:

Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Fabiana Maria Delaqua Lobenwein, 
Matrícula                   nº 139733-4, ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Básica PEB 2, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de 
licença médica e licença maternidade:

Licença Médica

De Até

18 de junho de 2014 24 de junho de 2014

Licença Maternidade

De Até

25 de junho de 2014 21 de dezembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de junho de 2014.

Contagem, de 25 de agosto de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 72, de 25 de agosto de 2014.

A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:

Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Renata Gleysa da Costa, Matrícula nº 
116433- 0, ocupante do cargo efetivo de Assistente administrativo, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica e licença materni-
dade:

Licença Médica

De Até

12 de fevereiro de 2014 14 de fevereiro de 2014

17 de fevereiro de 2014 22 de fevereiro de 2014

23 de fevereiro de 2014 02 de março de 2014
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10 de março de 2014 18 de março de 2014

Licença Maternidade

De Até

19 de março de 2014 14 de setembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de fevereiro de 2014.

Contagem, de 25 de agosto de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 73, de 25 de agosto de 2014.

A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;

RESOLVE:

Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Helen Maia Mendes, Matrícula nº 144774-9, 
ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Básica PEB 2, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

30 de junho de 2014 26 de dezembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de junho de 2014.

Contagem, de 25 de agosto de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 74, de 25 de agosto de 2014.

A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício do desempenho das atribuições do cargo efetivo para o qual foi 
nomeado; e,

CONSIDERANDO que a servidora se encontra em exercício de Função de Vice-Diretora  a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2014, segundo Ato Administrativo nº 
15.322/2014;

RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Luciana Alves da Silva, Matrícula 142179-0, 
ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Básica PEB 2, estiver em exercício da Função de Confiança de Vice-Diretor de Escola.

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º(primeiro) de agosto de 2014.

Contagem, 25 de agosto de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013
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ATO DE SUSPENSÃO Nº 75, de 25 de agosto de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;

RESOLVE:

Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Xênia Cruz Bernardo Rosa, Matrícula                 
nº 128626-5, ocupante do cargo efetivo de Pedagogo, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

12 de novembro de 2012 10 de maio de 2013

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de novembro de 2012.

Contagem, de 25 de agosto de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 76, de 25 de agosto de 2014.

A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;

CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício do desempenho das atribuições do cargo efetivo para o qual foi 
nomeado; e,

CONSIDERANDO que a servidora se encontra em exercício de Função de Vice-Diretora  a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013, segundo Ato Administrativo nº 
13.043/2013;

RESOLVE:

Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Marlene Ferreira Damasceno, Matrícula              
nº 135522-4, ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Básica PEB 1, estiver em exercício da Função de Confiança de Vice-Diretor de Escola.

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.

Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º(primeiro) de janeiro de 2013.

Contagem, 25 de agosto de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

                           
 PORTARIA SEAD Nº 035, de 1º de setembro de 2014.

 Delega competência para a prática dos atos que especifica e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - interino, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município 
de Contagem, combinado com os Artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; e, considerando, ainda, o que dispõe o Artigo 8°, do Decreto 
n° 29, de 18 de março de 2013 e alterações; bem como, em obediência ao princípio fundamental da delegação de competência, utilizada como instrumento de descen-
tralização administrativa com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões;    

R E S O L V E:

Art.1º  DELEGAR competência aos Secretários Adjuntos de Administração, até 31 de dezembro de 2014, vedada à subdelegação, para, no âmbito dos órgãos da Sec-
retaria Municipal de Administração, abaixo identificados, observadas as disposições legais e regulamentares, especialmente a manifestação prévia e indispensável do 
órgão de assessoramento jurídico, praticar os seguintes atos:

I - ao Servidor GERALDO MÁRCIO ALVES GUIMARÃES, nomeado no cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto Executivo de Administração, para:
a) ordenação de despesas, nos limites dos créditos orçamentários respectivos, observada a competência da Câmara Orçamentária de Administração Financeira – 
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COAF e condicionada a sua prévia e expressa autorização, no âmbito do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGP;
b) assinatura de contratos, convênios e outros ajustes e seus aditamentos, que tenha como parte a Secretaria Municipal de Administração, especificamente que 
envolva diretamente atribuições de competência do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGP, com a devida homologação da Procuradoria Geral do Município;

II - ao Servidor RAFAEL SILVEIRA, nomeado no cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto de Administração, para:
a) ordenação de despesas, nos limites dos créditos orçamentários respectivos, observada a competência da Câmara Orçamentária de Administração Financeira – 
COAF e condicionada a sua prévia e expressa autorização, no âmbito do Departamento de Suporte e Infraestrutura – DESIN, e do Departamento de Gestão de Recursos 
Logísticos – DEGREL;
.../...

(Continuação – Fls.2 – Portaria SEAD nº 35/2014)

b) assinatura de contratos, convênios e outros ajustes e seus aditamentos, que tenha como parte a Secretaria Municipal de Administração, especificamente que 
envolva diretamente atribuições de competência do Departamento de Suporte e Infraestrutura – DESIN, e do Departamento de Gestão de Recursos Logísticos - DEGREL, 
com a devida homologação da Procuradoria Geral do Município; 
c)  assinatura de todos os procedimentos referentes aos processos licitatórios, inclusive os processos de dispensa  de licitação e de inexigibilidade.

§1º   Do disposto nas alíneas “b”, dos incisos I e II, deste artigo, fica ressalvado o que dispõe os incisos I e II do Artigo 3º do Decreto n° 29, de 18 de março de 2013, 
que delega competências às Secretarias Municipais e Órgãos a elas equiparados.

§2º    A ordenação de despesas de que trata alíneas “a”, dos incisos I e II, deste artigo, engloba os estágios de empenho e liquidação, com emissão das Notas de Em-
penho - NE e da Nota de Autorização de Pagamento - NAP, respectivamente. 

Art.2º    Excetua-se do disposto no inciso I, do Artigo 1º, desta Portaria, a competência  de assinar os atos administrativos referentes à vida funcional dos servidores 
públicos da Administração Direta do Município de Contagem, citadas no Artigos 2º do Decreto nº 030, de 25 de janeiro de 2005.

Parágrafo único. Os casos referentes a nomeação, exoneração, designação, dispensa, demissão, destituição de servidores, bem como a cessão de servidor para exercício 
em órgão ou entidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios, que serão de competência exclusiva da Chefe do Poder Executivo.

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

Art.4º    Fica revogado a Portaria SEAD nº 034, de 26 de agosto de 2014.

   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio do Registro, em Contagem,  1º de setembro de 2014.

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

RATIFICAÇÃO

Contagem, 10 de setembro de 2014.

MODALIDADE: DISPENSA N° 036/2014.
PA Nº 133/2014 

OBJETO: contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preços unitários, para a execução de serviços de operacionalização, manutenção e monitoramento do 
aterro sanitário municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

 1151-18.452.0009-2090 - CODIGO: 339039-99 FONTE: 010000.            
                 
DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário:

A presente Dispensa de Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24 
inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Submetemos o presente procedimento à consideração de V. Exa., para Ratificação podendo a despesa no valor global estimado de R$ 4.798.401,96 (quatro milhões, 
setecentos e noventa e oito reais, quatrocentos e um reais e noventa e seis centavos), ser autorizada em nome da empresa TERRA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Michele Mariana de Souza Marcolino 
Diretora Geral do Departamento de Gestão de Recursos Logísticos

DESPACHO:



Contagem, 9 de  setembro de 2014 Página 9 de 36 Diário Oficial de Contagem - Edição 3461

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Ratifico o procedimento e autorizo a despesa em nome da empresa TERRA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., para respectiva contratação. Publique-se no prazo legal.

Contagem, 10 de setembro de 2014.

Rafael Silveira
Secretário Adjunto de Administração.  

Contagem, 10 de setembro de 2014.
MODALIDADE: Concorrência Nº 007/2014 
PA: 054/2014

TIPO: Técnica e Preço

OBJETO: Contratação de duas agências de propaganda para prestação de serviços técnicos de publicidade para atendimento às necessidades de comunicação do Mu-
nicípio de Contagem/MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade –1131.10.301.0017.2147 – 3390.3968 – Fonte 214801 (Fundo Municipal de Saúde)
· 1131.10.302.0001.2145 – 3390.3968 – Fonte 214901 (Fundo Municipal de Saúde)
· 1131.10.305.0020.2169 – 3390.3968 – Fonte 215001 (Fundo Municipal de Saúde)
· 1061.04.131.0035.2061 – 3390.3968 – Fonte 010000 (Secretaria Comunicação)
· 1122.12.363.0015.2220 – 33903968 – Fonte 210009 (FUNEC)
· 1162.15.451.0014.2067 – 33903968 – Fonte 010000 (TRANSCON)

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes 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 vencedoras do certame 
as empresas FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA., que obteve a nota de 80,26 e ofertou o desconto de 50% sobre a tabela do SINAPRO/MG e CASABLANCA  COMUNICAÇÃO 
E MARKETING LTDA.,  que obteve a nota de 75,99 e ofertou o desconto de 50% sobre a tabela do SINAPRO/MG, bem como a adjudicação do objeto para posterior 
contratação.

JÁDER LUÍS SALES JÚNIOR
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto as empresas FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA. E CASABLANCA  COMUNICAÇÃO E MAR-
KETING LTDA., para posterior contratação.

Contagem, 10 de setembro de 2014.

RAFAEL SILVEIRA 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO
INTERINO

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 04 de setembro de 2014.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 011/2014 – PA Nº. 104/2014
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1051.04.124.0001.2007 – 3390.3044 – FONTE 10000

A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
NÃO HOUVE RECURSOS.
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto às licitantes vencedoras, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do 
resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a empresa licitante abaixo:

EMPRESAS VENCEDORAS ITENS VALOR TOTAL
ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME 01 R$ 292,50
DESERTO 02 R$ 0,00
DESERTO 03 R$ 0,00
ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME 04 R$ 106,40
DESERTO 05 R$ 0,00
ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME 06 R$ 66,75
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ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME 07 R$ 105,00
FRUSTRADO 08 R$ 0,00
DESERTO 09 R$ 0,00
ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME 10 R$ 69,40
ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME 11 R$ 54,40
ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME 12 R$ 52,00
ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME 13 R$ 99,00
FRUSTRADO 14 R$ 0,00
FRUSTRADO 15 R$ 0,00
FRUSTRADO 16 R$ 0,00
DESERTO 17 R$ 0,00
VALOR TOTAL  ====================================> R$ 845,45 

O valor total obtido na presente licitação foi de R$ 845,45 (oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). 

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro

DESPACHO:
Declarada vencedora a LICITANTE ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS – ME, CNPJ número 18.067.244/0001-57, na modalidade Pregão Eletrônico número 011/2014, PA 
número 104/2014, homologo a presente licitação para a respectiva aquisição.

Contagem, 04 de setembro de 2014.

Antônio Fernando Máximo
Secretário Municipal de Administração
Em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇAÕ 
Concorrência nº 013/2014 

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

Concorrência nº 013/2014 – PA 127/2014, tipo menor preço, Contratação empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para conclusão das 
obras de construção do Centro Municipal de Educação Infantil - Cemei Linda Vista, localizado Rua Maria Olinda Nascimento – S/N°, Bairro Linda Vista, no Município 
de Contagem – MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 09:30 (nove horas  e trinta minutos) do dia 13 (treze) de outubro 2014 e com a 
abertura marcada para as 10:00 (dez horas) do dia 13 (treze) de outubro 2014.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 10 (dez) de 
setembro de 2014, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, tel.: (0**31) 
3352.5090 e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisi-
ção do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, 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 (cinquenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denomina-
ção completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato. 
Luiz Adolfo Belém
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇAÕ 
Concorrência nº 014/2014 

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 
Concorrência nº 014/2014 – PA 129/2014, tipo menor preço, contratação de empresa para execução de obras de contenção de encostas e serviços complementares de 
infraestrutura urbana, inclusive drenagem pluvial, ligações viárias de esgoto e água em áreas de risco nas Vilas Boa Vista, Funcionários, Epa Perobas, Morro dos Cabritos 
‘’ A’’, Morro dos Cabritos “B”  e Boa Esperança no Município de Contagem/MG, NO ÂMBITO DO PROGRAMA “DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO À PREVENÇÃO/ERRADICAÇÃO DE RISCOS DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – TERMO DE COMPROMISSO Nº.0351538-00/2011/
MINISTÉRIO DA CIDADES/CAIXA, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 09:30 (nove horas  e trinta minutos) do dia 14 (quatorze) de outubro 
2014 e com a abertura marcada para as 10:00 (dez horas) do dia 14 (quatorze) de outubro 2014.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 11 (onze) de 
setembro de 2014, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, tel.: (0**31) 
3352.5090 e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisi-
ção do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, 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 (cinquenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denomina-
ção completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato. 
Luiz Adolfo Belém
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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 PORTARIA SEAD Nº 035, de 1º de setembro de 2014.

 Delega competência para a prática dos atos que especifica e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - interino, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município 
de Contagem, combinado com os Artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; e, considerando, ainda, o que dispõe o Artigo 8°, do Decreto n° 
29, de 18 de março de 2013 e alterações; bem como, em obediência ao princípio fundamental da delegação de competência, utilizada como instrumento de descentra-
lização administrativa com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões;    

R E S O L V E:

Art.1º  DELEGAR competência aos Secretários Adjuntos de Administração, até 31 de dezembro de 2014, vedada à subdelegação, para, no âmbito dos órgãos da Se-
cretaria Municipal de Administração, abaixo identificados, observadas as disposições legais e regulamentares, especialmente a manifestação prévia e indispensável do 
órgão de assessoramento jurídico, praticar os seguintes atos:

I - ao Servidor GERALDO MÁRCIO ALVES GUIMARÃES, nomeado no cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto Executivo de Administração, para:
a) ordenação de despesas, nos limites dos créditos orçamentários respectivos, observada a competência da Câmara Orçamentária de Administração Financeira – 
COAF e condicionada a sua prévia e expressa autorização, no âmbito do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGP;
b) assinatura de contratos, convênios e outros ajustes e seus aditamentos, que tenha como parte a Secretaria Municipal de Administração, especificamente que 
envolva diretamente atribuições de competência do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGP, com a devida homologação da Procuradoria Geral do Município;

II - ao Servidor RAFAEL SILVEIRA, nomeado no cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto de Administração, para:
a) ordenação de despesas, nos limites dos créditos orçamentários respectivos, observada a competência da Câmara Orçamentária de Administração Financeira – 
COAF e condicionada a sua prévia e expressa autorização, no âmbito do Departamento de Suporte e Infraestrutura – DESIN, e do Departamento de Gestão de Recursos 
Logísticos – DEGREL;
.../...

(Continuação – Fls.2 – Portaria SEAD nº 35/2014)

b) assinatura de contratos, convênios e outros ajustes e seus aditamentos, que tenha como parte a Secretaria Municipal de Administração, especificamente que 
envolva diretamente atribuições de competência do Departamento de Suporte e Infraestrutura – DESIN, e do Departamento de Gestão de Recursos Logísticos - DEGREL, 
com a devida homologação da Procuradoria Geral do Município; 
c)  assinatura de todos os procedimentos referentes aos processos licitatórios, inclusive os processos de dispensa  de licitação e de inexigibilidade.

§1º   Do disposto nas alíneas “b”, dos incisos I e II, deste artigo, fica ressalvado o que dispõe os incisos I e II do Artigo 3º do Decreto n° 29, de 18 de março de 2013, 
que delega competências às Secretarias Municipais e Órgãos a elas equiparados.

§2º    A ordenação de despesas de que trata alíneas “a”, dos incisos I e II, deste artigo, engloba os estágios de empenho e liquidação, com emissão das Notas de Empe-
nho - NE e da Nota de Autorização de Pagamento - NAP, respectivamente. 

Art.2º    Excetua-se do disposto no inciso I, do Artigo 1º, desta Portaria, a competência  de assinar os atos administrativos referentes à vida funcional dos servidores 
públicos da Administração Direta do Município de Contagem, citadas no Artigos 2º do Decreto nº 030, de 25 de janeiro de 2005.

Parágrafo único. Os casos referentes a nomeação, exoneração, designação, dispensa, demissão, destituição de servidores, bem como a cessão de servidor para exercício 
em órgão ou entidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios, que serão de competência exclusiva da Chefe do Poder Executivo.

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

Art.4º    Fica revogado a Portaria SEAD nº 034, de 26 de agosto de 2014.

   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio do Registro, em Contagem,  1º de setembro de 2014.

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ivayr Nunes Soalheiro, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambientais:
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N.º846/14

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 38, §1º da Lei Complementar 82/2010 c/c 
art. 11 da Resolução 01/2010, concede ao empreendimento Maxibag Produtos Hospitalares e Descartáveis Ltda – ME, CNPJ: 01.729.901/0001-81, localizada na Rua 
Zulmerindo Ramires Brito, nº: 236, Bairro Jardim dos Bandeirantes, Contagem, Minas Gerais, Certidão de Regularidade Ambiental – Diretrizes Ambientais, com validade 
até 24 de agosto de 2022, para exercer atividade de distribuidora de produtos de usos médico hospitalar, de higiene pessoal, de limpeza, de proteção individual e de 
segurança, compreendendo comércio atacadista dos mesmos, conforme autos do processo administrativo nº 03A.22606/2011. Com condicionantes.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 842/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Mariana Laurita de Andrade Nascimento – ME, CNPJ:Nº.14.959.378/0001-21, localizado à Rua Coronel 
Benjamim Guimarães, Nº 1.756, Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4784-9/00.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 20804/2013-03A, em conformidade com as normas ambien-
tais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 21/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 840/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Acir Ferreira de Souza, CNPJ:Nº.13.540.095/0001-88, localizado à Rua Refinaria Duque de Caxias, Nº 
381, Loja B, Bairro Petrolândia, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de outros artigos produtos não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, 
de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4789-0/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 21630/2013-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 21/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 837/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Avon Cosméticos Ltda., CNPJ:Nº.56.991.441/0005-80, localizado à Avenida das Américas, Nº 300, Letra 
A, Bairro São Sebastião, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AM-
BIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio 
atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio atacadista 
de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; marketing 
direto; promoção de vendas; atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente; atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) 
nº 4646-0/01.00; 4646-0/02.00; 4639-7/01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 09159/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 21/08/2018.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N.º814/14 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 38, §1º da Lei Complementar 82/2010 c/c 
art. 11 da Resolução 01/2010, concede ao empreendimento N & A Alimentações Ltda – ME, CNPJ: 71.359.491/0001-00, localizada na Avenida Rio Negro, nº: 794, 1º 
piso, Bairro Parque Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, Certidão de Regularidade Ambiental – Diretrizes Ambientais, com validade até 14 de agosto de 2022, 
para exercer atividade de restaurante com “self-service” no local e entrega de refeições tipo marmitex fora do estabelecimento, conforme autos do processo administra-
tivo nº 03A.04649/2010. Com condicionantes.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 810/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Dikaren Lingerie Ltda – ME, CNPJ:Nº.17.544.254/0001-73, localizado à Rua Bernardo Monteiro, Nº 187/
Loja 04, Bairro Centro, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIEN-
TAL, para exercer a(s) atividade(s) de confecção de roupas íntimas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 1411-8/01, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01810/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 21/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 809/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Festanimada Ltda – ME, CNPJ:Nº.04.714.233/0001-07, localizado à Rua João Guimarães, Nº 85, Bairro 
Ressaca, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
código(s) nº 4789-0/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 21072/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 21/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N.º805/14 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 38, §1º da Lei Complementar 82/2010 c/c 
art. 11 da Resolução 01/2010, concede ao empreendimento Somar Peças Diesel Ltda., CNPJ: 13.030.885/0001-13, localizada na Rodovia BR 381, nº: 3.416, Galpão, Bair-
ro Inconfidentes, Contagem, Minas Gerais, Certidão de Regularidade Ambiental – Diretrizes Ambientais, com validade até 11 de agosto de 2022, para exercer atividade 
de comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, pneumáticos e câmaras de ar, conforme autos do processo administrativo nº 00582/2013-
03A. Com condicionantes.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 786/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Natália Rafaela de Assis Costa, CNPJ:Nº.074.164.336-73, localizado à Avenida João César de Oliveira, 
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Nº 2.959, 3º andar, Sala 205, Bairro da Glória, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 8630-5/04.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05036/2013-03A, em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 05/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 789/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Tremendão – Comércio de materiais de construção Ltda., CNPJ:Nº.01.446.659/0001-39, localizado à Rua 
Rita Camargos, Nº 198, Bairro Bom Jesus, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULA-
RIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4744-0/05.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05701/2014-03A, em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 05/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 798/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Luiz Gonçalves de Almeida, CNPJ:Nº.19.469.296/0001-12, localizado à Rua Rio Comprido, Nº 507, Loja 6, 
Bairro Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIEN-
TAL, para exercer a(s) atividade(s) de reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não – motorizados, comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 9529-1/04, 4763-6/03, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
03222/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 11/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 811/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Solugesso Distribuição e Serviços em Geral Ltda – ME, CNPJ:Nº.17.643.117/0001-96, localizado à Avenida 
Severino Ballesteros Rodrigues, Nº 461, Bairro Ressaca, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICA-
DO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de obras de acabamentos em gesso e estuque; comercialização de material em gesso para construção, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4330-4/02.02; 4744-0/05.00, respectivamente, conforme Processo Administra-
tivo Nº 04143/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 12/08/2018.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 812/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 
e Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Alpina Briggs Defesa Ambiental S/A, CNPJ:Nº.04.050.400/0030-05, localizado à Rua Três, Nº 134, 
Bairro do Comércio, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral, exceto imobiliários, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 39.00-5-00, 74.90.1.04, respectivamente, confor-
me Processo Administrativo Nº 04925/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 
12/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N.º772/14 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 38, §1º da Lei Complementar 82/2010 
c/c art. 11 da Resolução 01/2010, concede ao empreendimento Eduardo de Faria Chaves – ME, CNPJ: 14.937.152/0001-20, localizada na Rua Rodrigues da Cunha, 
nº: 85, Bairro Ressaca, Contagem, Minas Gerais, Certidão de Regularidade Ambiental – Diretrizes Ambientais, com validade até 29 de julho de 2022, para exercer 
atividade de comércio atacadista de materiais e equipamentos de higiene, limpeza, polimento e conservação domiciliar, conforme autos do processo administrativo nº 
03A.09701/2012. Com condicionantes.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 824/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Laticínios Belinho Eireli, CNPJ:Nº.02.781.982/0002-02, localizado à Rua Piratininga, Nº 270, Bairro 
Bandeirantes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de laticínios e frios, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 47.12-1-03, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 17442/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 21/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 788/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Grandlub Ltda., CNPJ:Nº.02.305.356/0003-20, localizado à Rua Um, Nº 11, Bairro do Comércio, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio varejista de lubrificantes, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob os código(s) nº 4732-6/00.00; 4520-0/05.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 24531/2013-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 05/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 828/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Arthur Resende Moraes ME, CNPJ:Nº.13.895.381/0001-66, localizado à Rua Coronel Augusto Camargos, 
Nº 540, Loja 04, Bairro Centro, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; alojamento, higiene e embeleza-
mento de animais, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4789-0/04.00; 9609-2/03.00, respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 05696/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 
21/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 784/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Pet Shop Lugar de Bicho Ltda., CNPJ:Nº.07.638.888/0001-31, localizado à Rua Sumara, Nº 279 A, Bairro 
Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio varejista de medicamentos veterinários; 
alojamento, higiene e embelezamento de animais, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4789-0/04; 4771-7/04; 
9609-2/03, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 04179/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 04/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 787/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Sislene Luiza Silva Souza – ME, CNPJ:Nº.04.564.082/0001-58, localizado à Rua Refinaria Duque de 
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Caxias, Nº 405, Bairro Petrolândia, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARI-
DADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de laboratórios fotográficos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 
7420-0/03.02, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 13610/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 05/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 780/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Forte Comércio de Alimentos Ltda EPP, CNPJ:Nº.10.803.557/0001-14, localizado à Rua Vinte e Três, Nº 
45 B, Bairro Milanez, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Comple-
mentar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4729-6/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 15397/2013-03A, em conformidade 
com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 31/07/2018.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 795/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Erga Comércio e Serviços Ltda – EPP, CNPJ:Nº.20.789.863/0001-05, localizado à Rua Augusto Gonçalves, 
Nº 49, Bairro Inconfidentes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AM-
BIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; aluguel de máquinas 
e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 3314-7/08; 
7732-2/01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 15691/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 11/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 797/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Comercial Gparma Ltda – EPP, CNPJ:Nº.41.833.765/0001-90, localizado à Rodovia BR 040, KM 688, 
Lojas 45 e 46, Bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de papelão em bruto, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
código(s) nº 4686-9/01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08282/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 11/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 802/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Daniel Pereira Machado, CNPJ:Nº.14.154.986/0001-69, localizado à Rua Romeu Diniz, Nº 686, Bairro 
Darcy Ribeiro, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de carne – açougues e peixaria, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 
4722-9/01.00 e 4722-9/02.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16138/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade 
da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 11/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 785/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Colchões Rangel Ltda – ME, CNPJ:Nº.14.555.252/0001-91, localizado à Rua Felipe dos Santos, Nº 163, 
Bairro Nacional, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente e escritório de 
transporte rodoviário de carga, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 9529-1/99.00 e 7930-2/02.02, respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 24362/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento 
em 05/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 783/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Lava Jato Car e Fun Ltda – ME, CNPJ:Nº.04.169.851/0001-13, localizado à Rodovia Fernão Dias, Nº 3.000, 
Estacionamento Box 02, Bairro Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4520-0/05, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05373/2014-03A, em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 841/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Belotelhas Comercial Ltda ME, CNPJ:Nº.19.397.450/0001-98, localizado à Rua Tomaz Andrade, Nº 45, 
Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
código(s) nº 47.44-0-04, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 25230/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 21/08/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 843/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento L & L Comércio de Pneus Ltda – ME, CNPJ:Nº.10.510.640/0001-03, localizado à Rodovia BR 040, KM 
688, Pavilhão 10, Lojas 20 e 40, Bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio por atacado e varejo de pneumáticos e câmara de ar; comércio por atacado e varejo de peças 
e acessórios novos para veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4530-7/02.00; 4530-7/01.00, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 21839/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 21/08/2018. 
CERTIFICADO LS Nº034/14
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Steel Indústria e Comércio de Peças Ltda. EPP, CNPJ: 03.041.934/0001-60, localizada na Rua Guilherme Cyrienni, Nº 385, Bairro Vila Rui Barbosa, Conta-
gem – MG, Licença Sumária, com validade até 11 de agosto de 2022, para exercer atividade de fabricação de outros produtos de metal não especificados; serviços de 
usinagem, tornearia, solda, com fabricação de peças de metal. Processo Administrativo Nº 6993/01-13.  Com condicionantes.
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Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Remarcação de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa remarcação 
da data para a realização do Pregão Presencial 063/2014 cujo objeto é – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO E PAPEL TOALHA) PARA ATENDER A REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE - FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 MESES; Que inicialmente seria realizado em – Data: 18 de Setembro de 2014 às 09h00 min fica remarcado 
para Dia: 22 de Setembro de 2014 ás 09:00 horas em virtude da alteração de documentação técnica a ser apresentada – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade 
Industrial – Contagem. Informações e-mail: licitafamuc@gmail.com. Márcio Eustáquio de Rezende Junior – Pregoeiro 09/09/2014. 

A Comissão Permanente de Licitação – CPL e a Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, comunica que o Processo Licitatório Pregão Presencial 
nº 081/2014, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (DVE, DVP E HEMOSTÁTICO), PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM – 
FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 MESES que seria realizado no dia 10/09/2013, às 09h00min, fica suspenso, para alteração no edital, conforme motivação constante 
dos autos. A nova data para realização da sessão será dia 22/09/2014 às 14:00 no mesmo local divulgado no Edital. O Pregoeiro, Márcio Eustáquio de Rezende Júnior. 
Em 09/09/2014.

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 078/14 - PAC Nº. 173/14

OBJETO:. Aquisição em caráter Emergencial do procedimento de PET CT, para o usuário João Batista Costa, nos termos da solicitação da Superintendência de Regulação.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1-10-302-0001-2145– 3390-39-36 – 214.901 CR 1057
    
DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO,  da despesa com a. FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP, 
inscrita no CNPJ nº.18.720.938/0001-41, no valor total de R$ 2.900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais), para atendimento à Ordem Judicial nº 0079.14036954-1.

André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras

DESPACHO:

Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP, inscri-
ta no CNPJ nº.18.720.938/0001-41, no valor total de R$ 2.900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais), para atendimento à Ordem Judicial nº 0079.14036954-1. Publique-se.

Contagem, 14 de Agosto de 2014.

Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2013 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

CONTRATADA: ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA 

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA AV. ALTERO-
SAS - MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CONFORME CONTRATO DE REPASSE ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM E A CAIXA SOB O Nº 0374750-
71/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA.

PRAZO: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 09/06/2014 E COM VENCIMENTO FINAL EM 07/09/2014.
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DATA: 05/06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2013 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2013

CONTRATADA: ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA 

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA AV. DOIS – BAIR-
RO COLORADO – MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CONFORME CONTRATO DE REPASSE ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM E A CAIXA SOB O Nº 
0373001-84/2011 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

PRAZO: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 12/09/2014 E COM VENCIMENTO FINAL EM 11/12/2014.

DATA: 10/09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 011/2014 – CONCORRÊNCIA Nº 004/2014

CONTRATADA: A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1105 16.482.0030.1029; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 010000

DATA: 06/08/2013

C.M.A.S.C.

REGIMENTO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CMASC (GESTÃO 2014/2016)

Das Disposições Iniciais

Art. 1º - Este Regimento contém normas destinadas a regulamentar e disciplinar a eleição dos membros representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal de 
Assistência Social de Contagem – CMASC, em conformidade com o que dispõe a Lei N.º4.507, de 29 de dezembro de 2011 e o Regimento Interno do CMASC.

Art. 2º - A eleição para escolha dos membros representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, 
para a gestão 2014/2016 será regulada por este Regimento Eleitoral, devidamente aprovado em reunião ordinária do CMASC, do dia 21 de Agosto de 2014.  

Da Composição da Comissão Eleitoral

Art. 3º - A eleição dos representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC será coordenada por Comissão Eleitoral, 
composta por 09 (Nove) membros designados em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, do dia 31 de Julho de 2014. 

Art. 4º - São membros da Comissão Eleitoral:

Antônia Tereza de Souza
Claúdia Faria Veiga
Davi Niemann Ottoni
Gláucia Lucas Coelho 
José Cândido Rodrigues Neto 
Luciano Alves Gomes 
Marcelo Lino da Silva 
Patrícia de Cassia Silva
Tania S. Azeredo Oliveira 

Parágrafo único – Os membros da comissão eleitoral não poderão se candidatar ao pleito.
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Art. 5º - Caberá à Comissão Eleitoral, dar ciência dos termos deste Regimento Eleitoral ao Ministério Público e às entidades habilitadas a participar das eleições da 
Assembleia Setorial. 

Art. 6° - Serão eleitos: 

I – No segmento de Organizações de Trabalhadores da Área: 04 (Quatro) conselheiros titulares e 04 (Quatro) suplentes. Os conselheiros terão mandato completo de 02 
(dois) anos.

II – No segmento das Entidades Prestadoras de Serviços Socioassistenciais, de Defesa de Direitos Socioassistenciais e de Assessoramento: 04 (quatro) conselheiros titula-
res e 04 (quatro) conselheiros suplentes. Os conselheiros terão mandato completo de 02 (dois) anos.

III – No segmento Usuários: 04 (quatro) conselheiros titulares e 04 (quatro) suplentes. Os conselheiros terão mandato completo de 02 (dois) anos.

Parágrafo Único – Os representantes das entidades prestadoras de serviços socioassistenciais, de defesa de direitos e de assessoramento e os representantes de organi-
zação de trabalhadores da área serão eleitos em assembléia convocada pelo CMASC, especificamente para este fim.

Dos Eleitores

Art. 7º -  São considerados representantes de entidades prestadores de serviços assistenciais:
I – Trabalhador do Setor; 
II -  Usuários;
III-  Entidade Prestadora de serviços socioassistenciais.

Art. 8º - Serão considerados elegíveis para representarem os Trabalhadores do Setor as associações de trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais 
sindicais, conselhos federais de profissões regulamentadas que organizam, defendem e representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na 
política de assistência social, conforme preconizado na Lei Orgânica de Assistência Social, na Política Nacional de Assistência Social e no Sistema Único da Assistência 
Social.

Art. 9º - Serão considerados elegíveis para representarem os Usuários as organizações de usuários e os respectivos usuários.

Parágrafo Primeiro. Serão considerados usuários, as pessoas vinculadas aos programas, projetos, serviços e benefícios da PNAS, organizadas sob diversas formas, em 
grupos que têm como objetivo a luta por direitos. Reconhecem-se como legítimos: associações, movimentos sociais, fóruns, redes ou outras denominações, sob diferen-
tes formas de constituição jurídica, política ou social.

Parágrafo Segundo. Serão considerados organizações de usuários aquelas juridicamente constituídas, que tenham, estatutariamente, entre seus objetivos a defesa dos 
direitos de indivíduos e grupos vinculados à PNAS, sendo caracterizado seu protagonismo na organização mediante participação efetiva nos órgãos diretivos que os 
representam, por meio da sua própria participação ou de seu representante legal, quando for o caso.

Art. 10 - Serão considerados elegíveis para representarem as Entidades Prestadoras de Serviços Socioassistenciais aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimen-
to e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela LOAS, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos, de acordo com o disposto no art. 3º da Lei n° 
8.742/93, em consonância com a Resolução/CNAS n° 191, de 10 de novembro de 2005, com retificação publicada no Diário Oficial da União - DOU de 10 de fevereiro 
de 2006.

Art. 11 - Do segmento disposto no artigo 7º, estarão habilitadas a votar na Assembléia Setorial todas  os indicados nos incisos I, II e III.

Parágrafo Primeiro - Para a eleição dos representantes das entidades prestadoras de serviços assistenciais, das entidades de defesa de direitos e das entidades de 
assessoramento, serão habilitadas aquelas pessoas indicadas até dois dias antes do último dia útil. Sendo que cada entidade inscrita no Conselho poderá indicar até 05 
(cinco) representantes/eleitores. 

Parágrafo Segundo - Para a eleição dos representantes de organização de trabalhadores da área do setor público e do setor privado/sem fins lucrativos, aquelas pessoas 
que comprovem vínculo com a representação da categoria, conforme previsto na Resolução 17 de 20 de Junho de 2011 do CNAS e que tenha atuação na área da 
Assistência Social. 

Parágrafo Terceiro – Os eleitores do segmento de organizações de trabalhadores da área da Assistência Social deverão se inscrever previamente até as 16h30min do 
penúltimo dia útil antes da eleição, comprovada a qualificação para o pleito, o eleitor, pessoa física, habilitar-se-à ao voto, na respectiva assembléia.

Parágrafo Quarto - Os eleitores do segmento dos usuários da Assistência Social deverão se inscrever previamente até às 16h30min do penúltimo dia útil antes da elei-
ção, comprovado o vínculo com os serviços, projetos e programas governamentais ou não governamentais (com a entidade).

Parágrafo Quinto - O credenciamento para participar da Assembléia Setorial terá o limite de 02 (duas) horas, a partir do início da assembléia prevista pela programação 
oficial.

Do Registro de Candidaturas

Art. 13 - As solicitações de registro de candidaturas, para a escolha dos representantes dos usuários no Conselho, serão recebidas no Conselho Municipal de Assistência 
Social – CMASC, de 10/09/2014 até dia 17/09/2014, no horário de 08h30min às 16h30min.

Art. 14 - As solicitações de registro de candidaturas, para representantes dos usuários da Assistência Social, serão feitas de 10/09/2014 até dia 17/09/2014 em requeri-
mentos padronizados, que somente serão protocolados e processados, se estiverem acompanhados da cópia dos seguintes documentos:
Carteira de Identidade;
Comprovação do vínculo com os serviços, projetos e programas governamentais ou não governamentais (com a entidade);
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Comprovante de endereço atual do candidato, até os últimos três meses.

Art. 15 - As solicitações de registro de candidaturas, para a escolha dos representantes das entidades prestadoras de serviços socioassistenciais, dos representantes das 
entidades de defesa de direitos, dos representantes das entidades de assessoramento e representantes de organizações de trabalhadores da área da Assistência Social, 
serão recebidas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMASC, até dia 17/09/2014 no horário de 08h30min as 16h30min.

Art. 16 - As solicitações de registro de candidatura, para representantes das entidades prestadoras de serviços socioassistenciais, dos representantes das entidades de 
defesa de direitos, dos representantes das entidades de assessoramento e representantes de organizações de trabalhadores da área da Assistência Social, serão feitas 
em requerimentos padronizados, que somente serão protocolados e processados se estiverem acompanhados da cópia dos seguintes documentos:
Carteira de Identidade do candidato;
Cartão de benefício do usuário;
NIS (Número de Identificação Social);
Declaração de serviços, programas e projetos;
Atestado ou declaração de indicação da candidatura por parte da entidade a que pertence;
Certificado de inscrição no CMASC da entidade, exceto para representantes de organizações de trabalhadores da área.

Art. 17 - As entidades que se apresentarem como candidatas, serão qualificadas por categorias, na forma prevista na Lei Municipal N.º 4.507, de 29 de dezembro de 
2011, devendo ser de âmbito municipal, vetada a inscrição e voto em mais de uma categoria.

Art. 18 - É admitido o pedido de registro de candidatura mediante procuração por instrumento específico.

Art. 19 - Não será admitido o uso de, somente, apelido no registro de candidatura.

Art. 20 - A falta de qualquer documento exigido para o pedido de candidatura implicará no seu indeferimento.

Art. 21 – O prazo para impugnação das candidaturas será dia 23/09/2014. As impugnações serão anexadas ao processo de registro do candidato e, havendo mais de 
uma no mesmo processo, serão decididas conjuntamente pela Comissão Eleitoral.

Art. 22  – Poderá fazer o registro, o candidato com idade mínima de 18 anos. 

Da Eleição 

Art. 23 - A eleição dos representantes da sociedade civil no CMASC será realizada, em Assembléia Setorial, no dia 10/10/2014, sexta-feira na FUNEC Avenida João César 
de Oliveira, 2415, Bairro: Eldorado - CEP: 32.310-000 Telefone: 3356-6298 – Contagem/MG. 

Art. 24 – A Assembléia Setorial se realizará no intervalo de 18h00min às 21h00min, obedecendo a seguinte programação:
 De 18:00 às 20:00hs – Credenciamento 
De 18:00 às 18:20hs – Abertura da Assembléia/Acolhida.
 De 18:20 às 18:35hs – Leitura do Regimento Eleitoral.
 De 18:35 às 19:35hs – Apresentação dos(as) candidatos(as) à eleição.
 De 19:40 às 20:30hs – Votação (direta e secreta)
 De 20:30 às 21:00hs – Apuração
 Às 21:00hs                – Proclamação dos eleitos

Art. 25 - No dia da Assembléia Setorial, antes do início das votações, os candidatos se apresentarão em plenário.

Parágrafo Único: Não será permitida a formação de chapa.
 
Art. 26 - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, e aos membros da Comissão Eleitoral organizar os locais de votação, formar as 
mesas receptoras e encaminhar todos os procedimentos para a realização do pleito, inclusive designação de mesários e escrutinadores.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral decidirá de imediato as eventuais impugnações de mesários e escrutinadores.

Art. 27 - Havendo apenas um candidato, proceder-se-a a eleição por aclamação em Assembléia.

Art. 28 - A eleição dos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC se dará em turno único de 
votação.

Art. 29 - A mesa eleitoral será formada por 03 (três) membros da Comissão Eleitoral, sendo 1 (um) presidente, 1 (um) secretário e 01 (um) mesário, designados pela 
própria Comissão Eleitoral. 

Parágrafo Único – O Ministério Público será convidado a compor a mesa eleitoral. 

Art. 30 - A mesa eleitoral terá a função de receber e apurar os votos, bem como lavrar a ata de eleição e proclamar o seu resultado. 

Art. 31 - A votação será acompanhada e fiscalizada no local da votação por, no mínimo, 03 (três) fiscais, escolhidos no momento de votação, dentre os representantes 
das entidades e candidatos presentes, sendo, naquele caso, 01 (um) por segmento representativo. 

Art. 32 - Os fiscais terão acesso aos documentos da mesa, devendo consignar em ata, as ocorrências do processo. 

Art. 33 - A cédula de votação conterá impresso o nome do segmento ou candidato a ser votado. 
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Parágrafo Único - A cédula de votação será rubricada por pelo menos 2 (dois) membros da mesa eleitoral. 

Art. 34 - Antes do início da votação, a urna será vistoriada obrigatoriamente pela mesa eleitoral, Ministério Público, se presente, e fiscais. 

Art. 35 – Serão considerados nulos os votos que contenham rasuras de qualquer natureza ou mais de 1 (um) candidato assinalado por segmento.

Art. 36 - Após o encerramento da votação, apuração dos votos e proclamação dos eleitos, será lavrada ata do processo eleitoral pelo Secretário da mesa. 

Art. 37 - A ata, uma vez lavrada e aprovada, será assinada pelos membros da mesa eleitoral, Ministério Público, se presente, e representantes das entidades presentes. 

Art. 38 - Poderá votar na Assembléia Setorial a pessoa com idade mínima de 16 anos. 

Da Apuração dos Votos e Proclamação dos Eleitos 

Art. 39 - A Junta Eleitoral, composta pelos 3 (três) membros da mesa eleitoral, decidirão, de imediato, as eventuais impugnações de voto.

Parágrafo único - Das decisões, caberá recurso imediato à Comissão Eleitoral, que será decidido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 40 - A apuração dos votos será realizada no local de votação, imediatamente após o voto do último eleitor, e em conformidade com o horário estabelecido pela 
programação oficial, acompanhada pelos fiscais e Ministério Público, se presente. 

Art. 41 - O boletim de apuração correspondente a cada assembléia deverá ser assinado pelos escrutinadores e fiscais.

Parágrafo primeiro - Na Assembléia Setorial de eleição de representantes das entidades prestadoras de serviços socioassistenciais, dos representantes das entidades de 
defesa de direitos, dos representantes das entidades de assessoramento e representantes de organizações de trabalhadores da área da Assistência Social serão eleitos os 
primeiros candidatos mais votados de cada segmento para compor as vagas de titulares existentes, juntamente com os candidatos subseqüentes, que serão considera-
dos suplentes. 

Parágrafo segundo - Na assembléia setorial de eleição de representantes de usuários serão considerados eleitos os candidatos mais votados.
 
Art. 42 - Em caso de empate, o critério de desempate será a finalidade na área da Assistência Social, o tempo de atuação verificado pela data de fundação da entidade 
ou idade do candidato (maior idade). 

Art. 43 - O Presidente da mesa eleitoral proclamará o nome dos candidatos eleitos para titulares e suplentes, logo após, será lavrada a ata de eleição. 

Das Disposições Finais 

 
Art. 44 - Os representantes, uma vez eleitos, serão nomeados pelo Prefeito de Contagem, para um mandato de 02 (dois) anos, fazendo-se publicar o ato de nomeação 
no Diário Oficial de Contagem - DOC. 

Art. 45 - Os casos omissos no presente Regimento serão decididos pela Comissão Eleitoral, utilizando-se, por analogia, os procedimentos do Código Eleitoral.

Art. 46 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua emissão, revogadas as disposições contrárias. 

Contagem, 21 de Agosto de 2014.

Marilene Silva Santana Pimenta
Presidente do CMASC

ANEXO I

EDITAL N° 001/2014

ASSUNTO: Convocação e regulamento do processo eleitoral dos Representantes da Sociedade Civil ao Conselho 

CRONOGRAMA

Nº DESCRIÇÃO DATA/HORÁRIO/LOCAL
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1 Inscrição das instituições em formulário próprio

Data: 10 à 17/09/14
Horário: 08:00 às 16:00 de segunda a sexta-feira
Local: Casa dos Conselhos – Av. João César de Oliveira, 3481 – 4º andar – Bairro Eldorado – 
Contagem - MG

2
Análise das organizações candidatas pela Comissão 
Eleitoral 18 e 19/09/14

3 Publicação das Instituições Aptas Após deferimento, publicar dia 22/09/14. 

4 Pedidos de impugnação de candidatura das instituições. 23/09/14

5

Decisão dos Pedidos de impugnação de candidatura de 
instituições pela Comissão Eleitoral. (02) dois dias uteis 
após decisão. 24 e 25/09/14

6
Prazo para interpor recurso.

26/09/14

7
Divulgação final das candidaturas, pela Comissão Eleito-
ral. 30/09/14

8
Assembleia Geral para Eleição dos representantes não 
governamentais para o Conselho.

Data: 10/10/14 de 18:00 às 21:00
De 18:00 às 20:00hs – Credenciamento 
De 18:00 às 18:20hs – Abertura da Assembléia/Acolhida.
De 18:20 às 18:35hs – Leitura do Regimento Eleitoral.
De 18:35 às 19:35hs – Apresentação dos(as) candidatos(as) à eleição.
De 19:40 às 20:30hs – Votação (direta e secreta)
De 20:30 às 21:00hs – Apuração
Às 21:00hs – Proclamação dos eleitos

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

ATA DA PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC DO DIA 08 DE ABRIL 2014.

Aos Onze dias do mês de Fevereiro de 2014, às quatorze horas e 30 minutos, à Av. João César de Oliveira, 3481 – quarto andar, Bairro Eldorado, reuniram os conselhei-
ros titulares governamentais, Titular: Mércia Karen de Freitas -SMDSH, Luana Adriana da Silva Torres -SMDSH., Suplente Idelma Magda Soares Souto- SMDSH, Jonas dos 
Santos -Sec. Munic., Suplente, Alan V.S. Bandeira. Organização da Sociedade Civil, Associação Mineira para Educação- representada por Ana Maria Coelho da Costa, 
Instituto Adamantino Acurar- INADAC representado por Deise Jussara V. da Conceição, Suplentes, Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso representada 
por Giuliana de Souza, Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe representado por José, Organização Educacional João XXIII- Obra Educacional Irmã Elvira- repre-
sentada por Eliamar Florência da Silva, Associação Beneficente Príncipe da Paz representado por Suzana e demais participantes conforme livro de presença. A presidente 
Luana inicia a plenária as 14:40 dando boas vindas a todos, em seguida solicita a leitura da ata do mês de dezembro de /13 que foi aprovada sem alterações. Logo após 
e passado para a Comissão de Acompanhamento e Registro-  Projeto Fred falta certidões criminais que se comprometeram trazer durante a plenária para aprovação. 
A conselheira Idelma coloca a questão do art. 91 do ECA, que sugere que a certificação das ONGs possa a ser de dois anos. A presidente Luana coloca que a discussão 
é valida, mas que não deve ser resolvida em apenas uma reunião, que a responsabilidade é grande e que é prematuro esgotar em uma plenária, em seguida sugere 
buscar um parecer da procuradoria marcar outros momentos para estudar a melhor maneira para se adequar o prazo visando favorecer as ONGs. O conselheiro Alan 
disse que a resolução rege prazo para dois anos, e que já se poderia agir utilizando do prazo estabelecido em lei, sugere força tarefa para se avançar no processo. O ex 
conselheiro Maurício Peçanha alega que será um ganho grande para as ONGs, principalmente devido ao custo alto com a reprodução da documentação dentre outros 
gastos. Sr. Elias também faz sua contribuição dizendo que está de acordo com os demais colegas. Comissão do FIA-  Não teve projetos aprovados, foi apresentada a si-
tuação dos recibos e falado da necessidade de se ter um contador a disposição para tal serviço, A conselheira Giulliana fala sobre a importância do fluxo e a conselheira 
Idelma sugere a criação de comissão temporária para avaliar esse fluxo. Dra. Maressa, assessora jurídica da SMDSH sugere que seja direcionado para o CMDCAC e não 
para uma comissão. O conselheiro Alan propõe extraordinária para apresentação da situação dos projetos que não foram aprovados, que para acontecer o chamamen-
to publico, dependerá do parecer do contador para saber quanto tem no Fundo. A presidente Luana alega que o contador Luiz Lacerda ficará no CMDCAC uma vez 
na semana durante todo dia até que a secretaria resolva como ficará a questão do contador. E que sobre o CNPJ do Conselho, esse depende da ida da Secretária e do 
contador ao banco para resolver algumas pendências. Comissão de Acompanhamento aos Conselheiros Tutelares- Foi lida a ata de solenidade da posse dos Conselhei-
ros Tutelares que substituirão as férias: Sra. Maria Geruza da Cruz Godinho, Sra. Flávia Eveline dos Reis de Souza Santos, Sra. Gilvânia Alves Pereira Silva, e não teve 
mais nada a tratar. Comissão de Políticas Públicas: apenas compareceram a coordenadora Deise Jussara e mais uma conselheira, na oportunidade Deise faz apelo para 
a mesa, para que os conselheiros membros das comissões façam um esforço para comparecer as reuniões, tendo em vista que o trabalho não pode parar, que as ONGs 
não sejam prejudicadas e nem o público. A presidente Luana disse que faz suas as palavras de Deise e completa  dizendo que reconhece as dificuldades de todos, mas 
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que possam fazer um esforço visando contribuir para que as reuniões aconteçam. Mesa Diretora: A presidente Luana, alega que o técnico para compor o quadro de 
funcionários seja resolvido a partir da nomeação de pessoas que prestarão concurso público, que talvez seja chamado um profissional para o Conselho e que a questão 
do estagiário também está sendo pensada. Em seguida a presidente Luana faz a leitura dos ofícios 02/2014 e 006/2014. Sr. Elias coloca sua angústia em relação a 
deficiência dos equipamentos, também fala sobre o aumento considerável do público atendido e solicita um olhar diferenciado do Conselho. Vanilda (Conselho Vargem 
das Flores), reforça a fala do Sr. Elias e fala sobre o perigo do local onde o Conselho Tutelar se encontra e, solicita que seja priorizado a reestruturação de todos os 
conselhos. O ex conselheiro Maurício Peçanha sugere que os conselheiros encaminhem ofício sobre as demandas e que um novo relatório seja elaborado ressaltando as 
demandas atuais. Na oportunidade, Sr. Elias fala sobre a situação da estrutura do seu conselho dando como exemplo a torneira estragada e que a conta de água virá 
em Conselhos Tutelares. Alan relata sobre a distribuição  dos moveis que se encontram parados, que fará um levantamento entre as demais   secretarias para verificar o 
que pode ser feito em relação aos CTs. Erivaldo, fala sobre o ECA e disse que deve ter um dialogo e parceria para fortalecimento dos conselhos e sua estruturação.  Na 
oportunidade, Jose Fernandes fala sobre os editais de fortalecimento e estruturação dos CTs, e sugere essa busca. Luana disse que essa discussão é antiga, alega que vai  
consultar o jurídico para ver se existe possibilidades de usar o recurso do Fundo para estruturação dos CTs. Erivaldo manifesta dizendo que não, que o Fundo é apenas 
para a política da Criança e do Adolescente. Deise toma a palavra e ressalta a importância do diagnostico que foi realizado pela comissão passada, que na ultima ple-
nária que tratou dessa questão, foi retirado a apresentação do relatório final para a mesa, mas que isso não aconteceu, que foi cobrado pela comissão a oportunidade 
de apresentar o resultado do trabalho visando atender as necessidade dos CT´s, tendo em vista a melhoria na qualidade dos serviços prestados por eles e os benefícios 
para o publico atendido. Luana solicita que o diagnostico seja enviado para os conselheiros, para que estes possam atualizar suas demandas. Deise sugere que os CT´s 
recebam o relatório, completem e encaminhem para o Conselho de Direitos. Em outro momento Sr. Elias solicita que os conselheiros encaminhem conhecidas,  com de-
ficiência para assumirem vagas nas empresas ADC de Contagem, as vagas precisam ser preenchidas. Jose Fernandes fala sobre as competências do seu setor e sobre as 
comissões, também apresenta a proposta  de trabalho principalmente sobre a criação de um blogue que foi sugerido em plenária, e que as atas sejam publicadas e que 
vai enviar termo de aceite para que os conselheiros possam ceder a imagem para publicação. Luana justifica a ausência dos conselheiros e termina a reunião agrade-
cendo a presença de todos.            Não havendo mais nada a tratar, eu Deise Jussara encerro a presente ata, que após lida, se aprovada, será assinada pelos presentes 
conselheiros

ATA DA PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC DO DIA 11 DE MARÇO 2014.

Aos onze dias do mês de março de 2014, às quatorze horas, à Av. João César de Oliveira, 3481 – quarto andar, Bairro Eldorado, reuniram os conselheiros titulares gover-
namentais, Mércia Karin de Freitas - SMDSH, Jonas dos Santos - Sec. Municipal Fazenda, Telma de Freitas – Sec. Municipal de Educação e a suplente Idelma Magda 
Soares Souto - SMDSH, representantes titulares da sociedade civil: Adilson Francisco Dutra – Instituto Ser Feliz; Maria Dolores Lima de Paiva – Movimento de Luta 
Pró-Creche, Eulalia Rodrigues de Souza – Associação Crescer, Graziele Andrade Resende - CAIS, Ana Márcia Coelho da Costa – AME e o suplente José William da Silva 
– Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe. A reunião contou também com a presença do Exmo. Promotor Dr. Manoel Luiz Ferreira de Andrade e demais participan-
tes conforme livro de presença. O vice-presidente Adilson inicia a plenária às 14h40min dando boas vindas a todos, faz a leitura da pauta do dia e apresenta as faltas 
justificadas, em seguida informa que não haverá a leitura da ata do mês de fevereiro de 2014 devido à ausência da primeira-secretária. Logo após é passado para a 
Comissão de Registros, representada pela conselheira Dolores apresenta os resultados da reunião de 06/03/2014 indicando as entidades aptas a receber os certificados 
para aprovação da plenária: ASIFAC – Ação Social inclusiva de Famílias, Adolescentes e Crianças, Projeto Fred Uma alternativa à Reintegração, Unidos da Vila Esporte 
Clube e AMCON – Associação de Mulheres de Contagem. Aprovação unânime. A Comissão de Registros solicita que seja avaliada pela Plenária a modificação da atual 
resolução do CMDCAC que rege que as entidades necessitam renovar seu certificado a cada ano. Apresenta uma nova sugestão que essa obrigatoriedade seja ampliada 
para o prazo de dois anos e ainda apresenta um embasamento no ECA. A conselheira Idelma reforça o artigo 91 do ECA sobre a renovação dos certificados das 
entidades, nos parágrafos 2º e 3º onde se apresenta o prazo de 4 anos para a reavaliação da entidade. O Sr. Vilmo acrescenta que na Assistência Social a emissão do 
certificado é por prazo indeterminado. O vice-presidente Adilson lê o art. 91 para a Plenária e Dr. Manoel interpreta a lei dizendo que esta apresenta o prazo máximo de 
4 anos mas que dá ao CMDCA o direito de fazê-lo em um prazo menor conforme demanda. O vice-presidente coloca em apreciação a modificação da Resolução do 
CMDCAC alterando o prazo de renovação dos certificados de um para dois anos, ressaltando-se a exigência de apresentação pelas entidades do Plano de Trabalho do 
ano e do Relatório de Atividades do ano anterior. Aprovado por unanimidade. Encerrado passa-se para a próxima pauta que é a Comissão do FIA, a relatora Graziele 
apresenta a questão recorrente sobre a emissão dos recibos para os contribuintes e empresas que fizeram a doação ao FIA cujo prazo é até 31/03/14 e ainda a 
necessidade de emissão da DBF – Declaração de Benefícios Fiscais do município para a Receita Federal também com o mesmo prazo. Informa que foi enviado um ofício 
do CMDCAC à Secretaria de Desenvolvimento Social para que a mesma providenciasse junto à Secretaria de Fazenda a frequência do contador no Conselho para 
atendimento dessa demanda, mas não houve retorno do mesmo. A conselheira Telma sugeriu que os extratos apresentem as identificações dos depositantes para 
facilitar a emissão dos recibos. A conselheira Dolores levanta a urgência de se regularizar a situação da conta própria do Fundo da Infância no município. A secretaria 
executiva do CMDCAC Miriam informa que as providências já estão sendo tomadas e que estão aguardando a publicação de um Decreto Municipal nomeando a 
Secretária de Desenvolvimento como responsável legal pelo FIA para regularização junto ao Banco do Brasil e posterior abertura da conta. Dr. Manoel enfatiza a 
necessidade de resposta imediata sobre a demanda e solicita que seja feito um ofício para a Secretaria com cópia para a Promotoria, reiterando a necessidade do 
contador e da abertura da conta. O promotor solicita também que caso não se tenha resposta imediata à demanda que o mesmo seja informado para providências 
cabíveis. A comissão solicita também que seja emitido o extrato da conta do FIA com os valores específicos do Fundo para abertura do chamamento público e ainda 
reafirma a necessidade da criação de uma comissão para o Edital do Chamamento. Vilmo afirma que já existem diretrizes apresentadas na última Conferência da 
Infância e Adolescência para o edital. A conselheira Dolores afirma que não concorda com o remanejamento do recurso do FIA para equipar Conselhos Tutelares. O 
vice-presidente  Adilson informa que há regulamentação proibindo essa ação. A Comissão do FIA aprovou o projeto da Associação Ser Parte para CAC. Foi instituída 
uma comissão temporária para elaboração do Chamamento Público para liberação do recurso do FIA (20%): Conselheiros: Luana, Telma, Adilson, Ana Marcia, Deise e 
Mercia. A Comissão aguardará marcação da primeira reunião que será feita pela conselheira Telma. A conselheira Dolores apresenta à Plenária a necessidade de se 
equipar os Conselhos Tutelares. Dr. Manoel informa ter recebido um Ofício do CMDCAC em nome da Presidente afirmando que os Conselhos Tutelares possuem 
estrutura e condições para o bom andamento dos trabalhos. Afirma em seguida que fez nova solicitação para avaliação dos Conselhos e pede que haja um trabalho em 
conjunto entre a Promotoria e o Conselho para regularização da situação, reafirmando a necessidade do parecer do Conselho para legitimar a solicitação dos 
Conselheiros Tutelares por melhores condições de trabalho. O Conselheiro Tutelar Elias conta que em 2010 foram realizadas visitas da Comissão de Acompanhamento 
dos Conselhos Tutelares para avaliação e que os relatórios foram feitos. A conselheira Dolores solicita que se façam novos relatórios para encaminhamento à Comissão e 
à Promotoria. Dr. Manoel afirma que caso não haja providência a respeito da situação que ele poderá instaurar inquérito civil e se necessário uma ação civil pública para 
solução. O Conselheiro Tutelar Reinaldo solicita à Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Tutelares que faça visitas para que conheçam a realidade de trabalho 
destes. Fica deliberado que os Conselheiros Tutelares deverão apresentar novos relatórios até 01/04 para que a Comissão de Acompanhamento também redija seu 
relatório em resposta à Promotoria. Isso deverá ser resolvido antes da próxima Plenária. A secretaria executiva do CMDCAC Miriam informa que está aguardando uma 
posição da SEDESE e a documentação de todos os Conselheiros Tutelares para agendamento do treinamento no sistema SIPIA. Continuando a reunião o vice-presidente 
Adilson passou para a posse do Conselheiro Tutelar Sr. Cristiano para a Regional Eldorado no período de 01/04/2014 a 31/08/2014. Não houve reunião da Comissão de 
Políticas Públicas por falta de quórum. A conselheira Dolores solicita maior empenho dos Conselheiros participantes das Comissões para que se possa dar prossegui-
mento aos trabalhos. O Conselheiro Tutelar Sr. Elias apresenta a questão de falta de vagas nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. Além da falta de vagas 
apresenta também dificuldades com a distância das escolas e a falta de transporte. A Conselheira Idelma traz a informação sobre o aumento de pessoas na região do 
Petrolândia por causa do Programa Minha Casa Minha Vida e da vinda de estrangeiros (Haitianos) que estão trazendo novas demandas para o município e apresenta 
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algumas ações que já estão sendo feitas. Dr. Manoel confirma que solicitou informações para a Metropolitana B sobre ensino médio e noturno. O Sr. Elias diz que uma 
comissão de Conselheiros foi recebida pela Metropolita B e que estão aguardando algumas ações enquanto outras já foram tomadas resolvendo parte do problema. Ele 
orienta aos outros Conselheiros que se necessário procurem a Metropolitana B pessoalmente. Sobre o ensino fundamental o Conselheiro Tutelar Sr. Elias afirma que 
existem alguns diretores que não estão recebendo a requisição de vagas feita por eles às escolas. Solicita que haja um diálogo sobre a obrigatoriedade de se acatarem 
essa requisição e de se permitir o acesso do aluno à escola. Dr. Manoel pondera que há necessidade de conhecimento da legislação sobre o cumprimento da requisição 
do Conselho Tutelar, pois o desconhecimento gera uma infração administrativa e orienta que quando não se conseguir vagas que se deve comunicar à Promotoria e ao 
Juiz para que sejam tomadas providências. É apresentada também a situação do Bairro Nacional sobre a necessidade de ampliação do número de escolas municipais. 
Dr. Manoel solicita também que seja dada ciência ao município – Secretário de Educação e Prefeito – sobre a necessidade de ampliação. Ficou agendada uma reunião 
para o dia 18/03 entre a representante da Secretaria de Educação conselheira Telma e os conselheiros tutelares. A conselheira Telma afirma ainda que levará as 
informações e demandas principalmente do Petrolândia, Nacional, Ressaca e região do CEASA a conhecimento do Secretário e também informa que os núcleos ainda 
estão funcionando e que houve um remanejamento de pessoal da parte pedagógica para a Av Portugal, 20. Foi apresentada a Proposta de Adesão do município ao 
Programa Prefeito Amigo da Criança. A conselheira Mercia informa que o programa envolve ações para crianças e adolescentes dentro das políticas públicas e 
intersetoriedade. É preciso apresentar um projeto e responder questionários para se concorrer. A conselheira Dolores informou que no governo passado já havia um 
projeto para o programa sob coordenação da Sra. Glaucia Lucas. A conselheira Mercia reforça a necessidade da presença dos conselheiros na comissão de Políticas 
Públicas. A conselheira Idelma sugere que se faça um ofício para substituição das pessoas do governo no Conselho e nas Comissões. Dr. Manoel sugere que seja 
comunicado também ao Prefeito. O Conselheiro Tutelar Reinaldo afirma a necessidade de participação dos Conselheiros Tutelares na formulação do Programa. Foi 
formada uma comissão específica: Dolores, Idelma, Deise, Telma, Mercia, Graziele, Reinaldo, Josiane, Etiene, Claudia Geralda, Simone, Ednéia, Eulália, CREAS, Saúde e 
Defesa Social. Primeira reunião 19/03 às 08:30h. Para finalizar a reunião o vice-presidente leu os ofícios encaminhados ao CMDCAC: Ofício 009/14 – Polícia Militar; 
Ofício 20/14 – Dr. Manoel solicitando informações sobre os Conselhos Tutelares e Ofício 26/14 – Dr. Manoel informando o arquivamento do processo sobre a Eleição dos 
Conselheiros Tutelares. O vice-presidente Adilson encerra agradecendo a todos os presentes. Não havendo mais nada a tratar, eu Mércia de Freitas encerro a presente 
ata, que após lida, se aprovada, será assinada pelos presentes conselheiros.

QUARTA ATA DA PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM  -  MAIO 2014.

Aos Treze dias do mês de Maio de 2014, às quatorze horas e 30 minutos, à Av. João César de Oliveira, 3481 – quarto andar, Bairro Eldorado, reuniram os GOVERNO- 
Conselheiros Titulares: Mércia Káren de Freitas representante da SMDSH, Luana Adriana da Silva Torres representante da SMDSH.,  Jonas dos Santos, representante da 
Sec. Municipal. Conselheiros  Suplentes: José Cândido Rodrigues Neto representante da SMDSH, Kátia Maria Ribeira representante da Secretaria M. Saúde. ORGANIZA-
ÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - Conselheiros Titulares: Maria Dolores Lima de Paiva representante do Movimento de Luta Pró Creches, Eulália Rodrigues de Souza 
representante do Centro de Referencia a Criança e ao Adolescente, Graziele Andrade representante do Centro de Referencia a Criança e ao Adolescente CAIS, Ana Maria 
Coelho da Costa representante da Associação Mineira para Educação-  Deise Jussara V. da Conceição representante do Instituto Adamantino Acurar- INADAC. 
Conselheiros Suplentes: José representante do Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe, Suzana Kátia Araújo representante da Associação Beneficente Príncipe da 
Paz e demais visitantes conforme livro de presença. A presidente Luana inicia a plenária as 14:40 dando boas vindas a todos, em seguida solicita a leitura da ata do mês 
de Abril/13 que foi aprovada sem alterações. Logo após e passado para a Comissão do FIA: A comissão informa sobre os Projetos aprovados para RESOLUÇAO: Projeto 
Novo Céu valor de R$ 1..914,40, Projeto Crescer valor de R$ 7.684,80. Projetos aprovados para CAC: Centro de Educação Infantil Arca da Aliança valor de R$ 43.731,87. 
Leitura do Oficio do CAIS referente a alteração da rubrica e  leitura do  oficio 018/2014 da Arca da Aliança referente o termo aditivo do convênio, ambos aprovados 
pela comissão depois de analisados. A comissão solicita que nenhum ofício seja encaminhado diretamente para a plenária sem passar pela análise e aprovação da 
mesma, a mesa concorda, fica encaminhado que todo oficio seja repassado para as comissões antes de vir para as plenárias. Comissão de Acompanhamento e Registro:  
Aprovação para RENOVAÇAO das instituições: Associação dos Moradores da Vila Estrela Dalva, Centro de Educação Infantil Arca da Aliança, Centro de Educação Infantil 
Lago Azul, Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Aspacam,  Associação Crescer, Fundação CDL, Projeto Vira Vida. Aprovação do REGISTRO da instituição 
Juventude Única de Contagem.  Comissão de Políticas Públicas: Foi feita a leitura do e-mail referente a resposta da capacitação do SIPIA que acontecerá assim que a  
terminar o planejamento a SEDESE comunicará aos Municípios que solicitaram a capacitação. Neto faz a apresentação da cartilha do CREAS como encaminhamento que 
10% do valor total do chamamento publico será utilizado para o evento da copa, que a Secretária de Desenvolvimento Social vai disponibilizar veículo e telefone. Dr. 
Manuel expõe sobre a questão da apresentação, da cartilha, e coloca que em sua opinião, deve ser disponibilizado sim o recurso para tal finalidade, devido a grandeza 
do evento. Neto disse que falta apenas um plano de trabalho para execução coletiva, que não se finda apenas nas cartilhas, mas que o recurso será usado para outras 
iniciativas que garanta a defesa da criança e do adolescente, Dr. Manuel coloca que deve ser apresentado um orçamento até mesmo para saber o real valor que será 
gasto com as cartilhas. Luana coloca que poderá surgir outras demandas durante o evento ou até mesmo depois, que é importante garantir esse recurso. Como 
encaminhamento fica aprovado o valor devendo ser apresentado orçamento detalhado das demandas, Kátia levanta a questão do prazo para a confecção das cartilhas 
em relação ao tempo. Neto justifica que a arte esta pronta e que ele terá uma reunião com todos os diretores das escolas da rede Municipal. Edneia coloca a questão 
de transporte e pergunta se será apresentado orçamento, Neto responde que sim, que será apresentado para o FIA os orçamentos em tempo hábil. Comissão de 
Acompanhamento aos Conselheiros Tutelares- Luana fala que estão resolvendo a questão da sala de plantão,  Sr. Elias pede novamente que seja revisto a questão com 
urgência, Reinaldo coloca que os encaminhamentos feitos na reunião junto a secretaria não foram cumpridos até o presente momento e que seja tomada uma atitude 
rápida, antes que a situação se torne uma Ação Civil Pública, pois deve se pensar em cumprir a lei quanto a questões pois as situações contradizem a lei de garantia do 
direito da criança e do adolescente, Sr. Elias retorna sobre a questão do Plantão onde uma das discussões seria sobre a estrutura do plantão do CT e sobre a casa do 
Petrolândia, disse que o computador estragou, que o telefone chia muito, Sr. Elias solicita a mesa que faça uma visita a sala de plantão. Edmeia coloca que o telefone 
não faz interurbano e que seu trabalho ficou comprometido e que outro Município não entendeu o que ela disse em uma das ligações de urgência que precisou fazer, 
Erivaldo pede que seja feito nova reunião junto a secretaria e pede a presença o MP para construir, pontuar e efetivar as promessas não cumpridas. Dr. Manuel  coloca 
que se deve priorizar a questão do plantão, e pergunta o que já foi feito após a reunião? Luana fala sobre a questão da morosidade para se solucionar as questões, 
apresentou as fotos do plantão e disse que o Setor da secretaria já está providenciando a reforma, que até na próxima semana deve ter iniciado. Adriana reitera a 
angustia da falta de estrutura. Josiane completa a necessidade da mudança na estrutura, e que o problema não é a sala, pois esta, é ótima considerando o tamanho e a 
localidade para se trabalhar durante o dia. Que a reclamação é sobre a noite, as dificuldades enfrentadas por todos. Dr. Manuel fala que tudo já foi falado a muito 
tempo, que a demanda e antiga e que já passou da hora de resolver, que aguardará 10 dias, não cumprido instaurará inquérito Civil Público contra o Município. 
Reinaldo segue a linha de raciocínio do Dr. Manuel e pede realmente para não esperar mais que o momento é de ação, e faz leitura sobre parte da lei que fala sobre as 
mudanças no CT, que a plenária do CMDCAC se posicione em relação à situação, pois quem será visto negativamente é o Município. Dr. Manuel pede que se comunique 
novamente a secretaria sobre o inconformismo dos conselheiros, não resolvido que o CMDCA informe o MP. Dolores reitera dizendo que se deve realmente colocar a 
secretaria a par da situação e tome providencias, e completa dizendo que não está obtendo respostas do poder público também em relação à Sociedade Civil e que 
esperará até 6º feira uma solução. Luana solicita que uma pessoa do CT, uma do CMDCAC acompanha durante estes próximos 10 dias, ficou encaminhado que Josiane 
CT, Dolores e Luana serão as pessoas que acompanharão este processo, que após os 10 dias deverão marcar uma reunião e na oportunidade convocar a comissão de 
acompanhamento CT para participar, Dr. Manuel pede para contar com sua presença, os conselheiros pedem para já deixar marcada a reunião que será  dia 22 as 14:00 
horas na casa os Conselhos. Foi mencionado sobre a questão do  telefone do Conselho Tutelar do Eldorado que não era divulgado para a comunidade e que nem o 
próprio Conselho tinha conhecimento do número, e foi solicitado que seja publicizado, a conselheira explica que um número foi solicitado pela secretaria em 2012 que 
este número esta bloqueado para interurbano e celular, que protocolou um ofício na secretaria solicitando que desbloqueia  o telefone para que este possa fazer 
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ligações para interurbanos e celulares uma vez que só faz ligações para fixo e ramal e que esta também sem fax, pois o fax estava ligado ao outro número. Na 
oportunidade Sr. Elias informa que foi solicitação para o CT industrial novo número, que estava em fase experimental assim que terminar ele divulga o número 
encaminha que seja publicizado o número do novo telefone do Conselho Tutelar do Eldorado 3395.41.96. Comissão Temporária do Chamamento Publico: Aguardando 
parecer do Jurídico da Casa dos Conselhos e  Jonatã coloca que está terminando a contabilidade do valor atual do Fundo, e que na próxima semana apresentará a 
comissão do FIA e em seguida a CTCP marcará reunião para elaboração do edital publico, que informará também o valor real dos 10% destinados ao evento da Copa. 
Informes: Deise apresenta a oportunidade do Município em melhorar as condições de trabalho doa CT através do recebimento do Kit Equipagem, Erivaldo, conselheiro 
tutelar relata da relevância do pedido do Kit dado ao aumento das demandas dos atendimentos, reiterando que é necessária a ampliação da equipe, criando uma 
equipe multidisciplinar para trabalho em rede, para efeito de abordagem principalmente nos finais de semana. Reinaldo CT fala que a ação referente o kit é bem 
prática, que é só registrar os dados no site e que depois e aberto para os conselheiros uma senha para que estes completem os cadastros de acordo com cada 
necessidade dos Ct’s, e que o prefeito deve ter conhecimento da proposta e liberar a inscrição uma vez que os dados solicitados para tal, são os dados pessoas do 
prefeito e seu representante dentro da SDH. Como encaminhamento ficou retirado que Deise ficará responsável para dar andamento à questão do kit Equipagem e 
marcar reunião com o prefeito, uma vez que a conselheira já está acompanhando o Programa Prefeito Amigo da Criança no Município e Reinaldo CT acompanhará o 
processo e a acompanhará na apresentação da proposta ao prefeito e reforçar a necessidade do kit para todos os CT’s. Na sequência é informado sobre o evento do dia  
17/05 sobre a exploração sexual, como encaminhamento será confeccionado flores de EVA e panfletos sobre a questão da exploração sexual para o evento e na 
oportunidade Luana solicita que todos os conselheiros participem. Após foi passado o convite sobre o evento dia da Assistente Social que será realizado no dia 15/05 as 
18:00horas no Centro Cultural (Casa Azul), onde as profissionais receberão uma homenagem. A conselheira Deise pede a palavra e apresenta o resultado do PPAC 
referente a entrega dos Mapas, disse que foram entregues em tempo hábil e informa sobre a  construção do PMIA- Plano Municipal da Infância e Adolescência que 
deverá ser entregue até 30 de dezembro, na oportunidade coloca sua angustia quanto a ausência dos conselheiros na Comissão de Políticas Públicas e pede a 
compreensão dos membros, que ela vem sofrendo a falta de compromisso também na Comissão do PPAC 2014 na qual a maioria dos membros são conselheiros deste 
conselho, Kátia, também expressa a mesma angustia e Dolores completa dizendo o quanto a sua comissão também e faltosa. É colocado a título de sugestão que seja 
encaminhado ofício notificando o responsável, Luana disse que deve ser feito um levantamento dos conselheiros faltosos e enviar um ofício, Míriam coloca que estamos 
amparados em lei para tal. O presidente da Creche Pequeno Príncipe pede a palavra e fala sobre a situação de uma criança que precisa constantemente de atendimento 
médico, caso este que o Conselho Tutelar do Industrial que tem ciência, ele pede encaminhamento da mesa. Kátia coloca que ele deve levar a criança fora da crise ao 
pronto socorro para iniciar um tratamento continuo. Dr. Manuel coloca que a instituição está correta, já documentou o C.T do Industrial, Sr. Elias disse que já oficializou 
a promotoria e que estão aguardando retorno. Dr. Manuel disse que vai verificar a situação para providenciar junto ao Juiz. Kátia também se prontifica a conhecer o 
caso para tomar devidas providências. Lido ofício 1444/2014 da VIJ, Luana justifica a ausência dos conselheiros Rosângela e Adilson, e termina a reunião agradecendo a 
presença de todos.  Não havendo mais nada a tratar, eu Deise Jussara primeira secretaria encerro a esta ata, que após lida, se aprovada, será assinada pelos presentes 
conselheiros.

ATA DA PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC DO DIA 08 DE ABRIL 2014.
Aos Oito dias do mês de Abril de 2014, às quatorze horas e 30 minutos, à Av. João César de Oliveira, 3481 – quarto andar, Bairro Eldorado, reuniram os conselheiros 
titulares governamentais, Governo: Titular: Mércia Karin de Freitas -SMDSH, Luana Adriana da Silva Torres -SMDSH., Jonas dos Santos -Sec. Municipal da Fazenda,  
Ricardo Ramos de Oliveira Sec. Municipal de Governo, Organização da Sociedade Civil: Movimento de Luta Pró Creche e Educação Infantil de Contagem, representado 
por Maria Dolores Lima de Paiva, Centro de Referencia A Criança e ao Adolescente- Associação Crescer representada por Eulália Rodrigues de Souza, Centro de Atendi-
mento e Inclusão Social- CAIS representada por Graziele Andrade Resende, Associação Mineira para Educação- representada por Ana Márcia Coelho da Costa, Instituto 
Adamantino Acurar- INADAC representado por Deise Jussara V. da Conceição, Suplentes: Federação das Associações Comunitárias de Contagem- FACMUC representada 
por Rosângela Costa, e demais participantes conforme livro de presença. A presidente Luana inicia a plenária as 14:30 dando boas vindas a todos, em seguida solicita 
a leitura da ata do mês de fevereiro e março de 2014. Foi solicitado que constasse o nome dos conselheiros que faltaram com justificativa: Maria Dolores e Rosângela 
Costa na ata de fevereiro/14. Na oportunidade, a conselheira Maria Dolores solicita a palavra e justifica sua fala em relação ao seu posicionamento quanto ao recurso 
do FIA assunto constado na ata de março/14 e pediu para constar em ata, após alterações ambas foram aprovadas sem alterações. Logo após Sra. Rosilene, assistente 
social do Serviço de Acolhimento Institucional fez a apresentação sobre a Resolução de Apadrinhamento que foi aprovada sem ressalvas. Comissão de Acompanhamen-
to e Registro-  Aprovação para renovação das instituições: Orquestra Jovem de Contagem, CEI Maria de Lurdes Gonçalves e Projeto de Vida. Aprovação para registro da 
instituição Associação Beneficente Monte Oreb. Comissão do FIA-  A comissão do FIA fez os seguintes encaminhamentos: Retomar a comissão do chamamento publico 
para Edital ainda este ano; projetos aprovados para resolução: Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem, Fred Uma Alternativa a Reintegração e CAIS  - Centro de 
Atendimento e Inclusão Social; projetos aprovados para CAC: Projeto Assistencial Novo Céu e Associação Crescer; retorno das pendências que foram solucionadas: CNPJ 
do FIA, abertura da conta do Conselho, Contatação do contador. A comissão do fia solicita ao novo contador que apresente para a próxima plenária o extrato geral do 
fundo e pergunta se este já está fechado. Coloca como proposta separar o valor do fundo capitado pelas instituições; apresentar total dos 20% para o chamamento e 
deste percentual retirar valor para custear ação de defesa para a criança e o adolescente durante a copa. Na oportunidade Luana apresenta o novo contador Jonatan, 
e a nova técnica do Conselho Sra. Márcia. A conselheira Maria Dolores fala sobre a reunião que a mesa diretora teve e enaltece os avanços conquistados, a importância 
e a responsabilidade que o funcionário tem com o conselho. Jonatan também pede a palavra e fala sobre o levantamento dos valores para o chamamento público e 
pede um prazo até a próxima plenária para apresentar o saldo para chamamento público. A presidente Luana diz que está de acordo com a comissão do FIA quanto a 
retomada da referida comissão do chamamento público e pede para que seja encaminhado nesta plenária a data para uma primeira reunião para deliberações. Como 
encaminhamento, Luana solicita que Míriam ligue para Telma coordenadora da comissão do FIA para solicitar uma nova data para o inicio das reuniões para elabora-
ção do edital. Jonatan em resposta a comissão, coloca que iniciou o levantamento e que até a próxima semana terá  o valor do Fundo. Comissão de Políticas Públicas: 
os encaminhamentos apresentados pela comissão são: implementação do SIPIA com incio previsto para antes da COPA; Verificar local e equipamentos necessários 
para a capacitação dos conselheiros tutelares, a ideia é que seja paralela a implementação do SIPIA; Para maior conhecimento e compreensão das dificuldades que as 
instituições enfrentam, e visando propor políticas que atendam suas demandas a comissão entende que deve iniciar as vistas em loco. A previsão é que se inicie na 
segunda quinzena de abril tendo as instituições de acolhimento institucional como prioridade, após programar data para as visitas nas instituições que prestam serviço 
de convivência que sejam conveniadas e por último as instituições não conveniadas. Também a elaboração da resolução para nortear a comissão, e ainda propõe que 
seja pensado a metodologia de uma capacitação continuada para os conselheiros tutelares. Comissão de Acompanhamento aos Conselheiros Tutelares-  A comissão 
solicita que seja verificado a situação do SIPIA em Contagem, e propõe uma reunião ampliada com os Conselheiros Municipais e Tutelares, Promotoria, CRAS, CREIAS 
visando a elaboração de uma ação conjunta sobre situação do trabalho infantil, problemas ocasionados na COPA (prostituição etc.). Luana toma a palavra e diz que a 
Secretaria pretende priorizar a sala do plantão, também prevê melhorias e  segurança nos espaços físicos de todos os conselhos, também estão com o olhar direciona-
do a questão da casa do Petrolândia, fala também que todas as carteiras de identidade foram assinadas e entregues aos conselheiros. O conselheiro tutelar Reinaldo 
da Regional Vargem das Flores, alega que houve um erro nas carteiras, que consta apenas 01 período de mandato, que os conselheiros ficarão descobertos de 15 a 30 
dias. A presidente Luana disse que vão verificar o erro. Vilmo, solicita maior esclarecimento sobre o plano de ação na copa, é esclarecido pela comissão. De encaminha-
mento fica marcada a reunião ampliada para o evento da copa para o dia  23 de abril as 14 horas na Casa dos Conselhos e que Míriam fará o convite aos equipamentos 
necessários: CRAS, CREIAS etc...Foi encaminhado o pedido de exoneração da Conselheira Tutelar Sra. Lucélia Oliveira da regional Vargem das Flores e a posse da Conse-
lheira Tutelar Suplente Sra. Úrsula Hungria da regional Vargem das Flores. Mesa Diretora: A presidente Luana, diz que todas as colocações da mesa foram feitas durante 
a plenária e passa para os informes. Informes: A conselheira Deise apresenta a questão do Premio Prefeito Amigo da Criança e fala sobre a composição da Comissão 
CMAA/PPAC 2014. A conselheira Dolores fala sobre a falta dos conselheiros, A presidente Luana informa sobre a situação da casa do Petrolândia e em seguida apresen-
ta o Novo Gestor da Casa dos Conselhos Ricardo Ramos de Oliveira e a Nova Técnica efetiva do CMDCAC Sra. Márcia Assistente Social. e termina a reunião agradecendo 
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a presença de todos. Não havendo mais nada a tratar, eu Deise Jussara encerro a presente ata, que após lida, se aprovada, será assinada pelos presentes conselheiros.

Famuc

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2014

PROCESSOS DEVOLVIDOS AO PREVICON

A Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, informar que os processos relacio-
nados abaixo foram encaminhados ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON com os respectivos relatórios de cálculo.

OFÍCIO SUGEST Nº 422/2014 DE 09/07/2014

Nº Vínculo Matrícula Servidor(a) Ofício entregue em

1 FAMUC 200734 ABDALGANE ALLYSSON M. RESENDE 10 de julho de 2014

2 FAMUC 169038 ADEILDA MARIA DOS SANTOS BRITO 10 de julho de 2014

3 FAMUC 177097 ADELITA SOUZA COSTA 10 de julho de 2014

4 FAMUC 157070 ADJA ARAUJO ALVES 10 de julho de 2014

5 FAMUC 125020 ADREA PAULA DA SILVA 10 de julho de 2014

6 FAMUC 168098 ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA 10 de julho de 2014

7 FAMUC 200225 ADRIANO WELLINGTON DE SANTANA 10 de julho de 2014

8 FAMUC 199798 ALESSANDRA VIEIRA MARTINS 10 de julho de 2014

9 FAMUC 128006 ALEXANDRE ANDRADE LEITE 10 de julho de 2014

10 FAMUC 107044 ALZIRA RODRIGUES DE SOUZA 10 de julho de 2014

11 FAMUC 188046 AMANDA LUCIANE CHAGAS RIBEIRO 10 de julho de 2014

12 FAMUC 199433 ANA DE LOURDES DA CUNHA DE MOURA 10 de julho de 2014

13 FAMUC 183021 ANA FLAVIA CARVALHO MARTINS 10 de julho de 2014

14 FAMUC 166060 ANA LUIZA FREITAS 10 de julho de 2014

15 FAMUC 164082 ANA MARIA DOMITILDES MIGUEL 10 de julho de 2014

16 FAMUC 189025 ANA PAULA DE OLIVEIRA BENTO 10 de julho de 2014

17 FAMUC 171038 ANDREA RIBEIRO LOPES FRAGA 10 de julho de 2014

18 FAMUC 190069 ANEZIA PEREIRA BARBOSA 10 de julho de 2014

19 FAMUC 133075 ANGELA MARIA RIBEIRO DE MORAIS 10 de julho de 2014

20 FAMUC 165047 ANGELA ROSEMEIRE DE DEUS SOUZA 10 de julho de 2014

21 FAMUC 190041 ANNA CRISTINA DIAS DINIZ 10 de julho de 2014

22 FAMUC 166041 ANTONIA GERALDA COSTA 10 de julho de 2014

23 FAMUC 171007 ANTONIO BORGES MARTINS FILHO 10 de julho de 2014

24 FAMUC 78012 ANTONIO EUSTAQUIO TINANO 10 de julho de 2014

25 FAMUC 199489 APARECIDA LUCIANA DO CARMO 10 de julho de 2014

26 FAMUC 144097 ARLETE KRETHE NUNES 10 de julho de 2014

27 FAMUC 137046 ARLINDO ALVES DOS SANTOS 10 de julho de 2014

28 FAMUC 186011 BRAULIO MOLINA TOLEDO 10 de julho de 2014

29 FAMUC 199839 CAMILA LEMOS DE MORAIS 10 de julho de 2014

30 FAMUC 85040 CHRISTIAN ALEXANDER DIAS LIMA 10 de julho de 2014

31 FAMUC 123068 CIBELE COELHO DA SILVA MESSIAS 10 de julho de 2014

32 FAMUC 170006 CINTIA FELICIANO SANTANA 10 de julho de 2014

33 FAMUC 188014 CINTIA LEITE ROBERTO DO CARMO 10 de julho de 2014

34 FAMUC 189035 CLAUDIA FERREIRA SANT ANA 10 de julho de 2014
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35 FAMUC 188030 CLEINES RODRIGUES OLIVEIRA 10 de julho de 2014

36 FAMUC 142082 CLEONICE VILACA DA SILVA 10 de julho de 2014

37 FAMUC 132030 CLEUZA JOSE DE OLIVEIRA ARRUDA 10 de julho de 2014

38 FAMUC 136072 CORINA DE FATIMA SILVA MARTINS 10 de julho de 2014

39 FAMUC 199330 CRISTIANE SOUZA AUGUSTO 10 de julho de 2014

40 FAMUC 144089 CRISTINA CAVALCANTE ZUIM 10 de julho de 2014

41 FAMUC 189043 CYNTHIA SOUSA GODINHO 10 de julho de 2014

42 FAMUC 190027 DAIANA REGINA DA SILVA 10 de julho de 2014

43 FAMUC 132095 DANIELA TARABAL VELOSO 10 de julho de 2014

44 FAMUC 199512 DEBORAH DE OLIVEIRA L FIGUEIRO 10 de julho de 2014

45 FAMUC 145044 EDNA CONCEICAO DE OLIVEIRA CRUZ 10 de julho de 2014

46 FAMUC 189134 EDSON NASCIMENTO SILVA 10 de julho de 2014

47 FAMUC 125033 ELAINE ARAUJO DA SILVA 10 de julho de 2014

48 FAMUC 172066 ELAINE FATIMA FERRAZ 10 de julho de 2014

49 FAMUC 183045 ELCILENE CESARIO DA ASSUMPCAO EM 10 de julho de 2014

50 FAMUC 188063 ELIEMAR DIAS DA SILVA 10 de julho de 2014

51 FAMUC 161087 ELISANGELE MARIA FROES 10 de julho de 2014

52 FAMUC 183079 ELISETE MARTINS COELHO 10 de julho de 2014

53 FAMUC 189047 ELIZENA MARIA SOUSA DIAS 10 de julho de 2014

54 FAMUC 145007 EMERSON FONSECA BRAGA 10 de julho de 2014

55 FAMUC 107090 ENI MARQUES MIRANDA DE MENEZES 10 de julho de 2014

56 FAMUC 200885 ERIKA OLIVEIRA TELLES HORTA 10 de julho de 2014

57 FAMUC 160054 EUSTAQUIO ANTONIO GOUVEIA 10 de julho de 2014

58 FAMUC 164068 EVANE RODRIGUES DA SILVA 10 de julho de 2014

59 FAMUC 199236 FABIANA LEOPOLDINO SILVA 10 de julho de 2014

60 FAMUC 190042 FABIANA PATRICIA DOS SANTOS 10 de julho de 2014

61 FAMUC 170063 FERNANDA CUNHA DE CARVALHO 10 de julho de 2014

62 FAMUC 131072 FERNANDA RODRIGUES PUBLIO 10 de julho de 2014

63 FAMUC 188016 FLAVIA BEATRIZ REIS 10 de julho de 2014

64 FAMUC 199272 GEZIEL LACERDA DE VASCONCELOS 10 de julho de 2014

65 FAMUC 84065 GILMARA CRISTINA SANTOS 10 de julho de 2014

66 FAMUC 138031 GLAUCIENE CLARA PEREIRA 10 de julho de 2014

67 FAMUC 163016 GLAUCIETE MARIA DA COSTA 10 de julho de 2014

68 FAMUC 188078 GLEISON QUEIROGA DA COSTA 10 de julho de 2014

69 FAMUC 140065 GRAZIELE CRISTIANE SOARES SILVA 10 de julho de 2014

70 FAMUC 200289 GREICE KELLY FORTUNATO DO CARMO 10 de julho de 2014

71 FAMUC 199371 HANRIETI ROTELLI TEMPONI 10 de julho de 2014

72 FAMUC 127095 HELENA MARIA VIEIRA PENA 10 de julho de 2014

73 FAMUC 181023 HELENE DA SILVA SOUZA 10 de julho de 2014

74 FAMUC 199206 HELOISA DE OLIVEIRA 10 de julho de 2014

75 FAMUC 138099 IONE TEREZINHA F CARVALHO 10 de julho de 2014

76 FAMUC 166074 IRLANDA SILVIA BORGES 10 de julho de 2014

77 FAMUC 174093 IVAN OLIVEIRA DE FARIA 10 de julho de 2014

78 FAMUC 166097 IVONE NERY ALVES DOS ANJOS 10 de julho de 2014

79 FAMUC 200104 IZABEL PEREIRA DE JESUS 10 de julho de 2014

80 FAMUC 182053 JACKSON GERALDO RIBEIRO 10 de julho de 2014

81 FAMUC 84034 JANDIRA DO ROSÁRIO REIS 10 de julho de 2014
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82 FAMUC 166008 JANETE PEREIRA DA PENHA 10 de julho de 2014

83 FAMUC 141061 JAQUELINE JUSTINO DE MORAIS 10 de julho de 2014

84 FAMUC 199347 JENECI CANDIDO MARTINS VIDOTTI 10 de julho de 2014

85 FAMUC 167028 JOANA DE FATIMA VIEIRA 10 de julho de 2014

86 FAMUC 145087 JOAO CECILIO PENA 10 de julho de 2014

87 FAMUC 145069 JOSE DILSON MOREIRA DOS SANTOS 10 de julho de 2014

88 FAMUC 163086 JOSE PAULO LEMOS 10 de julho de 2014

89 FAMUC 182028 JOSEMAR CARLOS FORTES MARTINS 10 de julho de 2014

90 FAMUC 129039 JOSIANNI DE FARIA MODESTO 10 de julho de 2014

91 FAMUC 169008 JULIO CESAR TUZANI SANTOS 10 de julho de 2014

92 FAMUC 170071 KATIA ANTONIA PEREIRA ANDRADE 10 de julho de 2014

93 FAMUC 164065 KATIA REGINA DA SILVA 10 de julho de 2014

94 FAMUC 189183 KATIANE CORDEIRO S DE MORAIS 10 de julho de 2014

95 FAMUC 189127 KERLY CRISTINA OLIVEIRA FREITAS 10 de julho de 2014

96 FAMUC 84040 LEILA TAVARES 10 de julho de 2014

97 FAMUC 190068 LEIZIANE ALVES RIBEIRO 10 de julho de 2014

98 FAMUC 149063 LETICIA DE CASTRO MAIA 10 de julho de 2014

99 FAMUC 199594 LUCAS HENRIQUE ALMEIDA PRADO 10 de julho de 2014

100 FAMUC 187058 LUCIANA MARQUES MAIA 10 de julho de 2014

101 FAMUC 127041 LUCIANA TERRA BABETO 10 de julho de 2014

102 FAMUC 168071 LUCIANE PATRICIA DA SILVA 10 de julho de 2014

103 FAMUC 166052 LUCIENE SANTOS DO LIVRAMENTO 10 de julho de 2014

104 FAMUC 190020 LUCIMARA D ASSUNCAO COSTA 10 de julho de 2014

105 FAMUC 199633 LUCIMARA JORGE FERRO DE FARIA 10 de julho de 2014

106 FAMUC 189029 LUDIMILA PERES SILVA 10 de julho de 2014

107 FAMUC 164025 LUIZA MARIA MIGUEL DE SOUZA 10 de julho de 2014

108 FAMUC 200038 MARCELA MONTEIRO PINHEIRO 10 de julho de 2014

109 FAMUC 174055 MARCELA NUNES SILVERIO PIMENTA 10 de julho de 2014

110 FAMUC 199165 MARCIA DOS SANTOS DA CUNHA REIS 10 de julho de 2014

111 FAMUC 135035 MARCIA JUNQUEIRA M DIAS MARTINS 10 de julho de 2014

112 FAMUC 132081 MARCIO ANTONIO SILVA 10 de julho de 2014

113 FAMUC 137069 MARCIONILA MENDES SIQUEIRA 10 de julho de 2014

114 FAMUC 199357 MARIA A DOS SANTOS GABRIEL 10 de julho de 2014

115 FAMUC 134046 MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA 10 de julho de 2014

116 FAMUC 135022 MARIA APARECIDA SERRANO 10 de julho de 2014

117 FAMUC 188029 MARIA BETANIA V DE MATOS RIBEIRO 10 de julho de 2014

118 FAMUC 145059 MARIA CLEOPATRA M L DE OLIVEIRA 10 de julho de 2014

119 FAMUC 171011 MARIA DA CONSOLACAO TORRES 10 de julho de 2014

120 FAMUC 200014 MARIA DA GLORIA ALVES FERREIRA 10 de julho de 2014

121 FAMUC 199229 MARIA DALVA DE JESUS 10 de julho de 2014

122 FAMUC 169032 MARIA DE FATIMA PEREIRA CARDOSO 10 de julho de 2014

123 FAMUC 188051 MARIA DE FATIMA SILVA DA ROCHA 10 de julho de 2014

124 FAMUC 199714 MARIA DO PERPETUO SOCORRO 10 de julho de 2014

125 FAMUC 125059 MARIA FILOMENA DIAS DA SILVA 10 de julho de 2014

126 FAMUC 189036 MARIA HELENA DO PRADO 10 de julho de 2014

127 FAMUC 137026 MARIA LOPES DAS GRACAS 10 de julho de 2014

128 FAMUC 199812 MARIA LUCIA MARQUES 10 de julho de 2014



Contagem, 9 de  setembro de 2014 Página 27 de 36 Diário Oficial de Contagem - Edição 3461

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

129 FAMUC 199284 MARIA LUISA FRANCISCO 10 de julho de 2014

130 FAMUC 126008 MARIA LUIZA DE PAULA ALMEIDA 10 de julho de 2014

131 FAMUC 167032 MARIA NATIVIDADE DA CRUZ 10 de julho de 2014

132 FAMUC 190036 MARILENE FERREIRA DE O SOUZA 10 de julho de 2014

133 FAMUC 139044 MARILENE MOREIRA SANTOS 10 de julho de 2014

134 FAMUC 174096 MARILIA DE FATIMA FERREIRA LIMA 10 de julho de 2014

135 FAMUC 160077 MARLI RODRIGUES MARQUES 10 de julho de 2014

136 FAMUC 189141 MICHELLE FERNANDA DE PINHO 10 de julho de 2014

137 FAMUC 189017 MIRELLE BANDEIRA CAMPOLINA 10 de julho de 2014

138 FAMUC 134082 MONICA SILVA DAS C DE CAMARGOS 10 de julho de 2014

139 FAMUC 199180 NACLE HABIB NETO 10 de julho de 2014

140 FAMUC 199314 NAIARA TIAGO DOS SANTOS BASTOS 10 de julho de 2014

141 FAMUC 189004 NATALIA CAROLINA MENDES CESARIO 10 de julho de 2014

142 FAMUC 199621 NEDINA MARIA GERVASIO DA SILVA 10 de julho de 2014

143 FAMUC 134079 NEILA MARCIA GOMES 10 de julho de 2014

144 FAMUC 199486 NELIO FRANCISCO DOS SANTOS 10 de julho de 2014

145 FAMUC 188094 NELIO FRANCISCO DOS SANTOS 10 de julho de 2014

146 FAMUC 189014 NILSA FONSECA DO CARMO 10 de julho de 2014

147 FAMUC 127077 NUBIA SANTOS DA SILVA 10 de julho de 2014

148 FAMUC 189042 OLIVIA DE SOUZA MARTINS 10 de julho de 2014

149 FAMUC 189171 ONEIDE ALVES DE PAULA 10 de julho de 2014

150 FAMUC 132062 ONOFRE CESARIO DA PAIXAO 10 de julho de 2014

151 FAMUC 165022 PATRICIA ALVES FERREIRA 10 de julho de 2014

152 FAMUC 84071 PATRICIA ESTEVES ALCANTRA GOMES 10 de julho de 2014

153 FAMUC 199341 PATRICIA OLIVEIRA DE S GONCALVES 10 de julho de 2014

154 FAMUC 199282 PATRICIA SANTOS 10 de julho de 2014

155 FAMUC 171044 PAULA CRISTINA CABRAL INACIO 10 de julho de 2014

156 FAMUC 188099 PAULINELLE POTTE NUNES 10 de julho de 2014

157 FAMUC 167015 PAULO ANTONIO GORI DE OLIVEIRA 10 de julho de 2014

158 FAMUC 130076 PAULO HENRIQUE AGUIAR CAVALCANTE 10 de julho de 2014

159 FAMUC 128017 RAQUEL ANGELA SILVA OLIVEIRA 10 de julho de 2014

160 FAMUC 164080 RAQUEL CAROLINA CARDOSO ROCHA 10 de julho de 2014

161 FAMUC 199588 RAULIENE CRISTINA DE JESUS LEITE 10 de julho de 2014

162 FAMUC 200224 REGIANE APARECIDA DO NASCIMENTO 10 de julho de 2014

163 FAMUC 189038 REGINA CLELIA NOGUEIRA DO VALLE 10 de julho de 2014

164 FAMUC 199285 REGINALDO GOMES DA SILVA 10 de julho de 2014

165 FAMUC 135043 REINALDO APARECIDO DIAS SOARES 10 de julho de 2014

166 FAMUC 134006 REJANE ANTONIA COSTA DOS SANTOS 10 de julho de 2014

167 FAMUC 188079 RENATA CARLA DOS PASSOS 10 de julho de 2014

168 FAMUC 149003 RENATA PIMENTA HADAD MELO 10 de julho de 2014

169 FAMUC 182086 RENATO JUNIO DA SILVA 10 de julho de 2014

170 FAMUC 85024 ROBERTO KENNEDY S PINHEIRO 10 de julho de 2014

171 FAMUC 174058 ROBSON LUIZ SILVA FREITAS 10 de julho de 2014

172 FAMUC 164097 ROMILDA DOS REIS 10 de julho de 2014

173 FAMUC 165073 ROSANGELA ANDRADE QUEIROGA 10 de julho de 2014

174 FAMUC 137090 ROSIMEIRE DAS DORES NASCIMENTO 10 de julho de 2014

175 FAMUC 69010 ROUSE FABIANA LEITE DA R LEAL 10 de julho de 2014
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176 FAMUC 123057 SANDRA CRISTINA S VASCONCELLOS 10 de julho de 2014

177 FAMUC 149020 SANDRA REGINA CANTARELI 10 de julho de 2014

178 FAMUC 169082 SEBASTIAO VALERIO NETO 10 de julho de 2014

179 FAMUC 168008 SELMA ALVES PEREIRA 10 de julho de 2014

180 FAMUC 107086 SELMA DE SOUZA MIRANDA 10 de julho de 2014

181 FAMUC 173085 SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA 10 de julho de 2014

182 FAMUC 179050 SHEILA APARECIDA DA SILVA BORGES 10 de julho de 2014

183 FAMUC 142046 SHEILA DE MOURA MARQUES 10 de julho de 2014

184 FAMUC 145071 SIMONE BATISTA FERREIRA 10 de julho de 2014

185 FAMUC 149061 SOLANGE BARBOSA FERREIRA 10 de julho de 2014

186 FAMUC 200374 SONIA DAS DORES TRINDADE 10 de julho de 2014

187 FAMUC 152073 TERESA DO CARMO COSTA 10 de julho de 2014

188 FAMUC 135041 TEREZA CRISTINA B. BUTIGNOLI 10 de julho de 2014

189 FAMUC 200391 VALDETE MARIA DA SILVA 10 de julho de 2014

190 FAMUC 189009 VALERIA DO PRADO RODRIGUES 10 de julho de 2014

191 FAMUC 189027 VALQUIRIA DA PIEDADE ROSA 10 de julho de 2014

192 FAMUC 134050 VANIA DE JESUS SANTOS REIS 10 de julho de 2014

193 FAMUC 199283 VERA LUCIA XAVIER P. MARTINS 10 de julho de 2014

194 FAMUC 180024 VERONICA GOMES ALIPIO CHEVRAND 10 de julho de 2014

195 FAMUC 151082 VERONICA MOREIRA DOMINGOS 10 de julho de 2014

196 FAMUC 165033 VIRGINIA SILVA SANTOS 10 de julho de 2014

197 FAMUC 157088 XENIA PAULA DOS REIS 10 de julho de 2014

198 FAMUC 200857 YURI DA MOTA BLACK 10 de julho de 2014

199 FAMUC 167046 ZILDA HELOISA SABINO DOS REIS 10 de julho de 2014

200 FAMUC 183049 VIVIANE CRISTINA MILITÃO 10 de julho de 2014

OFÍCIO SUGEST Nº 423/2014 DE 09/07/2014

Nº Vínculo Matrícula Servidor(a) Ofício entregue em

1 FAMUC 180460 JAQUELINE MARIA RIBEIRO TURANI 10 de julho de 2014

2 FAMUC 454932 MARIA DE LOURDES CHAVES SILVA 10 de julho de 2014

3 FAMUC 454932 NORMA MORAIS TRESINARI 10 de julho de 2014

4 SMS 01.14045-7 CREUSA ROMUALDA DOS ANJOS 10 de julho de 2014

5 SMS 01.07352-0 MARIA APARECIDA MARUCH DE CARVALHO 10 de julho de 2014

6 SMS 01.15572-1 MARIA DE FATIMA GUIMARAES SATURNINO 10 de julho de 2014

7 SMS 01.07124-2 REJANE COSTA MIRANDA 10 de julho de 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 048

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2014 – 048º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de 09 horas às 11 horas ou de 14 horas às 
16 horas, na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizado à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, 
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no período de 28/08/2014 a 12/09/2014:

Médico Clínico Geral – 1º   ao 2º classificado
Médico da Familia – 1º  classificado

Contagem, 27 de agosto de 2014.
Evandro Jose da Silva
Secretario Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2014

PROCESSOS DEVOLVIDOS AO PREVICON

A Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, informar que os processos relacio-
nados abaixo foram encaminhados ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON com os respectivos relatórios de cálculo.

PORTARIA N º 6675 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre cessão de servidora efetiva da FAMUC  a 313ª Zona Eleitoral de Contagem 

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 
20 de dezembro de 2006 e observado o previsto no art. 92 da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores;

                                                         RESOLVE:
Art. 1° Ceder a servidora abaixo relacionada, a  313ª Zona Eleitoral de Contagem,  nos termos e condições estabelecidas a seguir:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 048

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2014 – 048º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de 09 horas às 11 horas ou de 14 horas às 
16 horas, na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizado à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, 
no período de 28/08/2014 a 12/09/2014:

Médico Clínico Geral – 1º   ao 2º classificado
Médico da Familia – 1º  classificado

Contagem, 27 de agosto de 2014.
Evandro Jose da Silva
Secretario Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA N º 6675 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre cessão de servidora efetiva da FAMUC  a 313ª Zona Eleitoral de Contagem 

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 
20 de dezembro de 2006 e observado o previsto no art. 92 da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores;

                                                         RESOLVE:
Art. 1° Ceder a servidora abaixo relacionada, a  313ª Zona Eleitoral de Contagem,  nos termos e condições estabelecidas a seguir:
I – Maria Isabel Aparecida de Souza, matricula 199188, com ônus para Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no período de 02 
/09/2014 à 31/12/2014.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 02 de setembro de 2014.
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EVANDRO JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA DE CONTAGEM
      
A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 5597, de 29 de janeiro de 2013 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital:
   
48º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO CLINIO GERAL 1º LUANA VILA REAL OLIVEIRA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINIO GERAL 2º HELAINE PABLIANE SILVA OLIVEIRA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 1º ALENA MIRANDA RESENDE SALES 5,00 CLASSIFICADO
 

Comissão de Avaliação de Títulos
Antonio Sergio Karklin Tavares 
 Fernando Eustaquio Palhares
 Wellington Moreira Lamy

Contagem, 13 de agosto de 2014

Funec

EXTRATO

Vigésimo Extrato de Termo Aditivo do(s) contrato(s) administrativo(s) de locação de serviços temporários para atender ao excepcional interesse público que o(s) abaixo 
mencionado(s) celebra(m) com a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem com fundamento no inciso IX, do Artigo 37, da CF/88, e na forma da lei nº 4288 de 30 de 
setembro de 2009 e publicada no Diário Oficial de Contagem 2482 de 05/10/2009, na realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS 008/2013, homologado pela 
Portaria Nº 48/2014, datada de 11/03/2014 e publicada no Diário Oficial de Contagem – Edição 3342, no dia 17/03/2014. 

NOME CARGO CPF
Nº CONTRA-
TO DATA TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO

INICIO TERMINO

PAULA PATRICIA DA 
SILVA 

INSTRUTORA AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 747.051.136-91 005/2014

04 de julho de 2014
1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014

17 de Marco de 
2015

ELAINE DA CONCEIÇAO 
GOMES

INSTRUTORA  AUXILIAR DE 
SECRETARIA 124.934.106-02 006/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014

17 de Marco de 
2015

FREDERICO RODRIGUES 
DE FREITAS

INSTRUTOR  AUXILIAR FINAN-
CEIRO 054.860.046-56 008/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014

17 de Marco de 
2015

DENIO CAMPOS BATISTA
INSTRUTOR  AUXILIAR FINA-
CEIRO 374.008.356-53 022/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014

17 de Marco de 
2015

MARTA MAIA DO AMA-
RAL FERREIRA

INSTRUTORA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO 561.332.946-04 023/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014

17 de Marco de 
2015

DEBORA GUIDA MENDES 
CIOLETTI INSTRUTORA DE LIBRAS 095.584.306-50 025/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014

26 de Março de 
2015
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NOME CARGO CPF
Nº CONTRA-
TO DATA TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO

INICIO TERMINO

ROSILDA FIGUEIREDO 
MAGALHAES

INSTRUTORA CONTADORA  
DE HISTORIA 063.471.616-64 026/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014

31 de Março de 
2015

FERNANDA FERREIRA 
RODRIGUES CELEGHINI

INSTRUTORA AUXILIAR DE 
PESSOAL 039.534.186-88 027/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014

03 de Abril de 2015

REGILAINE  MARIA  
FIDENCIO

INSTRUTOR (A) DO CURSO 
MANICURE 636.322.506-00 030/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014

30 de Abril de 2015

SUELLEM CRYSTINA 
CERQUEIRA CRUZ

INSTRUTOR (A) DO CURSO 
FIC-I  MAQUIADOR (A) 109.527.576-30 031/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014 30 de Abril de 2015

SANDRA DAS GRAÇAS 
MARTINS SILVA

INSTRUTOR (A) FIC-I CONFEC-
CIONADORA DE LANGERI E 
MODA PRAIA 227.152.156-49 037/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014 30 de Abril de 2015

GISELE ALVES PINHEIRO
INSTRUTOR (A) FIC- DE CUR-
SO RECEPCIONISTA 034.901.926-64 040/2014 04 de julho de 2014 1°( PRIMEIRO)

04 de julho de 
2014 04 de Maio de 2015

Previcon.

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.395

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA O ATO DE APOSENTADORIA nº. 2.200, de 17 de março 
de 2014, publicado no Diário Oficial de Contagem, em 24 de março de 2014, que aposenta a servidora  CLÁUDIA BEATRIZ BONATTO CALDEIRA, matrícula n.º 0115529-
2,  CPF 253.789.886-91, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo descrito: 

ONDE SE LÊ: “[...] NO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, GRAU “P2” [...]”.

LEIA-SE: “[...] NO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, GRAU “P3”. [...]”.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de agosto de 2014.

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Gestor - UGRPPS 

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.396

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade 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, nos termos do art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do art. 40 da CR/88, à servidora ANTONIETA GONÇALVES, 
matrícula nº 01.10551-1, CPF 311.905.536-00, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, GRAU “P4”, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, a partir de 29 de agosto de 2014.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 29 de agosto de 2014.

antônio fernando máximo
Secretário Municipal de Administração
Gestor - UGRPPS

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.397

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
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calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do art. 40 da CR/88, à servidora SENIR BATISTA SANTIAGO, 
matrícula nº 01.13632-8, CPF 223.098.616-34, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, GRAU “P1”, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, a partir de 28 de agosto de 2014.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 29 de agosto de 2014.
 

antônio fernando máximo
Secretário Municipal de Administração
Gestor - UGRPPS
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº.                 2.398

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no parágrafo único do artigo 12 da Lei Complementar nº 
005/2005, na qualidade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, RETIFICA O ATO DE APOSENTADORIA nº 1.870 de 06 de novembro de 2012, publicado no 
Diário Oficial de Contagem, Edição 3017,  em 09 de novembro de 2012,  conforme abaixo descrito:  

ONDE SE LÊ: “[...] nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 [...]”.

LEIA-SE: “[...] nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o § 5º do art. 40 da CR/88 [...]”.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 02 de setembro de 2014.

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
GESTOR – UGRPPS

Transcon

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições e em conformidade com o que esta-
belece o §1º do art. 1º da Lei Complementar nº. 127/2011 edita o seguinte Ato:

Ato nº. 022/09/2014 – Concede a Gratificação de Assessoramento à Gestão de Trânsito e Transportes ao servidor VANDERSON FRANCISCO NOLASCO, matrícula 33687-4, 
a partir de 04 de setembro de 2014.
Contagem, 09 de setembro de 2014.

AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Extrato

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 026/2014/TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2014. 
CONTRATADA: Citerol Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas Ltda.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de uniformes para os servidores da TransCon.
VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO: R$ 135.563,30 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e sessenta três reais e trinta centavos)
DOTAÇÃO: 1162.15.122.0001.2020 – 33.90.30.23, fonte: 015701. Código Reduzido: 1275. 
CONTAGEM, 04 DE SETEMBRO DE 2014.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON

Extrato

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 027/2014/TRANSCON - SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2013 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2013- PMC 
CONTRATADA: LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.
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CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.
VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO: R$ 1.623,00 (um mil seiscentos e vinte três reais)
DOTAÇÃO: 11162.15.122.001.2020.339039-00 Fonte: 015701 - Código Reduzido: 1279
Contagem, 09 de setembro de 2014.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da TRANSCON

PORTARIA TRANSCON Nº. 33 de 08 de agosto de 2014.

Dispõe sobre o controle de acesso e permanência de pessoas nas dependências da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a necessidade de disciplinar o acesso de público externo e servidores à TransCon.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica instituído o sistema de controle de acesso de pessoas às dependências da TransCon.

Art. 2º - O sistema de controle de acesso abrange o cadastro, a identificação, o registro de entrada e saída e o monitoramento.

Art. 3º - O crachá de identificação, permanente ou provisório, é de uso obrigatório pelos servidores, estagiários, prestadores de serviços, trabalhadores adolescentes e 
visitantes, devendo estar em local visível durante a permanência nas dependências da TransCon.

Parágrafo único. O disposto no “caput” não se aplica ao presidente e ao vice presidente da TransCon.

Art. 4º - A identificação do visitante será feita na Portaria da TransCon, mediante apresentação de documento de identidade, com foto e cadastramento, quando então 
será entregue o crachá de identificação.  

§1º - Serão aceitos, preferencialmente, como documento de identidade: 

a) Carteira de identidade civil ou profissional; 

b) Carteira Nacional de Habilitação;

c) Certificado de Reservista;

d) Carteira de Trabalho e Previdência Social.  

§2º - O Porteiro deverá exigir a devolução do crachá do visitante quando de sua saída.  

Art. 5º - Não será permitida a entrada nas dependências da TransCon de pessoas com trajes  não condizentes com a prática do serviço público, bem como a utilização 
de  bonés

ou similares que possam dificultar a identificação.  

CAPÍTULO II

DA EMISSÃO, CONFECÇÃO E ENTREGA DO CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO
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Art. 6º - Compete à Diretoria Administrativa, a confecção, a entrega, bem como o cancelamento dos crachás de identificação.  

§1º - O crachá de identificação será confeccionado observando-se as categorias e as cores definidas no Anexo I desta Portaria.  

§2º - O fornecimento do crachá de identificação será gratuito, exceto nos casos de perda ou dano, ocasião em que deverá ser ressarcido o valor cobrado para a sua 
confecção.

  

§3º - A solicitação de emissão da primeira via do crachá de identificação deverá ser encaminhada à Diretoria Administrativa. 

§4º - O crachá de identificação será entregue pela Diretoria Administrativa pessoalmente, mediante assinatura de Termo de Entrega e Responsabilidade, constante no 
Anexo II desta Portaria.

Art. 7º - Nos casos de perda ou dano do crachá de identificação, a Diretoria Administrativa deverá ser comunicada imediatamente para que seja providenciado o seu 
cancelamento e a emissão da segunda via.  

Art. 8º - O crachá de identificação deverá ser devolvido à Diretoria Administrativa nos casos de aposentadoria, exoneração, licença sem vencimento ou rescisão do contrato 
de prestação de serviço, mediante assinatura do Termo de Devolução, constante no Anexo III desta Portaria.

CAPITULO III

DO PÚBLICO EXTERNO

Art. 9º- Compete à Gerência de Serviços Gerais o controle do acesso do público em geral às dependências da TransCon.

Art. 10 - O acesso do público externo às dependências da TransCon ocorrerá durante o período de expediente, das 08:00h às 16:30hs à JARI ou 17:00hs para os demais 
setores, mediante identificação e registro na Portaria. 

Parágrafo único. Incluem-se entre as pessoas que serão previamente identificadas e registradas as visitas de caráter pessoal aos servidores. 

Art. 11 - Fica vedado o acesso de vendedores, entregadores, corretores e agenciadores de qualquer tipo de mercadoria, bem ou serviço às dependências da TransCon. 

Art. 12 - Fica autorizada a entrega de marmita no refeitório, nos horários de almoço e jantar.

Art. 13 - O acesso do público externo fora do horário de expediente dependerá, além dos procedimentos acima estabelecidos, de prévio contato telefônico com o setor 
de destino, para averiguação e a devida autorização. 

Art. 14 - A identificação dar-se-á mediante registro do nome do visitante em livro próprio, registro eletrônico ou equivalente no qual deverá constar o local de destino, 
horário de entrada e de saída, vedada a retenção de documentos por parte dos responsáveis pela Portaria.

Art. 15 - Após a identificação será fornecido um crachá com a inscrição VISITANTE, de porte obrigatório em local de fácil visualização. 

Art. 16 - Os servidores que ingressarem acompanhados de visitantes deverão encaminhá-los à Portaria para a respectiva identificação.

CAPITULO IV

DO ACESSO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE

Art. 17 - Somente será permitido o acesso de servidores ou prestadores de serviço às dependências da TransCon fora do horário de expediente, em finais de semana e 
feriados, mediante autorização expressa do superior imediato ou gestor do contrato, respectivamente, e apresentação do crachá de identificação funcional.  

§1º - A autorização de que trata o “caput” deverá ser previamente encaminhada à Gerência de Serviços Gerais para controle da Portaria.
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§2º - Os servidores detentores de cargos de natureza operacional terão acesso ininterrupto em razão das especificidades das atividades realizadas. 

CAPITULO V

DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO

Art. 18 - O acesso ao estacionamento ficará reservado ao uso do público interno, para veículos previamente autorizados, respeitando as vagas delimitadas no 
estacionamento da TransCon.

Parágrafo único. Deverão ser anotadas no livro de movimentação diária a entrada e saída de veículos das dependências da TransCon.

Art. 19 - O acesso de veículos que não estejam previamente cadastrados dependerá de autorização da TransCon, respeitando-se o número de vagas reservadas para o 
público externo.

§1º. Os veículos oficiais ou que estejam a serviço de órgãos da Administração Pública, terão livre acesso, independente de prévio cadastramento.

§2º - Os veículos utilizados nas atividades operacionais terão acesso ininterrupto, independente de controle de entrada e saída. 

CAPITULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 - É vedado o ingresso de quaisquer pessoas portando armas, exceto policiais civis ou militares, ou outras que pela natureza do cargo sejam legalmente autorizadas. 

Art. 21 - Jornalistas, repórteres e o pessoal da imprensa em geral deverão ter tratamento idêntico quanto à identificação e registro, devendo a Coordenadoria de 
Comunicação ser informada da presença destes na Portaria para que sejam acompanhados no interior da TransCon.

Art. 22 - Os registros das movimentações dos veículos realizados pela Portaria não elidem os controles que estão a cargo dos responsáveis pela utilização dos veículos no 
respectivo setor.

  

Art. 23 - A inobservância do disposto nesta Portaria implicará a aplicação de sanções previstas em Lei, respeitadas a ampla defesa e o contraditório.

 

Art. 24 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria Administrativa. 

Art. 25 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº. 26/2011.

Contagem, 08 de agosto de 2014.

Agostinho Fernandes da Silveira

Presidente da TransCon

ANEXO I

Categoria Cor
Servidor Branco

Prestador de Serviços Verde
Estagiário Azul
Visitante Vermelho
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Anexo II

 

TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE

SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E ESTAGIÁRIOS

(nome do servidor, prestador de serviço ou estagiário) ___________________________________________________, (número da matrícula na TransCon) ________________, 
mediante este instrumento de aceitação, responsabiliza-se pelo uso e conservação do crachá de identificação.  

Nos casos de perda ou dano do crachá de identificação, a Diretoria Administrativa deverá ser imediatamente comunicada para que providencie o seu cancelamento e a 
emissão da segunda via.

O crachá de identificação funcional deverá ser devolvido à Diretoria Administrativa nos casos de aposentadoria, exoneração, licença sem vencimento ou rescisão do 
contrato de prestação de serviço.

Contagem, __ de ________ de ____.  

_________________________________

(Assinatura do servidor, prestador de serviço ou estagiário)

ANEXO III

RECIBO DE DEVOLUÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO

Recebemos o crachá de identificação de ____________________________________, (nome servidor, prestador de serviço, estagiário), ___________ (número da matrícula), 
para a baixa devida.  

Contagem, __ de ________ de _____.  

________________________________________

(Assinatura da Diretoria Administrativa)

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 017/2014, processo nº 032/2014. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Favorecido: Irineu Arruda Alexandre – Serralheria. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem 
e instalação de uma passarela metálica no plenário desta casa legislativa. Perfil metálico, com piso em chapa xadrez de 1/8, com corrimão em ferro diâmetro ¾ e altura 
de 1,30 metros. O comprimento da passarela será de 8,50 metros e a largura será de 1,20. Toda a estrutura será entregue com pintura de fundo Cobertura Orçamentária: 
01.031.0002.2109 33.90.39- Outros Serviços de terceiros - PJ.  Valor: R$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinqüenta reais). Ratificação: em 12/08/2014, pelo Vereador 
Gil Antônio Diniz – Presidente.
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