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Atos do Executivo

DECRETO nº 639, de 04 de fevereiro de 2016.
Dispõe sobre medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do Vírus da Den-
gue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º Sempre que se verificar a existência de situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do Vírus da Dengue, do Vírus Chikun-
gunya e do Zika Vírus, a autoridade máxima do Sistema Único de Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal fica autorizada a determinar e executar as me-
didas necessárias ao controle das doenças causadas pelos referidos vírus, nos termos da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e demais normas aplicáveis.
§1º Entre as medidas que podem ser determinadas e executadas para a contenção das doenças causadas pelos vírus de que trata o art. 1º deste Decreto, destacam-se:
I - a realização de visitas a imóveis públicos e particulares para eliminação do mosquito e de seus criadouros em área identificada como potencial possuidora de focos 
transmissores;
II - a realização de campanhas educativas e de orientação à população; e
III - o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa que possa permitir o acesso de agente público, 
regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças;
IV – o isolamento de indivíduos, grupos populacionais ou áreas;
V – a exigência de tratamento por parte de portadores de moléstias transmissíveis, inclusive pelo uso da força, se necessário;
VI – outras medidas que auxiliem, de qualquer forma, na contenção das doenças ou agravos à saúde identificados.
§2º Para fins do disposto no inciso III do §1º deste artigo, entende-se por:
I - imóvel em situação de abandono - aquele que demonstre flagrante ausência prolongada de utilização, o que pode ser verificado por suas características físicas, por 
sinais de inexistência de conservação, pelo relato de moradores da área ou por outros indícios que evidenciem a sua não utilização; e
II - ausência - a impossibilidade de localização de pessoa que possa permitir o acesso ao imóvel na hipótese de duas visitas devidamente notificadas, em dias e períodos 
alternados, dentro do intervalo de  72 (setenta e duas) horas.
§3º Todas as medidas que impliquem a redução da liberdade do indivíduo deverão observar os procedimentos estabelecidos neste Decreto, em especial os princípios da 
proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
§4º Sempre que necessário, a autoridade do SUS no município poderá solicitar a atuação complementar do Estado e da União, nos termos da Lei nº 8.080/1990, 
visando a ampliar a eficácia das medidas a serem tomadas, garantir a saúde pública e evitar o alastramento da doença ou do agravo à saúde a outras regiões do estado 
ou do Brasil.
Art. 2º Nos casos em que houver a necessidade de ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, o agente público competente lavrará, no local em que for 
verificada recusa do morador, a impossibilidade de entrada por abandono ou ausência de pessoa que possa permitir o acesso de agente público, um Auto de Infração e 
Ingresso Forçado, no local da infração ou na sede da repartição sanitária, que conterá:
I – o nome do infrator e/ou seu domicílio, residência e os demais elementos necessários à sua qualificação civil, quando houver;
II – o local, a data e a hora da lavratura do auto de infração e ingresso forçado;
III – a descrição do ocorrido, a menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido e os dizeres: PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA REALIZA-SE O INGRESSO 
FORÇADO;
IV – a pena a que está sujeito o infrator;
V – a declaração do autuado de que está ciente e de que responderá pelo fato administrativa e penalmente;
VI – a assinatura do autuado ou, no caso de ausência ou recusa, a de duas testemunhas e a do autuante;
VII – o prazo para defesa ou impugnação do Auto de Infração e Ingresso Forçado, quando cabível.
§1º Sempre que se mostrar necessário, o agente público competente poderá requerer o auxílio à autoridade policial.
§2º A autoridade policial auxiliará o agente sanitário no exercício de suas atribuições, devendo, ainda, serem tomadas as medidas necessárias para a instauração do 
competente inquérito penal para apurar o crime cometido, quando cabível.
§3º Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita, neste, a menção do fato.
§4º Constarão no Auto de Infração e Ingresso Forçado as medidas sanitárias adotadas para o controle do vetor e da eliminação de criadouros do mosquito transmissor 
do Vírus da Dengue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus. 
§5º O fiscal sanitário é responsável pelas declarações que fizer no Auto de Infração e Ingresso Forçado, sendo passível de punição, por falta grave, em caso de falsidade 
ou de omissão dolosa.
Art. 3º Na hipótese de recusa do morador, abandono do imóvel ou de ausência de pessoa que possa permitir o acesso de agente público, o ingresso forçado deverá ser 
realizado buscando-se a preservação da integridade do imóvel.
Art. 4º Nas hipóteses de ausência do morador, a entrada forçada deverá ser acompanhado por um técnico habilitado em abertura de portas, que deverá recolocar as 
fechaduras após realizada a ação de vigilância sanitária e epidemiológica.
Art. 5º A recusa no atendimento das determinações sanitárias estabelecidas pela autoridade do Sistema Único de Saúde constitui crime de desobediência e infração 
sanitária, puníveis, respectivamente, na forma do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e na forma da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 sem prejuízo 
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da possibilidade da execução forçada da determinação, bem como as demais sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
Parágrafo único. Na apuração da infração sanitária serão adotados os procedimentos estabelecidos pela Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das de-
mais medidas procedimentais estabelecidas neste Decreto.
Art. 6º Os procedimentos estabelecidos neste Decreto aplicam-se, no que couber, às demais medidas que envolvam a restrição forçada da liberdade individual, em 
consonância com os procedimentos estabelecidos pela Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.
Art. 7º A medida prevista no inciso III do §1º do art. 1º deste Decreto aplica-se sempre que se verificar a existência de outras doenças, com potencial de proliferação ou 
de disseminação ou agravos que representem grave risco ou ameaça à saúde pública, condicionada à Declaração de Emergência em Saúde Pública.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 04 de fevereiro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO nº 640, de 05 de fevereiro de 2016.
Aplica-se aos vencimentos dos cargos de provimento em comissão instituídos pela Lei Complementar nº197, de 22 de dezembro de 2015, as regras estabelecidas pelo 
Decreto nº 516, de 28 de maio de 2015. 

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO a nova estrutura organizacional da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, instituída pela Lei Complementar nº 197, de 
22 de dezembro de 2015;
CONSIDERANDO a racionalização de despesas introduzida pelo Decreto nº 516, de 28 de maio de 2015;
CONSIDERANDO o disposto no art. 22 e no caput do art. 23, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art.1º Aplica-se aos vencimentos dos cargos de provimento em comissão instituídos pela Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015, o disposto no Decreto 
nº 516, de 28 de maio de 2015.

Art.2º Ficam reduzidos em 10% (dez por cento) os vencimentos de todos os cargos em comissão que compõem a estrutura organizacional da Fundação de Assistência 
Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao cargo de Assistente I, instituído pela Lei Complementar nº 197. 

Art. 3º A tabela de vencimento constante no Anexo III deste Decreto passa a vigorar conforme Anexo Único deste Decreto.

Art.4º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2016.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de fevereiro de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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DECRETO nº 640, de 05 de fevereiro de 2016.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FAMUC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ESTABELECIDA PELA LEI COMPLEMENTAR, Nº 197 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

TABELA DE VENCIMENTO 

CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NIVEL VENCIMENTO 

ASSISTENTE I I R$ 1.431,06 

ASSISTENTE II II R$ 1.824,50 

ASSISTENTE III III R$ 2.146,59 

ASSESSOR DE GESTAO I IV R$ 2.683,24 

CHEFE DE DIVISAO V R$ 2.790,57 

CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE V R$ 2.790,57 

ASSESSOR DE GESTAO II VI R$ 3.219,89 

DIRETOR VI R$ 3.219,89 

ASSESSOR DE GESTÃO DISTRITAL VII R$ 3.971,20 

ASSESSOR DE GESTAO III VII R$ 3.971,20 

OUVIDORA SUS VII R$ 3.971,20 

DIRETOR GERAL VIII R$ 4.829,83 

GESTOR I VIII R$ 4.829,83 

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS IX R$ 5.903,13 

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO IX R$ 5.903,13 

ASSESSOR JURÍDICO IX R$ 5.903,13 

ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DE OBRAS IX R$ 5.903,13 

ASSESSOR DE GESTÃO DO PLANTAO EMERGENCIAL IX R$ 5.903,13 

ASSESSOR DE URGENCIA E EMERGENCIA IX R$ 5.903,13 

DIRETOR DE DISTRITO SANITARIO IX R$ 5.903,13 

GESTOR II IX R$ 5.903,13 

GESTOR DE ATENÇAO BASICA IX R$ 5.903,13 

GESTOR DE ATENÇAO ESPECIALIZADA IX R$ 5.903,13 

GESTOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IX R$ 5.903,13 

GESTOR DO CENTRO MATERNO INFANTIL IX R$ 5.903,13 

GESTOR DO HOSPITAL MUNICIPAL IX R$ 5.903,13 

SUPERINTENDENTE DO COMPLEXO HOSPITALAR X R$ 6.976,42 

PRESIDENTE DA FAMUC AGENTE PUBLICO R$ - 

Obs.: * Cargo em comissão que não sofreu redução.

DECRETO nº 641, de 05 de fevereiro de 2016.
Dispõe sobre alocação, denominação e atribuições dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 
– FAMUC e dá outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; 

DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC tem a seguinte estrutura organizacional:
§1º Presidência:
I - Departamento de Controle Interno do SUS;
§2º Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais:
1. Diretoria de Controle e Participação Social;
2. Diretoria de Publicidade e Propaganda;
§3º Assessoria de Planejamento:
1. Diretoria de Avaliação e Monitoramento de Políticas, Programas e Projetos;
2. Diretoria do Núcleo de Informação em Saúde;
§4º Assessoria Jurídica:
1. Diretoria de Assuntos Jurídicos;
§5º Ouvidoria SUS;
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§6º Superintendência Administrativa Financeira:
I - Assessoria de Acompanhamento e Execução de Obras;
a) Departamento de Gestão de Convênios e Captação de Recursos;
b) Departamento Administrativo:
1. Diretoria de Manutenção;
2. Diretoria de Serviços:
2a. Divisão de Serviços Administrativos:
3. Diretoria de Transporte:
3a. Divisão de Manutenção de Veículos;
c) Departamento de Contabilidade e Finanças;
1. Diretoria Financeira;
d) Departamento de Gestão de Recursos Logísticos da Saúde:
1. Diretoria de Compras e Licitações:
1a. Divisão de Compras;
2. Diretoria de Gestão de Contratos:
2a. Divisão de Controle e Fiscalização;
3. Diretoria de Logística:
3a. Divisão de Almoxarifado Central;
3b. Divisão de Patrimônio;
e) Departamento de Tecnologia e Informação:
1. Diretoria de Infraestrutura;
§7º Superintendência de Atenção à Saúde:
I – Diretoria Técnica Administrativa Financeira;
II -Diretoria de Distrito Sanitário:
II.1- Assessoria de Gestão Distrital;
II.a) Unidade de Saúde;
III – Gestão de Atenção Básica:
a) Departamento de Saúde Mental:
1. Centros de Atenção Psicossocial;
b) Departamento do Serviço de Atenção Domiciliar:
b.1. Diretoria de Apoio, Diagnóstico e Laboratório;
b.2. Diretoria de Política de Assistência Farmacêutica;
IV – Gestão de Atenção Especializada:
a) Departamento do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz:
1.Diretoria Administrativa do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz;
2. Diretoria Administrativa do Centro de Consultas Especializadas Confrade Geraldo Cotuta;
3. Diretoria Administrativa do Centro de Consultas Especializadas Ressaca;
4.  Diretoria Administrativa do Centro de Consultas Especializadas Vargem das Flores;
5. Diretoria Especializada DST/AIDS:
5.a) Divisão de Prevenção, Diagnóstico e Assistência Ambulatorial;
V – Gestão de Vigilância em Saúde:
1. Diretoria do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador;
2. Diretoria de Imunização;
3. Diretoria de Vigilância em Saúde Ambiental;
V.a) Divisão de Endemias;
V.b) Divisão do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ); 
a) Departamento de Vigilância Sanitária:
1. Diretoria de Apoio Técnico;
2. Diretoria de Aprovação e Fiscalização Sanitária;
§8º Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde:
I – Diretoria Técnica Administrativa Financeira;
II – Assessoria de Gestão do Plantão Emergencial;
a) Departamento de Administração de Pessoal:
1. Diretoria de Controle de Pagamento de Pessoal;
2. Diretoria de Registro e Evolução Funcional;
b) Departamento de Desenvolvimento Humano:
1. Diretoria de Orientação à Saúde do Servidor;
2. Diretoria de Valorização Funcional;
§9º Superintendência de Regulação:
I – Diretoria Técnica Administrativa Financeira;
a) Departamento de Controle e Avaliação:
1.Diretoria de Faturamento;
2. Diretoria de Supervisão de Serviços;
b) Departamento de Complexo Regulador:
1. Diretoria de Regulação Ambulatorial;
2. Diretoria de Regulação de Leitos;
§10. Superintendência de Urgência e Emergência:
I – Diretoria Técnica Administrativa Financeira;
II – Assessoria de Urgência e Emergência;
a) Departamento da UPA Petrolândia:
1. Diretoria Administrativa da UPA Petrolândia;
b) Departamento da UPA Ressaca:
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1. Diretoria Administrativa da UPA Ressaca;
c) Departamento da UPA Sede:
1. Diretoria Administrativa da UPA Sede;
d) Departamento da UPA Vargem das Flores: 
1. Diretoria Administrativa da UPA Vargem das Flores;
e) Departamento do SAMU:
1. Diretoria Administrativa do SAMU;
§11. Superintendência do Complexo Hospitalar:
a) Departamento Administrativo do Complexo Hospitalar:
1. Diretoria do Ambulatório e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico;
2. Diretoria de Faturamento;
3. Diretoria de Infraestrutura, Manutenção e Patrimônio;
4. Diretoria de Risco e Qualidade;
5. Diretoria de Serviços Gerais;
6. Diretoria de Serviço de Nutrição Dietética;
7. Diretoria de Suprimentos;
I – Gestor do Centro Materno Infantil:
a) Departamento de Enfermagem do Centro Materno Infantil:
1. Diretoria de Pediatria e CTI Pediátrico;
2. Diretoria de Alojamento Conjunto;
3. Diretoria de Canguru, da Unidade de Cuidados Intermediários e do CTI Neonatal;
4. Diretoria do Pronto Atendimento e do Bloco Obstétrico;
II – Gestor do Hospital Municipal de Contagem:
a) Departamento de Enfermagem do Hospital Municipal de Contagem:
1. Diretoria de Clínica Médica e Cirúrgica;
2. Diretoria do Bloco Cirúrgico;
3. Diretoria do Pronto Socorro;
4. Diretoria do CTI.

TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I
DAS ASSESSORIAS
Art. 2º Compete às Assessorias:
I – prestar assessoramento direto ao Presidente da FAMUC e a seus respectivos Superintendentes;
II – auxiliar na administração das ações, programas, eventos e projetos da FAMUC;
III – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Presidente da FAMUC ou por seus respectivos Superintendentes.

CAPÍTULO II
DAS SUPERINTENDÊNCIAS
Art. 3º Compete às Superintendências:
I – planejar, coordenar e controlar a execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação;
II – atuar conforme as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS e FAMUC;
III – participar das instâncias colegiadas de decisão;
IV – coordenar as várias ações da política municipal de saúde, garantindo uma visão do todo integrado;
V – mediar relações entre sua área e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Contagem, instâncias da Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Governo Estadual e 
do Governo Federal e instâncias de participação popular;
VI – participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
VII – coordenar o processo de planejamento e avaliação de sua área;
VIII – estimular, apoiar e oferecer condições e ferramentas para o desenvolvimento das atividades necessárias ao bom funcionamento de sua área;
IX – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO III
DAS GESTÕES
Art. 4º Compete às Gestões:
I – planejar, coordenar e controlar a execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação;
II – participar como integrante do Colegiado da Superintendência em que está subordinada;
III – estimular o entrosamento das unidades que compõem sua gestão, buscando a maior integralidade possível em suas ações;
IV – acompanhar, coordenar as atividades e avaliar os resultados dos órgãos que estão sob sua subordinação;
V – integrar as ações dos órgãos que estão sob sua gestão intra e extra Secretaria Municipal de Saúde e FAMUC, mantendo constante intercâmbio, visando à integrali-
dade dos cuidados e o trabalho em rede;
VI – participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores e das instâncias de participação popular em que forem convocados;
VII – organizar e coordenar o Colegiado composto pelos órgãos sob sua subordinação;
VIII – propor capacitação de temas pertinentes a sua área de atuação;
IX – diagnosticar, avaliar e propor soluções para os problemas;
X – implantar, coordenar e avaliar, junto ao Colegiado de sua gestão, os projetos com base nas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS;
XI – consolidar e gerenciar os resultados dos órgãos sob sua subordinação e emitir relatório para o órgão superior;
XII – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO IV
DOS DEPARTAMENTOS



Contagem, 5 de  fevereiro de 2016 Página 6 de 66 Diário Oficial de Contagem - Edição 3800

"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.

Art. 5º Compete aos Departamentos:
I – coordenar e gerenciar as atividades técnicas e administrativas de sua área de atuação;
II – acompanhar o quadro de pessoal de sua área de atuação de forma a manter efetivo necessário à prestação dos serviços aos usuários do SUS;
III – coordenar o cumprimento das escalas de trabalho dos profissionais de sua área de atuação;
IV – aprovar a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos de desenvolvimento humano, garantida a conformidade do atendimento;
V – gerenciar os indicadores de sua área de atuação e tomar decisões amparadas nos mesmos;
VI – coordenar as várias ações, garantindo uma visão do todo integrado;
VII – participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
VIII – estimular os servidores que lhe são subordinados para que os problemas sejam discutidos, solucionados e planejados coletivamente em seu âmbito de governabi-
lidade, com autonomia, respeitando as diretrizes gerais da Secretaria Municipal de Saúde e FAMUC;
IX – atuar em situações imprevistas, cuidando para que elas não se sobreponham às diretrizes da SMS e FAMUC;
X – manter interlocução interna e externa à instituição, analisando as oportunidades existentes e propondo os necessários redirecionamentos;
XI – participar das instâncias colegiadas de decisão;
XII – aprovar projetos e relatórios de gestão de sua área e apresentá-los ao órgão superior;
XIII – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO V
DAS DIRETORIAS
Art. 6º Compete às Diretorias:
I – planejar e gerenciar a execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação;
II – participar das instâncias colegiadas de decisão quando convocado;
III – estimular o entrosamento dos servidores dos órgãos que compõem sua direção, buscando a maior integralidade possível em suas ações;
IV – participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores e das instâncias de participação popular em que forem convocados;
V -  coordenar e controlar o cumprimento das escalas de trabalho dos profissionais de sua área de atuação, que lhe são subordinados;
VI – aprovar a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos de desenvolvimento humano, garantida a conformidade do atendimento, submetendo para 
aprovação da diretoria do departamento ao qual se encontra vinculado;
VII – propor capacitação dos servidores em temas pertinentes a sua área de atuação;
VIII – diagnosticar, avaliar e propor soluções para os problemas referentes a sua área de atuação;
IX – implantar, coordenar e avaliar os projetos com base nas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde, que lhe forem submetidos;
X – consolidar e gerenciar os resultados dos órgãos sob sua subordinação e emitir relatório para o órgão superior;
XI – cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
XII – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO VI 
DAS DIRETORIAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
Art. 7º Compete às Diretorias Técnicas Administrativas e Financeiras:  
I - planejar, dirigir e executar as atividades administrativas e financeiras no âmbito da respectiva Superintendência, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de 
gestão financeira, orçamentária;  
II - coordenar a elaboração da proposta de orçamento anual da respectiva Superintendência, a fim de apresentarem a proposta de orçamento anual da FAMUC, por 
meio de uma ação conjunta;
III - realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual relativo à sua respectiva Superintendência;  
IV - promover a correta aplicação de recursos e determinar a apuração de irregularidades; 
V - controlar a movimentação de bens móveis da Superintendência a que está vinculada e encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;  
VI - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários; 
VII- fazer o levantamento das necessidades materiais da Superintendência a que está vinculada e definir a programação de compras;  
VIII - controlar os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia solicitados pelo respectivo Superintendente;   
IX - executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber 
e manter controle do material permanente de sua Superintendência;  
X - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos em sua Superintendência;  
XI - acompanhar as atividades relacionadas à administração de gestão de pessoas lotados e em exercício na respectiva Superintendência, segundo orientações da Presi-
dência da FAMUC; 
XII - solicitar e acompanhar a disponibilização de veículo observada agenda de compromissos do Superintendente, se for o caso;  
XIII - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial do Município de Contagem;  
XIV - elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise superior relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas pela Superintendência;  
XV - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, onde sua respectiva Superintendência seja parte ou interveniente;  
 
XVI - exercer outras atividades correlatas que lhe forem designadas. 

CAPÍTULO VII
DAS DIVISÕES
Art. 8º Compete às Divisões:
I – participar das instâncias colegiadas de decisão, quando convocada;
II – estimular o entrosamento dos servidores que compõem o órgão, buscando maior integralidade possível de suas ações;
III – cumprir os fluxos estabelecidos para efetivação da Política Municipal de Saúde;
IV – gerenciar as atividades de seu órgão de atuação e analisar os resultados dos processos de sua divisão, considerando: planejamento e gestão, gestão do trabalho e 
educação na saúde, vigilância da qualidade dos processos executados na unidade, vigilância de custos e gerenciamento de indicadores;
V – estimular para que os problemas sejam discutidos, solucionados e planejados coletivamente em seu âmbito de governabilidade, com autonomia, respeitando as 
diretrizes gerais da política municipal de saúde;
VI – planejar a atuação de seu órgão, bem como, monitorar seu resultado;
VII – diagnosticar, avaliar e propor soluções para os problemas de sua divisão;
VIII – coordenar o processo de normalização, de forma participativa, das atividades e processos de trabalho de sua divisão, avaliando o cumprimento das rotinas;
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IX – elaborar as escalas de trabalho dos profissionais sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
X – definir a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, garantida a conformidade do atendimento, levando para aprovação de sua Dire-
toria ou Diretoria de Departamento;
XI – propor capacitações pertinentes;
XII – buscar racionalização e a otimização dos recursos físicos e assistenciais;
XIII – participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
XIV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO VIII
DAS UNIDADES DE SAÚDE
Art. 9º Compete às Unidades de Saúde:
I – participar das instâncias colegiadas de decisão quando convocadas;
II – estimular o entrosamento dos servidores que compõem o órgão, buscando a maior integração possível de suas ações; 
III – cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS  e FAMUC;
IV – gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de sua unidade, considerando planejamento e gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, 
vigilância da qualidade dos processos executados na unidade, vigilância de custos;
V - estimular para que os problemas sejam discutidos, solucionados e planejados coletivamente em seu âmbito de governabilidade, com autonomia, respeitando as 
diretrizes gerais da SMS e FAMUC;
VI – executar o planejamento de seu órgão, bem como monitorar seu resultado;
VII – diagnosticar, avaliar e propor soluções para os problemas de sua unidade;
VIII – executar o processo de normalização, de forma participativa, das atividades e processos de trabalho de sua chefia, avaliando o cumprimento das rotinas;
IX – elaborar as escalas de trabalho dos profissionais sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
X – definir a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, garantida a conformidade do atendimento, levando para aprovação de sua dire-
toria ou departamento.
XI – propor capacitações pertinentes à área de atuação;
XII – buscar racionalização e a otimização dos recursos físicos e assistenciais;
XIII – participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
XIV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I
DA PRESIDÊNCIA
Art. 10. Compete à Presidência:
I - representar ativa e passivamente a FAMUC, em juízo, ou fora dele;
II - dirigir, coordenar e controlar os trabalhos, atividades e ações da FAMUC;
III - submeter ao Conselho Fiscal os planos e programas de trabalho, bem como o orçamento por programa de receita e despesa da FAMUC; 
IV - designar, durante os impedimentos, afastamento ou vacância dos titulares de cargos, até o provimento, substitutos para os cargos de provimento em comissão, por 
meio de ato administrativo do Chefe do Poder Executivo;
V - atuar como elemento de ligação entre a FAMUC e a Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos e entidades que integram o Poder Executivo do Município de 
Contagem;
VI - encaminhar à aprovação do Conselho Fiscal, relatório anual das atividades e o balanço anual de prestação de contas da FAMUC;
VII - organizar o quadro numérico de pessoal técnico e administrativo;
VIII - abrir contas da FAMUC em estabelecimentos bancários oficiais e movimentar os fundos na forma prevista no regulamento;
IX – definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços públicos e privados no âmbito do SUS, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde;
X – auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde na definição de critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços públicos e privados no âmbito do SUS;
XI – auxiliar na formulação da política de saúde do Município, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, observadas as instâncias do Controle Social represen-
tadas pelo Conselho Municipal de Saúde;
XII – participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, no âmbito de atuação e articulação 
com a direção estadual do Sistema;
XIII – celebrar, no âmbito de ação da FAMUC, contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde ou de educação em saúde, bem como 
acompanhar sua execução;
XIV – normatizar complementarmente as ações e os serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação;
VIII - exercer as demais atribuições legais ou estatutárias ou correlatas que lhe forem atribuídas.

Parágrafo único. A Presidência da FAMUC será exercida pelo Secretário Municipal de Saúde, e em seus impedimentos e afastamentos eventuais e temporários, pelo 
Secretário Adjunto de Saúde, podendo este, ainda, receber delegação de competência específica pelo Presidente para atuar no âmbito da FAMUC.

Subseção I
Do Departamento de Controle Interno do SUS
Art. 11. Compete ao Departamento de Controle Interno do SUS:
I - prestar assessoria a toda a Fundação, de forma preventiva, concomitante ou posterior, no que pertine ao Controle Interno das Atividades vinculadas ao SUS, confor-
me normativas da Controladoria Geral do Município e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 
II – efetuar e/ou acompanhar todas as auditorias internas e externas que forem realizadas no âmbito da SMS/FAMUC e sugerir, quando for o caso, a aplicação de 
penalidades e/ou multas, sujeito a homologação do Presidente da FAMUC e Secretário Municipal de Saúde, podendo, também, indicar instauração de procedimento 
disciplinar; 
III – preencher com clareza e fidelidade os roteiros de auditoria, bem como os demais documentos próprios de seu trabalho; 
IV – realizar auditorias assistenciais nas unidades de saúde próprias e de terceiros ou junto às pessoas físicas prestadoras de serviço vinculadas ao SUS/Contagem; 
 
V - assessorar o Presidente da Fundação nos casos de recomendações de auditorias realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, bem como quando instaurada 
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tomadas de contas especiais; 
VI – acompanhar e cobrar dos órgãos competentes que compõem a estrutura da FAMUC o cumprimento das recomendações de auditorias recebidas, observados os 
prazos concedidos, bem como auxiliar o Presidente da FAMUC na elaboração e encaminhamento de respostas aos respectivos órgãos controladores;   
VII - propor estudos e realizar análises, visando à economicidade e racionalidade na utilização de recursos e bens;  
VIII – realizar de forma preventiva auditorias contábeis, administrativas e operacionais, de modo a garantir a lisura e transparência nas operações da saúde municipal; 
 
IX - acompanhar, orientar e fiscalizar a execução dos procedimentos licitatórios, dispensas, inexigibilidades e credenciamentos, e nestes, quando for o caso, sugerir e 
fundamentar imposição de penalidades às pessoas físicas ou jurídicas, de acordo com a legislação vigente; 
X – manter e designar equipe de auditores responsável pela apuração de denúncia, infração ou distorção, fixando prazo para sua execução;
XI – estabelecer critérios na composição das equipes de auditores e supervisores de auditoria;
XII – acompanhar a execução orçamentária da saúde e analisar os relatórios sobre as contas e o balanço geral, por ocasião do encerramento do exercício;  
XIII - acompanhar e analisar a viabilidade de propostas de projetos, contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos na área da saúde, bem como sua execução física 
e financeira, especialmente as que envolvam a prestação de serviços, a cessão ou doação de qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do 
SUS/Contagem;  
XIV - receber a prestação de contas dos responsáveis por bens e valores, no final da gestão, para análise, avaliação, controle e recomendações; 
XV – esclarecer dúvidas do Conselho Fiscal, quando for designada para tal pelo Presidente da FAMUC;
XVI – manter-se atualizada quanto às instruções do Tribunal de Contas do Estado, no intuito de recomendar ações preventivas ou corretivas na gestão do SUS Conta-
gem;
 XVII - acompanhar e sugerir melhorias nos processos de trabalho, solicitando orientações e assessoramento dos técnicos nos despachos em processos e relatórios; 
 
XVIII – dar suporte na fiscalização, quando solicitado, na execução das atividades desenvolvidas de acordo com o disposto nos manuais de procedimentos setoriais; 
 
XIX - avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstos no Plano Plurianual;
XX - verificar o alcance das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; 
XXI – avaliar a proposta de destinação de recursos obtidos com alienação de ativos; 
XXII - avaliar os procedimentos adotados para a realização da receita e da despesa públicas da FAMUC;  
XXIII - acompanhar a gestão patrimonial;  
XXIV - orientar e, em conjunto com a Assessoria Jurídica, elaborar atos normativos para a melhor atuação dos órgãos setoriais;  
XXV - elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise do Presidente da FAMUC, relatório gerencial das atividades desenvolvidas;   
XXVI - orientar e supervisionar estagiários de sua área;  
XXVII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II
Da Ouvidoria do SUS
Art. 12. Compete à Ouvidoria do SUS:
I – receber, examinar e encaminhar reclamações, denúncias, sugestões e elogios referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do Sistema Único 
de Saúde;
II – requisitar informações e documentos referentes às questões apresentadas, e sendo o caso, recomendar aos órgãos e entidades responsáveis o exame técnico e a 
adoção de medidas para correção e prevenção de falhas e omissões que implicarem na inadequada prestação do serviço público no âmbito do SUS/Contagem;
III – coletar, organizar e interpretar o conjunto das manifestações recebidas e produzir indicativos qualificativos do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos 
de saúde prestados no âmbito do Município;
IV – contribuir com a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos, inclusive com a proposi-
ção, ao Presidente da FAMUC, de medidas administrativas favoráveis atinentes ao órgão do Poder Executivo Municipal;
V – propor, coordenar e efetivar a Política Nacional de Ouvidoria em Saúde, no âmbito do SUS/Contagem, buscando integrar e estimular práticas que ampliem o acesso 
dos usuários ao
processo de avaliação do SUS;
VI – implementar políticas de estímulo à participação de usuários e entidades da sociedade no processo de avaliação dos serviços pelo SUS/Contagem;
VII – analisar as sugestões emanadas da população com vistas à ampliação do acesso e aos serviços de saúde e promover a discussão com os outros órgãos municipais 
e estaduais;
VIII – estimular a realização permanente de fóruns de usuários do SUS/Contagem;
IX – promover ações para assegurar a preservação dos aspectos éticos, de privacidade e confidencialidade em todas as etapas do processamento das reclamações ou 
informações decorrentes;
X – propor medidas visando assegurar o acesso dos cidadãos às informações individuais existentes nos órgãos de saúde;
XI – recomendar a correção de problemas identificados mediante reclamações enviadas diretamente à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde 
contra atos ilegais ou indevidos praticados no âmbito da saúde em Contagem;
XII – recomendar a revogação ou correção de atos que não atendam aos objetivos e normas constantes de legislação vigente na saúde;
XIII – exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção I
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Art. 13. Compete à Assessoria de Comunicação e Relações Instituicionais:
I - articular-se com o órgão central do Sistema de Informações Governamentais, com vistas ao cumprimento de instruções e atos normativos operacionais pertinentes;
II - coletar informações, elaborar material noticioso e encaminhá-lo ao órgão central do Sistema de Informações Governamentais para uniformização da linguagem, 
adequação aos princípios que regem a política de comunicação social do Município e distribuição aos veículos de comunicação;
III - prestar assistência ao Presidente da FAMUC e às unidades organizacionais internas da Fundação, quando solicitado em matéria ligada à divulgação e comunicação;
IV - atender os profissionais de imprensa junto ao Gabinete do Presidente da FAMUC/SMS e coordenar as entrevistas individuais;
V - promover e coordenar, por determinação superior, as entrevistas com o Presidente da FAMUC e Secretário Municipal de Saúde ou outras autoridades da Fundação/
SMS;
VI - coletar e encaminhar diariamente ao Presidente da FAMUC e Secretário Municipal de Saúde,
 Superintendentes e Diretores de Departamento a reprografia de matérias de interesse da área da saúde e da Prefeitura veiculadas pelos órgãos de comunicação de 
massa;
VII - promover a divulgação das realizações e programas da FAMUC/SMS;
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VIII - desenvolver outras atividades da área de informação, determinadas pelo Presidente da FAMUC;
IX - coordenar e acompanhar eventos promovidos pela FAMUC/SMS, buscando fortalecer sua imagem junto à população;
X - apoiar os projetos de relações públicas internas e externos, relacionados à comunicação integrada;
XI - atuar em projetos especiais eventuais, quando solicitada;
XII - elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise superior relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas;
XIII - promover o relacionamento entre a FAMUC/SMS e os veículos de comunicação social;
XIV - relacionar com os veículos de comunicação, abastecendo-os com informações relativas à FAMUC/SMS, através de releases, press-kits, sugestões de pautas e outros, 
intermediando as relações com os veículos de comunicação;
XV - controlar e arquivar informações sobre a FAMUC/SMS divulgadas nos meios de comunicação, bem como a avaliação de dados externos e que possam interessar 
aos seus dirigentes;
XVI - organizar e manter atualizado um mailing-list (relação de veículos de comunicação, com nomes de diretores e editores, endereço, telefone, fax e e-mail);
XVII - elaborar outros produtos jornalísticos, como fotografias, vídeos, websites, programas de rádio ou de televisão;
XVIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
Da Diretoria de Controle e Participação Social
Art. 14. Compete à Diretoria de Controle e Participação Social:
I - desenvolver ações que estimulem a participação social nos Projetos e Programas da FAMUC e Secretaria Municipal de Saúde;
II - auxiliar e colaborar com as ações desenvolvidas no Conselho Municipal de Saúde;
III - viabilizar suporte administrativo e operacional para o funcionamento das instâncias de participação popular;
IV - sistematizar e arquivar as deliberações dos conselhos para subsidiar a tomada de decisões governamentais;
V - sistematizar informações relativas ao Conselho Municipal, sua composição, conselheiros e prazo de vigência dos mandatos;
VI - apontar a necessidade de capacitação dos conselheiros, favorecendo uma atuação mais qualificada;
VII - atender as partes interessadas que procuram a Diretoria de Controle e Participação Social;
VIII - promover a articulação do controle social da saúde com os demais fóruns de participação popular referente às políticas públicas em nível municipal, estadual e 
federal;
IX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Subseção II
Da Diretoria de Publicidade e Propaganda
Art. 15. Compete à Diretoria de Publicidade e Propaganda:
I – responsabilizar-se pela direção geral da área de Criação, Estúdio de Arte, Produção Gráfica, Produção Audiovisual/Eletrônica e Estúdio Fotográfico;
II - criar campanhas publicitárias, sendo responsável pelas soluções visuais de uma peça gráfica, audiovisual ou de materiais promocionais; 
III - planejar e executar campanhas publicitárias de utilidade pública, informação e promoção da saúde, no âmbito da FAMUC/SMS;
IV - produzir e apoiar a produção de todas as publicações institucionais de caráter informativo ou periódico, material gráfico e audiovisual destinado às ações promo-
cionais e institucionais da FAMUC/SMS;
V - realizar acompanhamento gráfico e assessoramento das diversas Unidades e áreas técnicas da FAMUC/SMS;
VI - elaborar peças institucionais sobre o trabalho e ações da FAMUC/SMS, como folders, banners, cartazes, etc, bem como trabalhos específicos, como manuais, docu-
mentos técnico-científicos ou didáticos, de acordo com as políticas de Saúde e de Comunicação da FAMUC/SMS;
VII - fortalecer a imagem institucional, consolidar a marca e o conceito de excelência de Saúde, interna e externamente;
VIII - estabelecer e monitorar o padrão de comunicação visual para toda a rede municipal de saúde, incluindo marca, sinalização visual, uniformes, crachás, papelaria 
institucional, inclusive, todo o material de divulgação e campanhas publicitárias;
 IX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Art. 16. Compete à Assessoria de Planejamento:
I – prestar assessoramento direto ao Presidente da FAMUC nos temas relacionados ao planejamento da saúde pública em Contagem, compondo, inclusive, o colegiado 
gestor;
II – auxiliar na coordenação e acompanhar a execução de ações, programas e projetos da FAMUC;
III – coordenar o trabalho técnico dos diretores vinculados à Assessoria de Planejamento, bem como administrar as escalas de trabalho e demais ações administrativas 
referentes aos profissionais que lhe são subordinados;
IV - definir em articulação com as demais Superintendências e Diretorias de Distrito as necessidades de geração de dados e informações para o melhor desempenho e 
avaliação de cada área, assim como um elenco mínimo de indicadores de acompanhamento e avaliação do sistema;
V – atuar como interlocutor da FAMUC junto às demais Secretarias e órgãos integrantes da Administração Direta do Município de Contagem, nos temas relacionados ao 
processo de planejamento em saúde do Município;
VI – coordenar os processos de estruturação e acompanhamento dos instrumentos legais de planejamento em saúde, definidos em normas federais, estaduais e munici-
pais correlatas;
VII – acompanhar o processo de implantação e monitoramento de centros de custos na FAMUC e subsidiariamente na Secretaria Municipal de Saúde;
VIII – monitorar os programas e projetos estratégicos da saúde definidos juntamente com a presidência da FAMUC;
IX – preparar os processos de prestação de contas dos instrumentos municipais de planejamento em saúde, conforme legislação vigente, e demais que porventura 
venham a ser solicitados pelo Presidente da FAMUC;
X – representar o Presidente da FAMUC em âmbito federal, estadual e municipal, quando designado para tal.
Subseção I
Da Diretoria de Avaliação e Monitoramento de Políticas, Programas e Projetos
Art.17. Compete à Diretoria de Avaliação e Monitoramento de Políticas, Programas e Projetos:
I – gerenciar as atividades técnicas e administrativas de sua área de atuação;
II – representar a Assessoria de Planejamento em atividades e eventos oficiais, quando designado para tal pelo Assessor de Planejamento;
III – promover a alimentação e o monitoramento do Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SargSUS);
V – realizar a alimentação e o monitoramento dos instrumentos, processos e ações de saúde, previstos na Lei Complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012, e suas 
alterações;
VI – incorporar a suas responsabilidades demais tarefas e atividades que venham a ser designadas como estratégicas pelo colegiado gestor da FAMUC/SMS;
VII – exercer outras atividades correlatas que lhe forem designadas.
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Subseção II
Da Diretoria de Núcleo de Informação em Saúde
Art. 18. Compete à Diretoria de Núcleo de Informação em Saúde:
I – gerenciar as atividades técnicas e administrativas de sua área de atuação;
II – gerenciar todos os indicadores e sistemas de informação relacionados ao planejamento em saúde, com intuito de produzir informação técnica e gerencial para 
subsidiar o colegiado gestor da FAMUC/SMS na tomada de decisões; 
III – acompanhar o processo de alimentação dos sistemas nacionais, estaduais e municipais de informação, sob responsabilidade das demais Superintendências da 
FAMUC/SMS;
IV – produzir e monitorar o Painel Municipal de Indicadores Estratégicos, sob supervisão da chefia imediata e do colegiado gestor da FAMUC/SMS;
V – incorporar a suas responsabilidades demais tarefas e atividades que venham a ser designadas como estratégicas pelo colegiado gestor da FAMUC/SMS;
VII – exercer outras atividades correlatas que lhe forem designadas.

Seção III
DA ASSESSORIA JURÍDICA
Art. 19. Compete à Assessoria Jurídica:
I – planejar, coordenar e controlar as atividades jurídicas e correlatas de interesse da FAMUC;
II – acompanhar as atividades desenvolvidas pelos servidores do órgão, visando a melhor realização das atividades jurídicas seja na área do contencioso ou de assesso-
ramento;
III – prestar consultoria e assessoramento em matéria técnico-legal à Presidência e aos demais gestores da FAMUC nos assuntos jurídicos relativos ao exercício de suas 
funções;
IV – examinar e aprovar as minutas de editais de licitação, dos contratos, acordos, convênios e ajustes, assim como homologar pareceres exarados pelas instâncias e/ou 
servidores a ela subordinados;
V – coordenar e facilitar a interlocução da área técnica-jurídica com os demais órgãos da FAMUC, visando celeridade e maior certeza jurídica nos procedimentos a serem 
adotados por estes;
VI – acompanhar o Presidente ou Superintendentes em reuniões e eventos, quando por estes solicitado;
VII - elaborar as escalas de trabalho dos profissionais sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
VIII – definir a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, garantida a conformidade dos procedimentos realizados no órgão; 
IX – propor capacitações pertinentes à área de atuação;
X - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas;

Subseção I
Da Diretoria de Assuntos Jurídicos
Art. 20. Compete à Diretoria de Assuntos Jurídicos:
I – prestar consultoria e assessoramento em matéria técnico-legal à Presidência e demais órgãos da FAMUC, nos assuntos referentes ao exercício de suas funções;
II – acompanhar as publicações de matérias jurídicas de interesse da FAMUC;
III – realizar a interlocução entre os órgãos da FAMUC com a Procuradoria Geral do Município, fornecendo subsídios e informações para aquela nas ações que lhe são 
pertinentes;
IV – receber, encaminhar, responder e acompanhar os pedidos, ordens, questionamentos e afins formulados pelo Poder Judiciário à FAMUC;
V – assessorar a Presidência e demais órgãos da FAMUC no recebimento, encaminhamento e elaboração das respostas de demandas encaminhadas pelo Ministério 
Público;
VI – manter coletânea atualizada da legislação, doutrina e jurisprudência sobre os assuntos de interesse da FAMUC, como subsídio às atividades da FAMUC;
VII – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO II
DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Art. 21. Compete à Superintendência Administrativa Financeira:
I - assessorar a Presidência da FAMUC e o Fundo Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do 
Orçamento Anual e do Orçamento Plurianual de Investimentos na Política Municipal de Saúde, acompanhando e avaliando sua execução;
II - coordenar, analisar e compatibilizar programas e projetos apresentados nas propostas orçamentárias parciais da FAMUC, tendo em vista as diretrizes da SMS e as 
disponibilidades financeiras;
III - articular com os demais órgãos da SMS/FAMUC visando à compatibilização das propostas orçamentárias parciais;
IV - acompanhar e analisar a execução do orçamento, articulando-se com a Secretaria de Planejamento relativamente ao acompanhamento financeiro e aos processos 
de abertura de crédito ou remanejamento de dotação;
V - assessorar a Presidência da FAMUC na realização de operação de crédito para financiamento de planos, programas e projetos de interesse do município na execução 
da política de saúde no município;
VI - estabelecer cronograma de distribuição das dotações orçamentárias em articulação com o Fundo Municipal de Saúde;
VII - acompanhar o sistema de compras, apropriação, apuração e análise de custos da FAMUC;
VIII - assessorar Presidência da FAMUC nas questões administrativas, orçamentárias e financeiras;
IX - analisar com o Fundo Municipal de Saúde a execução orçamentária;
X - promover e executar o processo de modernização administrativa da FAMUC;
XI - elaborar e acompanhar a implantação de manuais de serviços, normas de procedimentos, rotinas, fluxos administrativos e formulários dos serviços pertinentes à 
Superintendência Administrativa Financeira, no âmbito da FAMUC;
XII - prestar assistência a todos os órgãos da FAMUC relativos à organização, racionalização e métodos de trabalho administrativo;
XIII - acompanhar e avaliar a implantação e desempenho de sistemas, softwares e outras ferramentas de informática em parceria com a Coordenadoria de Tecnologia 
da Informação da Prefeitura Municipal de Contagem;
XIV - planejar, coletar, sistematizar, analisar e divulgar dados relativos a indicadores orçamentários, financeiros, e administrativos da FAMUC;
XV - coordenar a gestão de captação de recursos externos;
XVI - acompanhar a tramitação dos projetos apresentados às diversas agências financiadoras e instâncias federal e estadual do SUS;
XVII - propor ao Presidente da FAMUC as diretrizes para o estabelecimento da Política de Tecnologia da Informática, assim como normas e padrões a serem adotados 
nesta área;
XVIII - atuar como agente central na oferta de todos os serviços e infra-estrutura de Tecnologia da Informática e Comunicação, necessários para a prestação dos serviços 
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de saúde e sistemas de interesse da SMS/FAMUC, bem como pessoal capacitado a projetar, desenvolver, operar e manter a referida estrutura e todos os serviços, sem 
oposição às iniciativas individualizadas de cada área da SMS/FAMUC;
XIX - promover a capacitação dos servidores que atuam na Superintendência Administrativa Financeira;
XX - solicitar orçamentos e elaborar os termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XXI - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção I
DA ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS
Art. 22. Compete à Assessoria de Acompanhamento e Execução de Obras:
I - elaborar estudos técnicos e projetos arquitetônicos, executivos e complementares, em conjunto com as Superintendências, para as unidades da SMS/FAMUC;
II - elaborar as especificações técnicas de obras;
III – elaborar os orçamentos, termos de referência e solicitações de contratação de obras e projetos;
IV – planejar, realizar e coordenar a fiscalização e execução de obras e projetos a cargo da SMS/FAMUC;
V - acompanhar a execução de projetos executivos, complementares ao arquitetônico;
VI - informar à Superintendência Administrativa Financeira irregularidades em obras ou serviços realizados;
VII- exercer controle sobre os custos das obras, visando à atualização mensal do cronograma de desembolso e previsão orçamentária;
VIII - aprovar as medições de obras e projetos executados, propondo multas e sanções aos executores e consultores inadimplentes;
IX - controlar as atividades técnicas relativas à execução de obras realizadas pela SMS/FAMUC;
X - gerenciar os serviços terceirizados para execução dos investimentos da SMS e FAMUC;
XI - executar a manutenção predial das unidades SMS e FAMUC;
XII - apresentar à Superintendência Administrativa Financeira, relatório mensal de atividades;
XIII - coordenar o arquivo técnico da SMS/FAMUC e mantê-lo atualizado;
XIV - elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise superior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
XV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção II
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Art. 23. Compete ao Departamento de Gestão de Convênios e Captação de Recursos:
I – realizar estudos e projetos com vistas à captação de recursos financeiros ou inserção em programas subsidiados e/ou vinculados à União, Estados e outros Municí-
pios, ou ainda, com entidades da iniciativa privada;
II - manter arquivo e guarda dos convênios relacionados a recursos captados em agências financiadoras em instância federal e estadual do SUS e demais ajustes realiza-
dos pelo Município;
II - acompanhar o desenvolvimento do convênio ou ajuste, em parceria com a Unidade responsável pelo mesmo;
III - realizar a prestação de contas dos convênios ou ajustes;
IV - prestar esclarecimentos sobre o desenvolvimento do convênio ou ajuste;
V - orientar os órgãos da FAMUC na elaboração de convênios e ajustes, assim como na de sua respectiva prestação de contas;
VI - informar à Superintendência Administrativa Financeira irregularidades no cumprimento de convênios ou ajustes;
VII - emitir relatórios mensais de acompanhamento de todos os convênios e ajustes realizados;
VIII - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
IX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção III
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Art. 24. Compete ao Departamento Administrativo:
I – coordenar, planejar, supervisionar e orientar as atividades de manutenção e serviços da FAMUC;
II - fomentar políticas e estabelecer diretrizes para otimização e racionalização das atividades desempenhadas;
III - administrar no âmbito da FAMUC os contratos de prestação de serviços nas áreas de transporte, vigilância, conservação, manutenção e outros;
IV - monitorar o cumprimento dos contratos firmados com a saúde;
V – solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
VI - definir a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, garantida a conformidade dos procedimentos realizados no órgão;
VII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
Da Diretoria de Manutenção
Art. 25. Compete à Diretoria de Manutenção:
I - supervisionar a realização de serviços de manutenção do patrimônio imobiliário Municipal;
II - gerenciar os contratos de manutenção, conservação, obras e outros necessários ao apoio logístico das unidades da Rede Municipal de Saúde de Contagem;
III - organizar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de distribuição de água potável, energia elétrica, jardinagem e outros de natureza similar;
IV - fiscalizar os serviços de serralheria, instalação hidráulica, construção civil, pintura, instalação elétrica, carpintaria, enfim, conservação dos bens da Saúde;
V - administrar a reparação e manutenção de bens móveis para suprir as necessidades imediatas das unidades;
VI - verificar, periodicamente, o estado das unidades pertencentes à Rede Municipal de Saúde, das instalações hidráulicas e elétricas, tomando as providências necessá-
rias para sua manutenção, preventiva e corretiva, ou substituição;

Subseção II
Da Diretoria de Serviços 
Art. 26. Compete à Diretoria de Serviços:
I - instalar e manter as redes e equipamentos de telefonia;
II – administrar e gerenciar os processos administrativos referentes à telefonia, serviços de impressão gráfica e xerografia, bem como controlar o consumo e as despesas 
relativas à utilização dos mesmos;
III - gerenciar os serviços de limpeza e conservação das unidades, zelando pela guarda e uso dos materiais utilizados;
IV - organizar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços, conforme programação;
V – gerenciar a abertura e o fechamento das dependências da FAMUC, observando os horários preestabelecidos, bem como controlar a entrada e saída de pessoas;
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VI - programar as atividades de vigilância dos próprios da Saúde, elaborando a escala de horários dos porteiros;
VII - promover a integração dos serviços de vigilância dos próprios municipais em articulação com os responsáveis pelas Unidades da FAMUC, Guarda Municipal e Polícia 
Militar;
VIII - apurar e encaminhar denúncias de furtos de bens ou depredação dos próprios municipais para o Departamento Administrativo e a Superintendência Administrati-
va e Financeira;
IX - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
X - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II - A
Da Divisão de Serviços Administrativos
Art. 27. Compete à Divisão de Serviços Administrativos:
I - gerenciar as atividades referentes à vigilância dos próprios e equipamentos;
II – administrar os processos administrativos referentes à água, energia elétrica, bem como controlar o consumo e as despesas relativas à utilização dos mesmos;
III - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
IV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção III
Da Diretoria de Transporte
Art. 28. Compete à Diretoria de Transportes:
I - divulgar e fiscalizar o cumprimento de normas de transporte em todas as áreas;
II - encarregar-se do licenciamento, do emplacamento e do seguro de veículos em uso e de propriedade do Município;
III - dimensionar e prover o quadro de motoristas necessários e suficientes ao adequado funcionamento dos serviços de transporte;
IV - elaborar e fazer observar a escala de trabalho dos motoristas, atendendo folgas, férias, afastamento e outros;  
V - controlar a concessão de adiantamento para despesas de viagens com veículos e motoristas e respectivas prestações de contas;
VI - manter registros e controlar as datas de emissão e vencimento dos exames de todos os motoristas e servidores autorizados a dirigir veículos da SMS/FAMUC;
VII - encaminhar à Corregedoria do Município relatórios/documentos para apuração de responsabilidades, quando for o caso;
VIII - propor e expedir normas para disciplinar à aquisição, distribuição, alienação, conservação, guarda, manutenção e utilização de veículos oficiais;
IX - receber as demandas e avaliar a oportunidade de aquisição ou contratação de novos veículos e definir a forma mais adequada e eficiente de sua realização;
X - sugerir, nos momentos de aquisição, a padronização da frota de veículos oficiais;
XI - prover e fiscalizar a utilização dos veículos oficiais e locados pelo Município;
XII - controlar os custos com transporte, desenvolvendo e implantando processos de trabalho e ferramentas que aprimorem o controle sobre os mesmos e sua eficiên-
cia;
XIII - acompanhar e adotar as providências necessárias em ocorrência de sinistros com veículos oficiais;
XIV - promover a participação dos motoristas nos programas de segurança de trânsito e de zelo pelos veículos;
XV - gerenciar os contratos de locação de veículos em que a SMS/FAMUC seja interveniente;
XVI - registrar a saída e chegada de veículos, controlando a quilometragem percorrida e o consumo de combustível;
XVII - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XVIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção III-A
Da Divisão de Manutenção de Veículos
Art. 29. Compete à Divisão de Manutenção de Veículos:
I - organizar, supervisionar, controlar e orientar as atividades de abastecimento, lavagem, lubrificação, manutenção e reparos em todos os veículos;
II - programar e controlar o uso dos veículos próprios ou alugados de terceiros;
III - organizar e manter atualizado o cadastro de veículos, registrando a sua movimentação e gastos diversos;
IV - elaborar, executar e aperfeiçoar o controle de fornecimento de combustível, lubrificantes, de peças, pneus, acessórios e manutenção;
V - controlar o estoque de peças e demais componentes utilizados na manutenção dos veículos da frota do Município;
VI - supervisionar a elaboração de plano de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e acompanhar a sua execução;
VII - promover a apuração das causas de responsabilidades em acidentes que envolvem veículos próprios e alugados de terceiros quando em serviço, encaminhando 
relatório à Diretoria de Transportes para que sejam tomadas as providências cabíveis;
VIII - elaborar relatório mensal da movimentação dos veículos próprios ou contratados de terceiros e da apropriação dos gastos com combustível, reparos e manuten-
ção;
IX – solicitar a contratação de serviços mecânicos, reparos ou aquisição de peças, quando necessário para os veículos oficiais do Município;
X – solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XI - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção IV
DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
Art. 30. Compete ao Departamento de Contabilidade e Finanças:
I - organizar, coordenar e promover as atividades de classificação de despesas e registro contábil da FAMUC;
II - elaborar balanços, balancetes, relatórios e outras demonstrações contábeis do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial, a fim de evidenciar o posicionamento 
das aplicações econômico-financeiras da FAMUC;  
III - acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais;
IV - gerenciar os recursos financeiros provenientes de convênios;
V - elaborar a prestação de contas da FAMUC;
VI – apresentar informações e relatórios contábeis ao respectivo Superintendente e ao Presidente da FAMUC e às entidades de controle externo, quando solicitado;
VII - acompanhar e apurar os gastos no cumprimento dos limites legais;
VIII - manter os controles necessários sobre os contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos contraídos;
IX - promover a conciliação final de contas, visando à garantia de fidelidade da informação contábil;
X - promover estudos e análise da situação econômico-financeira da FAMUC;
XI - fornecer informações sobre os saldos de dotações orçamentárias e a situação financeira da despesa;
XII - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
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XIII - executar outras atividades correlatas. 

Subseção I
Da Diretoria Financeira
Art. 31. Compete à Diretoria Financeira:
I - promover a maximização dos recursos financeiros da municipalidade através do acompanhamento do fluxo de caixa;
II - efetuar o controle financeiro mediante fluxo de caixa e outros relatórios gerenciais;
III - organizar os procedimentos para cumprimento das obrigações pecuniárias;
IV - participar da elaboração da programação financeira e acompanhar sua execução;
V - supervisionar a escrituração do movimento de arrecadação e pagamento;
VI - acompanhar e informar a disponibilidade do tesouro e o comportamento financeiro;
VII - analisar e autorizar a realização de despesas, em conjunto com a autoridade competente;
VIII - acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais aos fundos especiais;
IX - acompanhar as transferências intragovernamentais;
X - gerenciar os recursos financeiros provenientes de convênios;
XI - acompanhar a escrituração do movimento de arrecadação e pagamento;
XII – solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

Seção V
DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS DA SAÚDE
Art. 32. Compete ao Departamento de Gestão de Recursos Logísticos da Saúde:
I - coordenar, planejar, supervisionar, orientar e fazer a gestão do sistema de suprimentos de bens e serviços da SMS/FAMUC;
II - fomentar políticas e estabelecer diretrizes para otimização e racionalização da prática de compras;
III - monitorar os procedimentos para aquisição de bens e serviços, processos de licitação e de contratação;
IV - promover a racionalização das atividades relacionadas aos procedimentos de gestão de suprimentos, supervisionando a execução e o controle do sistema de regis-
tro de preços;
V - supervisionar e acompanhar os trabalhos da comissão permanente de licitação, fornecendo o auxílio técnico necessário;
VI - formular, normatizar e implantar a política de planejamento e controle de estoque, visando à redução do valor das aquisições, do custo das compras, da estocagem 
e da distribuição;
VII - monitorar o cumprimento dos contratos firmados com a SMS/FAMUC;
VIII - promover e orientar a política de administração de recursos materiais, de arquivo de documentos e almoxarifado;
IX – solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
X - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
Da Diretoria de Compras e Licitações
Art. 33. Compete à Diretoria de Compras e Licitações:
I - coordenar e controlar os procedimentos necessários para a execução das licitações de bens e serviços em conformidade com a legislação e normas vigentes;
II - organizar e elaborar calendário de compras e catálogo de bens e serviços;
III - orientar e supervisionar os procedimentos utilizados para compras diretas;
IV - promover as negociações técnicas e comerciais pertinentes em todos os processos de compras de bens e serviços, tendo como referencial as previsões orçamentá-
rias e a aprovação do relatório final de negociação;
V - elaborar minutas de editais de licitação e contratos, e processar os expedientes de contratação direta, submetendo-os a análise da Assessoria Jurídica da FAMUC;
VI - solicitar durante o processo de aquisição e/ou contratação de serviços, o pronunciamento de órgãos técnicos ou a presença do próprio interessado, no caso de 
aquisição de materiais e equipamentos especiais ou de uso específico;
VII - encaminhar os processos perfeitamente instruídos;
VIII - acompanhar os procedimentos internos e a divulgação dos editais de licitação;
IX - encaminhar os processos para homologação do Secretário Municipal de Saúde ou do Presidente da FAMUC;
X - coordenar e supervisionar a elaboração dos contratos referentes à aquisição de bens e serviços;
XI - promover o diligenciamento de todos os processos de compras, bens e serviços;
XII - prestar informações aos interessados sobre processos licitatórios e expedientes de contratação direta;
XIII - manter arquivo dos procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades efetuadas;
XIV - coordenar e orientar a aquisição de materiais e serviços necessários ao desenvolvimento dos projetos e atividades da área da Saúde;
XV - supervisionar o Sistema de Registro de Preços e promover audiências prévias, a fim de informar aos órgãos solicitantes e aos fornecedores, o seu funcionamento;
XVI – solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XVII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

Subseção I - A
Da Divisão de Compras
Art. 34 . Compete à Divisão de Compras:
I - gerenciar o recebimento e a conferência das solicitações de compra de bens e serviços;
II - compatibilizar as solicitações de compras com o catálogo de material;
III - orientar as unidades da SMS/FAMUC quanto ao correto preenchimento dos formulários de requisição de material e pedidos de compras e serviços;
IV - realizar aquisições de materiais permanentes, de consumo e contratações de serviços, executando os processos de compra;
V - executar os procedimentos preparatórios ao processamento de compras em situações de dispensa e inexigibilidade;
VI - promover pesquisa de mercado através de coleta de preços para instrução dos processos de aquisição e ou contratação de serviços;
VII - solicitar ao Fundo Municipal de Saúde e ou Contabilidade da FAMUC indicação orçamentária e financeira para os processos de aquisição/contratação de serviços;
VIII - fazer enquadramento da modalidade de compra e remeter a Diretoria de Compras e Licitações;
IX - subsidiar a Comissão Permanente de Licitação com toda documentação necessária, inclusive informações do cadastro de fornecedores;
X - solicitar a emissão de notas de empenho para todos os processos de compras de bens e serviços;
XI - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência
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XII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II
Da Diretoria de Gestão de Contratos
Art. 35. Compete à Diretoria de Gestão de Contratos:
I - administrar os contratos, instrumentos congêneres ou hábeis, de aluguéis de imóveis, de equipamentos, de prestação de serviços, de fornecimento de materiais e 
medicamentos, celebrados entre o Município e entidades de direito público ou privado, sob a interveniência da SMS/FAMUC;
II - elaborar as minutas e a formalização dos contratos, assim como os seus respectivos termos aditivos;
III - preparar despachos, ofícios, certidões e outros documentos para instrução de processos e encaminhamento de procedimentos necessários à formalização ou altera-
ção de contratos;
IV - elaborar os extratos dos contratos formalizados, para publicação na imprensa oficial do Município e outros;
V - controlar os prazos de vigência dos contratos, orientando sobre a possibilidade de aditamentos ou rescisão, dentro dos parâmetros de sua vigência;
VI - manter arquivo e guarda dos contratos formalizados, assim como dos ajustes realizados;
VII - prestar esclarecimentos sobre os procedimentos para elaboração de contratos ou ajustes;
VIII – realizar, analisar e, se for o caso, solicitar os cálculos de reajustamento de preços, de acordo com a legislação em vigor;
IX – encaminhar notificação às empresas quando do descumprimento de cláusulas dos contratos, mediante motivação da unidade gestora, bem como anexar ao pro-
cesso as demais notificações realizadas pelos próprios gestores do contrato;
X - colaborar e propor soluções, dentro de sua área de atuação, aos gestores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos de prestação de serviços;
XI - emitir relatórios de acompanhamento de todos os contratos e demais ajustes, informando à Superintendência possíveis irregularidades;
XII - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XIII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II - A
Da Divisão de Controle e Fiscalização
Art. 36. Compete à Divisão de Controle e Fiscalização
I - emitir e repassar autorização de fornecimento, ordem de serviço ou equivalente, aos interessados;
II – receber Notas Fiscais ou Faturas, analisando a documentação em conformidade com o contrato e a legislação pertinente;
III - solicitar a emissão de notas de empenho e encaminhá-las para o setor solicitante;
IV – controlar, em conjunto com o respectivo gestor, os saldos dos contratos e Atas de Registro de Preço; 
V – receber e controlar as anotações e registros de todas as ocorrências relacionadas com a execução dos contratos, instrumentos congêneres ou hábeis, devidamente 
encaminhadas pelo representante da Administração, nos termos do art. 37 da Lei nº 8.666/93;
VI - coordenar as atividades e ações de fiscalização de contrato no âmbito da SMS/FAMUC;
VII - encaminhar, quando devidamente motivado, documentação para abertura de incidência processual referente à aplicação de sanções ou rescisão em desfavor de 
empresas/fornecedores que estão em inexecução total ou parcial do contrato, instrumento congênere ou hábil;
VIII – controlar a tramitação dos processos administrativos;
IX – promover a guarda dos processos devidamente encerrados, observada a legislação pertinente;
X - apresentar relatório periódico das atividades realizadas;
XI - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção III 
Da Diretoria de Logística
Art. 37. Compete à Diretoria de Logística:
I - administrar a realização de leilões de bens móveis inservíveis ao Município, observada a legislação pertinente;
II - controlar a elaboração de balancetes mensais e inventário anual, relativos aos bens patrimoniais pertencentes à SMS/FAMUC;
III - coordenar a fiscalização de entrada e saída de bens móveis;
IV - dirigir a organização de documentos cartoriais de domínio e posse dos imóveis de propriedade da FAMUC;
V - coordenar a realização do inventário do acervo documental existente na SMS/FAMUC e sua digitalização, visando a sua centralização, registro e controle;
VI - promover a feitura, o registro, a expedição e a publicação de termos de cessão de uso de bem público municipal, e remeter para arquivamento e providências da 
Divisão de Patrimônio;
VII - propor melhoria nas rotinas de recebimento, armazenamento e distribuição de materiais de consumo, equipamentos, materiais permanentes, medicamentos e 
insumos;
VIII - aplicar as políticas de controle de estoque e gerenciamento de almoxarifado;
IX - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
X - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção III - A
Da Divisão de Almoxarifado Central
Art. 38. Compete à Divisão do Almoxarifado Central:
I - receber, examinar, conferir, guardar e distribuir materiais e equipamentos adquiridos ou repassados de outros órgãos para a SMS/FAMUC, podendo, quando for o 
caso, solicitar exame aos setores técnicos requisitantes ou especializados, para o seu recebimento definitivo;
II - coordenar, acompanhar, avaliar a distribuição e a dispensação de medicamentos; 
III - executar as atividades de registro e controle físico-financeiro dos materiais em estoque;
IV - elaborar, mensalmente, o relatório de entrada e saída de materiais, por grupo, subgrupo, unidade e espécie, e encaminhá-lo a Diretoria de logística;
V - identificar os materiais sem rotatividade no estoque, analisar suas causas e propor sua alienação, quando necessária;
VI - acompanhar e controlar o prazo de entrega do material adquirido;
VII - informar à Divisão de Controle e Fiscalização sobre descumprimento de Autorizações de Fornecimento ou instrumento congênere para providências cabíveis;
VIII - zelar pelas condições de segurança, distribuição e armazenagem adequada dos materiais estocados, mantendo controle físico e financeiro;
IX - elaborar a previsão do estoque e os cronogramas de aquisição e requisição através do controle do consumo de material, por espécie e por órgão;
X - controlar e suprir regularmente o estoque de material, provocando o pedido de compra dos que atingirem os estoques mínimos estabelecidos, respeitados os esto-
ques máximos também determinados;
XI - controlar a qualidade dos materiais recebidos, estabelecendo interface com as demais unidades;
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XII - promover a execução de inventários parciais e o inventário geral do almoxarifado;
XIII - providenciar, ao final de cada exercício, por meio de comissão de servidores a ser designada pelo Presidente da FAMUC, o inventário dos materiais armazenados;
XIV – gerenciar os trabalhos de empresa terceirizada contratada para realização de serviços na área de logística;
XV - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XVI - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção III - B
Da Divisão de Patrimônio
Art. 39. Compete à Divisão de Patrimônio:
I - cadastrar ou tombar, classificar, numerar, emplaquetar, controlar, distribuir e manter sob registro os bens mobiliários e imobiliários;
II - dar baixa de bens alienados ou considerados obsoletos, imprestáveis, perdidos ou destruídos, com autorização superior;
III - organizar e manter atualizados os fichários de registros de bens móveis e imóveis;
IV - controlar a movimentação de bens móveis entre as unidades;
V - promover o inventário anual dos bens patrimoniais, tangíveis e intangíveis;
VI - promover o arquivamento de traslados de escrituras públicas, contratos, plantas e documentos relativos ao patrimônio próprio;
VII - solicitar providências para apuração de responsabilidade por desvio, falta ou destruição de bens patrimoniais;  
VIII - promover os trabalhos de incorporação das obras encerradas e de bens patrimoniais adquiridos ou recebidos de terceiros, em caráter temporário ou permanente;
IX - coordenar os estudos de risco de sinistro dos bens imobiliários e mobiliários, para fins de seguro;
X - encaminhar para manutenção, equipamentos com termo de garantia em vigor;
XI - encaminhar para manutenção e reparos, móveis e equipamentos;
XII - propor a atualização dos procedimentos de controle de bens móveis do Município;
XIII - autorizar o deslocamento para fora das repartições da Rede Municipal de Saúde de Contagem de bens patrimoniais, a qualquer título;
XIV - realizar e manter atualizado o cadastro de bens imóveis de propriedade da FAMUC;
XV - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XVI - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção VI
DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Art. 40. Compete ao Departamento de Tecnologia e Informação:
I - criar, implementar, operacionalizar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informática da FAMUC e da Secretaria Municipal de Saúde e colaborar no desenvolvi-
mento e gestão dos sistemas de informações;
II - orientar e acompanhar o desenvolvimento de soluções de informática no âmbito da FAMUC, compreendendo, o desenvolvimento, a produção e a manutenção de 
sistemas e de bases de dados corporativas;  
III - avaliar as necessidades atuais e futuras de recursos de informática (software e hardware) para a SMS/FAMUC;
IV - dimensionar equipamentos e redes, bem como, manter o cadastro dos referidos equipamentos;
V - estabelecer e manter as normas sobre segurança física e lógica, bem como, encaminhar providências no caso da constatação de inobservância;
VI - supervisionar, executar ou participar da manutenção dos sistemas;
VII - supervisionar a manutenção dos equipamentos de informática e da rede corporativa;
VIII - elaborar projetos e cenários tecnológicos de complexidade computacional que indiquem as necessidades de infraestrutura, desenvolvimento, banco de dados e 
segurança;
IX - gerenciar os sistemas terceirizados, junto às demais áreas da SMS/FAMUC;
X - trabalhar em conjunto com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Contagem;
XI - desenvolver projetos, parte técnica de editais licitatórios e sistemas informatizados de interesse da SMS/FAMUC;
XII - fornecer informações estratégicas para subsidiar a Presidência da FAMUC no planejamento e execução de políticas públicas em sua área de atuação;
XIII - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XIV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
Diretoria de Infraestrutura
Art. 41. Compete à Diretoria de Infraestrutura:
I - operacionalizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informática da FAMUC e Secretaria  Municipal de Saúde;  
II - administrar, manter e operacionalizar procedimentos relacionados à segurança da informação, com vistas a preservar a integridade, a confidencialidade e a privaci-
dade de dados sob a guarda e responsabilidade da FAMUC/SMS;
III - auxiliar os órgãos da FAMUC/SMS na montagem de pequenas infra-estruturas locais, como projeto de redes, aquisição de equipamentos etc., bem como para arqui-
tetura e desenvolvimento de sistemas;
IV - testar e homologar os produtos oferecidos pelo mercado na área de Tecnologia da Informática, de forma a orientar a aquisição de itens de informática;
V - executar as atividades de pesquisa, análise, avaliação, teste e homologação de novas tecnologias de informação, de forma a propor soluções inovadoras para mo-
dernizar a gestão, tornando-a mais eficiente;
VI - administrar, manter e operacionalizar a infraestrutura de comunicações, atuando como ponto focal de convergência das diversas unidades da FAMUC e SMS;
VII - operacionalizar e acompanhar a implantação de uma solução de rede multiserviço que suporte tráfego integrado de voz, dados e imagens, para as diversas deman-
das de comunicações, inclusive telefonia, com capilaridade e capacidade adequadas para evitar a duplicação de esforços na criação de sub-redes paralelas distintas; 
VIII - prover serviços de Internet aos órgãos da FAMUC e SMS, tais como correio eletrônico, desenvolvimento e hospedagem de páginas, portais, intranets e extranets;
IX - gerenciar as mudanças de Tecnologia da Informática da FAMUC/SMS, tomando ações corretivas onde for pertinente;
X - projetar, desenvolver, sediar, manter e operacionalizar as bases de dados operacionais e de suporte à decisão;
XI – solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO III
DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
Art.42. Compete à Superintendência de Atenção à Saúde: 
I - coordenar a implantação de programas e políticas públicas municipais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas à saúde;
II - implementar o modelo assistencial ambulatorial na rede própria, em consonância com as diretrizes assistenciais definidas pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo 
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Colegiado de Direção da Secretaria Municipal de Saúde;
III - coordenar, no âmbito municipal, as ações de vinculação e responsabilização pelas unidades de saúde da Atenção Básica, Especializada e Vigilância em Saúde;
IV - promover ações juntos aos distritos e setores da SMS para efetivar implementação das redes assistenciais;
V - apoiar tecnicamente e monitorar a atuação dos Distritos Sanitários no planejamento e coordenação das ações de saúde; 
VI - coordenar o planejamento e a organização das ações de atenção à saúde ambulatorial do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito da atenção básica, especializa-
da e vigilância em saúde;
VII - coordenar e orientar a prestação de serviços e o atendimento realizado pelas equipes multiprofissionais atuantes na atenção básica, especializada e vigilância em 
saúde;
VIII - propor campanhas educativas, com objetivo de orientar a comunidade ao que se refere à promoção, proteção e recuperação da saúde; 
IX - garantir alimentação do sistema de informação em saúde da área de sua competência;
X - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores de saúde, bem como os resultados dos serviços prestados na atenção básica e especializada;
XI - acompanhar e avaliar o sistema de informação em saúde;
XII - promover a articulação com as demais Superintendências;
XIII - qualificar o desempenho das atividades assistenciais e de vigilância à saúde. 
XIV - colaborar para a efetiva regulação assistencial dos serviços prestados;
XV - propor, em conjunto com a superintendência de urgência estratégias, diretrizes e fluxos para garantir o cuidado integral aos usuários;  
XVI - garantir as atividades de vigilância em saúde referentes ao controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde; 
XVII - estabelecer o plano regional de atuação da área de vigilância à saúde, saúde do trabalhador, vigilância sanitária, controle epidemiológico e controle de zoonoses, 
para que juntos possam oferecer resposta satisfatória às necessidades da população; 
XIX - acompanhar e monitorar as ações de vigilância à saúde em consonância ao plano regional;
XX - identificar as necessidades educacionais e estabelecer em conjunto com a superintendência de gestão do trabalho um plano de educação permanente para os 
profissionais da atenção básica, especializada e vigilância à saúde;
XXI - acompanhar a execução as ações de capacitação e educação permanente das equipes multiprofissionais, da atenção básica, especializada e de vigilância á saúde. 
XXII - acompanhar execução financeira e orçamentária relativos à área de competência;
XXIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
 
Subseção I
Da Diretoria Técnica Administrativa Financeira
 Art.43. Compete à Diretoria Técnica Administrativa Financeira:
I - coordenar a implantação de programas e políticas públicas municipais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas à área administrativa 
financeira;
II - coordenar, analisar e compatibilizar programas e projetos apresentados nas propostas orçamentárias parciais da Superintendência de Atenção à Saúde, tendo em 
vista as diretrizes da FAMUC e SMS e as disponibilidades financeiras;
III - articular-se com os demais órgãos da FAMUC e SMS visando à compatibilização das propostas orçamentárias parciais, conforme políticas da Superintendência de 
Atenção à Saúde;
IV - acompanhar e analisar a execução do orçamento, articulando-se com o Fundo Municipal de Saúde relativamente ao acompanhamento financeiro e aos processos 
de abertura de crédito ou remanejamento de dotação da SAS;
V - assessorar a Superintendência de Atenção à Saúde nas questões administrativas, orçamentárias e financeiras;
VI - analisar com o Fundo Municipal de Saúde a execução orçamentária da SAS; 
VII - participar na elaboração e acompanhar a implantação de manuais de serviços, normas de procedimentos, rotinas, fluxos administrativos e formulários dos serviços 
pertinentes à Superintendência Administrativa Financeira, no âmbito da FAMUC;
VIII - planejar, coletar, sistematizar, analisar e divulgar dados relativos a indicadores orçamentários, financeiros e administrativos da Superintendência de Atenção à 
Saúde;
XIX - acompanhar a tramitação dos projetos apresentados às diversas agências financiadoras e instâncias federal e estadual do SUS relativos à Superintendência de 
Atenção à Saúde;
XX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

Seção I
Da Diretoria de Distrito Sanitário
 Art.44. Compete às Diretorias de Distrito Sanitário:
I - coordenar o planejamento das ações de promoção, prevenção e atenção à Saúde no âmbito distrital;
II - coordenar e supervisionar as atividades e serviços produzidos nas unidades de saúde;
III - implementar e acompanhar as ações de atenção à saúde provenientes da Superintendência de Atenção à Saúde;
IV - coordenar e supervisionar ações de Vigilância em Saúde;
V - levantar elementos para a formulação, em conjunto com a SMS e FAMUC, da política de instalações, equipamentos, recursos diagnósticos, terapêuticas e de mate-
riais dos serviços de saúde do Distrito; 
VI - viabilizar o suporte administrativo e operacional para o funcionamento das Unidades de Saúde, desenvolvimento e administração de RH;
VII - garantir a manutenção, atualização e envio à SMS e FAMUC do Banco de Dados de Saúde, contemplando informações epidemiológicas, demográficas, socioeconô-
micas, físico-ambientais, de recursos de saúde, dados de produção e faturamento, para subsidiar as atividades de planejamento e de gerência nos diversos níveis;
VIII - identificar e analisar a situação de saúde da população de sua área de abrangência e definir as prioridades de atenção à saúde num processo coparticipativo com a 
comunidade;
IX - implantar e acompanhar o Conselho Distrital de Saúde;
X - coordenar e acompanhar a política de implantação dos Conselhos Locais;
XI - elaborar e avaliar periodicamente relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
XII - coordenar no âmbito distrital as ações de vinculação e responsabilização da população adstrita;
XIII - gerenciar a avaliação permanente dos serviços de saúde prestados em sua área de abrangência; Implantar e coordenar o colegiado ampliado distrital; 
XIV - identificar as necessidades educacionais dos profissionais de saúde em sua área de atuação;
XV - colaborar para a implementação conjunta com a SUGEST das ações de educação permanente; 
XVI - articular e promover ações e atividades integradas e intersetoriais junto a outros setores da prefeitura e comunidade, no âmbito distrital.
XVII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Parágrafo único: Para os efeitos deste Decreto, a divisão do Município de Contagem em Distritos Sanitários é a seguinte: 
I.  Distrito Sanitário da Região Industrial; 
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II. Distrito Sanitário da Região Eldorado; 
III. Distrito Sanitário da Região Ressaca; 
IV. Distrito Sanitário da Região Nacional; 
V. Distrito Sanitário da Região Petrolândia;
VI. Distrito Sanitário da Região da Sede; 
VII. Distrito Sanitário da Região Vargem das Flores;
VIII. Distrito Sanitário Riacho.

Subseção I
Da Assessoria de Gestão Distrital
Art.45.Compete ao Assessor de Gestão Distrital
I - viabilizar, coordenar e participar das reuniões de equipe sempre que necessário;
II - identificar e mediar os conflitos interpessoais nas equipes;
III - acompanhar, monitorar e avaliar a implantação dos programas e Indicadores desenvolvidos nas unidades de saúde;
IV - participar da elaboração de diretrizes e estratégias para implementação das atividades e ações no nível local definidas a partir de uma avaliação do diagnostico 
situacional;
V - participar da implantação, organização e monitoramento dos conselhos locais e distritais de saúde;
VI - participar do Colegiado Gestor Distrital;
VII - colaborar no planejamento e acompanhamento do colegiado ampliado distrital;
VIII - articular, dentro do território com outras áreas ligadas direta ou indiretamente as ações e serviço de saúde, bem como desenvolver práticas integradas e interseto-
riais junto às equipes;
IX - fomentar e participar dos treinamentos, capacitações e fóruns conforme a necessidade;
X - acompanhar e avaliar o processo de trabalho das equipes de saúde, considerando os indicadores gerenciais (produção, metas dos pactos, prioridade da gestão);
XI - prestar apoio gerencial para as equipes do território;
XII - comentar o planejamento local e a organização do processo de trabalho nas unidades de saúde; 
XIII - prestar suporte administrativo nas questões administrativas distritais e locais;
XIV - colaborar nas ações de saúde junto à comunidade;
XV - avaliar e monitorar a gestão de insumos e equipamentos de saúde distrital;
XVI - implantar, acompanhar e monitorar Fluxos e Diretrizes da Rede assistencial; 
XVII - participar da elaboração do planejamento local das unidades de saúde e do distrito;  
XVIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I - A
Das Chefias de Unidades de Saúde 
Art.46. Compete às Chefias de Unidades de Saúde:
I - zelar pela qualidade dos serviços prestados na respectiva Unidade de Saúde;
II - planejar e programar, em colaboração com a equipe técnica multiprofissional, as ações de saúde a serem desenvolvidas na área de abrangência;
III - gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de sua gerência considerando o planejamento e gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, 
vigilância da qualidade dos processos executados na unidade, vigilância de custos e gerenciamento de indicadores;
IV - fazer avaliação permanente dos serviços de saúde prestados na respectiva Unidade de Saúde;
V - responder pela administração de pessoal, recursos materiais e suporte operacional;
VI - propor adequação e modernização de estrutura física das unidades e equipamentos, e dos procedimentos administrativos, objetivando seu contínuo aperfeiçoa-
mento e maior eficiência;
VII - executar a manutenção, atualização e envio à SMS e FAMUC do Banco de Dados de Saúde, contemplando informações epidemiológicas, demográficas, socioeconô-
micas, físico-ambientais e de recursos de saúde;
VIII - implantar as atividades de Vigilância em Saúde;
IX - implantar e acompanhar o Conselho Local de Saúde;
X - cumprir os fluxos e diretrizes estabelecidos para a implementação da política municipal de saúde;
XI - estimular o entrosamento e a democratização das relações entre os profissionais das equipes, buscando a maior integração possível;
XII - identificar e mediar os conflitos interpessoais nas equipes, em conjunto com o nível distrital;
XIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção II
DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Art.47.Compete ao Gestor de Atenção Básica:
I - coordenar a implantação de programas e políticas públicas municipais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas à assistência à saúde em 
sua área de competência;
II - planejar e coordenar a execução das ações propostas nos Planos Anuais e Plurianuais de Saúde, relacionados à sua área de competência;  
III - coordenar o planejamento e a organização das ações das áreas sob sua competência;
IV - participar na formulação e definição das diretrizes das políticas da Superintendência de Atenção à Saúde; 
V - coordenar a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes assistenciais em sua área de competência;
VI - fomentar e acompanhar o processo de planejamento, desde a análise da situação, definição de objetivos e metas até o acompanhamento das atividades e avaliação 
de resultados, referente aos Departamentos e diretorias de sua competência;  
VII - promover a interlocução com todos os diretores, gestores e áreas técnicas, para garantir a integração e implementação dos protocolos e diretrizes assistenciais;   
VIII - garantir o envio dos dados mensais das ações em saúde das áreas de sua competência;
IX - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores das áreas de sua competência;
X - propor e acompanhar ações de qualificação e de educação permanente para equipe de nível central, distrital e local, das áreas de sua competência, de forma inte-
grada e articulada com a SUGEST; 
XI - acompanhar execução financeira e orçamentária relativos à área de competência;
XII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção II - A
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Do Departamento de Saúde Mental
Art.48. Compete ao Departamento de Saúde Mental:
I - coordenar a implantação de programas e políticas públicas municipais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas à saúde mental;
II - acompanhar a política federal de saúde mental no SUS, adequando e validando a política municipal;
III - planejar e coordenar a execução das ações propostas nos Planos Anuais e Plurianuais de Saúde, relacionados à Saúde Mental;
IV - articular e definir junto à Superintendência de Atenção a Saúde os processos de Trabalho e diretrizes gerais em Saúde Mental;
V - implantar, coordenar e avaliar os projetos da saúde mental com base nas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS;
VI - planejar, promover e supervisionar as ações de capacitação e de educação permanente, ensino e pesquisa na rede de Atenção Psicossocial; em conjunto com a 
SUGEST;
VII - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores ligados à área de Saúde Mental;
VIII - acompanhar tecnicamente as questões clínicas e assistenciais relacionadas à Saúde Mental;
IX - publicizar as informações e atualizações gerais referentes à Rede de Atenção Psicossocial;
X - planejar e gerenciar a execução das atividades desenvolvidas pelos setores de sua competência;
XI - acompanhar execução financeira e orçamentária relativos à área;
XII - estabelecer e pactuar fluxos da Saúde Mental com a rede de Atenção à Saúde;
XIII - acompanhar, junto à diretoria de distrito sanitário, o quadro de pessoal de sua área de atuação de forma a garantir a prestação dos serviços do SUS;
XIV - acompanhar o envio dos dados mensais das ações em Saúde Mental;
XV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
Da Diretoria dos Centros de Atenção Psicossocial
Art.49.Compete a diretoria dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS):
I - gerenciar os serviços, considerando: planejamento e gestão das políticas assistenciais, gestão do trabalho e educação na saúde; 
II - cumprir as estratégias e fluxos estabelecidos para implementação da Política Municipal de Saúde Mental seguindo as diretrizes do Departamento de Saúde Mental;
III - planejar, diagnosticar, avaliar e propor soluções para as demandas de sua unidade;
IV - monitorar a qualidade dos processos executados na unidade, relativos a custos, indicadores e resultados das ações;
V - participar das instâncias colegiadas de decisão junto ao Distrito Sanitário e ao Departamento de Saúde Mental;
VI - estimular o entrosamento dos servidores da sua área de atuação, buscando a maior integralidade possível de suas ações;
VII - identificar e mediar os conflitos interpessoais nas equipes, em conjunto com o nível distrital e o departamento de Saúde Mental com autonomia, respeitando as 
diretrizes gerais da política municipal de saúde;
VIII - garantir o envio dos dados mensais das ações em saúde das áreas de sua competência;
IX - coordenar o processo de implantação dos procedimentos operacionais, de forma participativa na área de sua competência;
X - fazer a gestão referente aos Recursos Humanos (RH), garantida a conformidade do atendimento;
XI - propor e acompanhar ações de qualificação e de educação permanente para os profissionais da área de sua competência, de forma integrada e articulada com a 
SUGEST; 
XII - gerenciar os recursos físicos, materiais e assistenciais de sua unidade;
XIII - elaborar relatório estatístico e gerencial, submetendo-os periodicamente à apreciação e análise do Distrito Sanitário e Departamento de Saúde Mental;
XIX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II – A
Da Diretoria de Apoio Diagnóstico e Laboratório 
Art.50. Compete a Diretoria de Apoio Diagnóstico
I - coordenar a implantação de serviços de apoio diagnóstico no Município em consonância com a Política de Atenção à Saúde do Município; 
II - planejar a oferta de apoio diagnóstico no SUS, segundo as necessidades das redes de atenção do Município;
III - colaborar na elaboração de protocolos, diretrizes e fluxos assistenciais;
IV - organizar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades técnico-gerenciais e assistenciais desenvolvidas pelo apoio diagnóstico na rede de assistência à saúde 
Municipal;
V - acompanhar execução financeira e orçamentária relativos à área; 
VI - participar da elaboração e análise de projetos para aquisição de insumos referentes ao serviço de apoio diagnóstico;
VII - acompanhamento da execução dos contratos dos serviços de Apoio e diagnóstico junto ao Controle Avaliação e Auditoria; 
VIII - prestar orientação técnica no Serviço de Revisão Administrativa da Superintendência de Regulação, referente ao faturamento dos serviços de apoio diagnóstico da 
rede complementar;
IX - supervisionar, coordenar e dar suporte ao Laboratório Central (LACEN), zelando pela qualidade dos serviços prestados;
X - coordenar as atividades necessárias para o funcionamento do Laboratório Central do Município;
XI - zelar pela administração de pessoal, recursos materiais, manutenção de equipamentos e instrumentais, e zeladoria das instalações; 
XII - elaborar relatórios, estatísticas e devidas documentações para garantir manutenção e ampliação das atividades vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde (SES/MG);
XIII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas;

Subseção III - A
Da Diretoria de Política de Assistência Farmacêutica
Art.51.Compete à Diretoria de Políticas de Assistência Farmacêutica:
I - coordenar a implantação de programas e políticas públicas municipais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas à assistência farmacêutica;
II - adequar e validar a política municipal de assistência farmacêutica no SUS de acordo com a política federal e estadual de assistência farmacêutica;
III - planejar, organizar, coordenar, acompanhar, apoiar e avaliar as atividades técnico-gerenciais e assistenciais desenvolvidas pela assistência farmacêutica na rede SUS;
IV - elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos relacionados à assistência farmacêutica do município;
V - prestar cooperação técnica e articular a integração da assistência farmacêutica de forma intersetorial nos diferentes níveis de atenção;
VI - coordenar, organizar a comissão de farmácia e terapêutica do Município de Contagem;
VII - planejar, organizar, acompanhar e avaliar a compra de medicamentos padronizados e não padronizados para rede municipal;
VIII - planejar, organizar, acompanhar e avaliar a compra e distribuição de medicamentos para atender aos mandados judiciais a serem cumpridos pelo município de 
Contagem;
IX - coordenar, acompanhar, avaliar a distribuição e a dispensação de medicamentos de responsabilidade do Estado no Município;
X - desenvolver projetos e ações que promovam, organizem e divulguem a assistência farmacêutica no município;
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XI - propor e acompanhar ações de qualificação e de educação permanente para equipe de nível central, distrital e local, das áreas de sua competência, de forma inte-
grada e articulada com a SUGEST;
XII - colaborar na elaboração de material técnico, informativo e educativo relacionados à assistência farmacêutica; 
XIII - acompanhar a execução financeira e orçamentária relativos à área de sua competência;
XIV - analisar, acompanhar e monitorar os indicadores da área de sua competência;
XV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção III
DA GESTÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Art.52. Compete à Gestão de Atenção Especializada:
I - adequar e validar a política municipal de Atenção Especializada no SUS de acordo com a política federal e estadual;
II - promover, acompanhar e monitorar as políticas de saúde da média e alta complexidade ambulatorial em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde e 
Secretaria Estadual de Saúde;
III - planejar e coordenar a execução das ações propostas nos Planos Anuais e Plurianuais de Saúde, relacionados à sua área de competência;
IV - participar na formulação e definição das diretrizes das políticas da Atenção Especializada em Saúde, em conjunto com a Superintendência de Regulação;
V - coordenar a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes assistenciais em sua área de competência;
VI - fomentar e acompanhar o processo de planejamento e implementação das atividades referentes aos Departamentos e Diretorias de sua competência; 
VII - promover a interlocução com todos os diretores, gestores e áreas técnicas da SAS e SUR, para garantir a integração e implementação dos protocolos e diretrizes 
assistenciais;
VIII - garantir alimentação do sistema de informação em saúde da área de sua competência;
IX - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores das áreas de sua competência;
X - propor e acompanhar ações de qualificação e de educação permanente para equipe de nível central, distrital e local, das áreas de sua competência, de forma inte-
grada e articulada com a SUGEST;
XI - participar da elaboração e análise de projetos para aquisição de insumos e equipamentos quanto às necessidades comuns das unidades especializadas;
XII - acompanhar a execução financeira e orçamentária relativos à área;
XIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção III - A
DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Art.53. Compete ao Departamento de Serviço de Atendimento Domiciliar:
I - coordenar a implantação de programas e políticas públicas municipais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas ao atendimento domiciliar;
II - coordenar o planejamento e a organização das ações do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço de Curativos Especiais (SACE) e Serviço de Oxigenoterapia; 
III - coordenar a elaboração e implantação de protocolos clínicos e diretrizes assistenciais de sua área de competência;
IV - conduzir a organização dos serviços da área de sua competência, de modo que sejam realizados atendimentos das intercorrências e agravos dos pacientes em 
acompanhamento, quando necessário, a partir de protocolos e fluxos assistenciais pactuados pelos serviços; 
V - coordenar a elaboração dos Manuais de Rotinas das atividades referentes à Atenção Domiciliar,  do Serviço de Curativos Especiais (SACE) e Serviço de Oxigenotera-
pia, garantindo que sejam atualizados;
VI - acompanhar e apoiar a operacionalização dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) para garantia da qualidade assistencial relativo ao SAD, SACE e Serviço de 
Oxigenoterapia;
VII - promover a interlocução com todos os serviços de saúde da rede assistencial, para garantir a resolução dos problemas e encaminhamentos quando necessários;
VIII - analisar, acompanhar e monitorar os indicadores e a produção para a avaliação do serviço de Atenção Domiciliar (SAD), SACE e Serviço de Oxigenoterapia;
IX - garantir o envio dos dados mensais das ações em saúde em Atenção Domiciliar, SACE e Serviço de Oxigenoterapia; 
X - planejar, promover e supervisionar as ações de capacitação e de educação permanente, ensino e pesquisa na área de Atenção Domiciliar, SACE  e Serviço de Oxige-
noterapia, em conjunto com a SUGEST;
XI - garantir que o serviço de atenção domiciliar, SACE e Serviço de Oxigenoterapia estejam integrados com todas as linhas de cuidados respeitando os protocolos, bem 
como a interlocução com todos os pontos de atenção das Redes de Saúde;
X - gerenciar os recursos humanos, recursos materias, insumos e suporte operacional, dos serviços de atenção domiciliar, SACE e Serviço de Oxigenoterapia;
XI - acompanhar execução financeira e orçamentária relativos à área de atuação;
XII - planejar e coordenar a execução das ações propostas nos Planos Anuais e Plurianuais de Saúde, relacionados à Atenção Domiciliar, SACE e Serviço de Oxigenotera-
pia; 
XIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas

Seção III –B
DO DEPARTAMENTO DO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS IRIA DINIZ
 Art.54. Compete ao Departamento do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz:
I - coordenar a implantação de programas assistenciais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas à Atenção Especializada em sua unidade;
II - planejar e coordenar a execução das ações propostas nos Planos Anuais e Plurianuais de Saúde, relacionados à Atenção Especializada na sua área de competência;
III - planejar, promover e supervisionar as ações de capacitação e de educação permanente, ensino e pesquisa da unidade, em conjunto com a SUGEST em sua unidade;
IV - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores referentes ás ações executadas em sua unidade;
V - acompanhar tecnicamente as questões clínicas e assistenciais relacionadas à unidade;
VI - planejar e gerenciar a execução das atividades desenvolvidas pelos setores de sua competência;
VII - estabelecer e pactuar fluxos com a rede de Atenção à Saúde;
VIII - acompanhar, junto à diretoria de distrito sanitário, o quadro de pessoal de sua área de atuação de forma a garantir a prestação dos serviços aos usuários do SUS;
IX - acompanhar o envio dos dados mensais das ações de sua unidade;
X - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

Subseção I 
Da Diretoria Administrativa do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz
Art. 55. Compete à Diretoria Administrativa do Centro de Consultas especializadas Iria Diniz:
I - gerenciar o Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Gestão da Atenção Espe-
cializada;
II - gerenciar as atividades e processos de trabalho administrativos que contemplam os serviços gerais, o apoio administrativo, a informação de produção e almoxarifa-
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do local;
III - promover a definição das diretrizes institucionais do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz para aprovação da Gestão da Atenção Especializada, zelar por sua 
efetiva aplicação;
IV - garantir alimentação do sistema de informação em saúde da área de sua competência;
V - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores das áreas de sua competência;
VI - propor adequação e modernização de estrutura física das unidades e equipamentos, e dos procedimentos administrativos, objetivando seu contínuo aperfeiçoa-
mento e maior eficiência;
VII - fazer avaliação permanente dos serviços de saúde prestados em sua unidade;
VIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II - A
Da Diretoria Administrativa do Centro de Consultas Especializadas 
Confrade Geraldo Cotuta
Art. 56. Compete à Diretoria Administrativa do Centro de Consultas Especializadas Confrade Geraldo Cotuta:
I - gerenciar o Centro de Consultas Especializadas Confrade Geraldo Cotuta em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Gestão 
da Atenção Especializada; 
II - gerenciar as atividades e processos de trabalho administrativos que contemplam os serviços gerais, o apoio administrativo, a informação de produção e almoxarifa-
do local;
III - promover a definição das diretrizes institucionais do Centro de Consultas Especializadas Confrade Geraldo Cotuta para aprovação da Gestão da Atenção Especializa-
da, zelar por sua efetiva aplicação;
IV - garantir alimentação do sistema de informação em saúde da área de sua competência;
V - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores das áreas de sua competência; 
VI - fazer avaliação permanente dos serviços de saúde prestados em sua unidade;
VII - propor adequação e modernização de estrutura física das unidades e equipamentos, e dos procedimentos administrativos, objetivando seu contínuo aperfeiçoa-
mento e maior eficiência;
VIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II - B
Da Diretoria Administrativa do Centro de Consultas Especializadas Ressaca
Art. 57. Compete à Diretoria Administrativa do Centro de Consultas Especializadas Ressaca:
I - gerenciar o Centro de Consultas Especializadas Ressaca em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Gestão da Atenção Espe-
cializada; 
II - gerenciar as atividades e processos de trabalho administrativos que contemplam os serviços gerais, o apoio administrativo, a informação de produção e almoxarifa-
do local;
III - promover a definição das diretrizes institucionais do Centro de Consultas Especializadas Ressaca para aprovação da Gestão da Atenção Especializada, zelar por sua 
efetiva aplicação;
IV - garantir alimentação do sistema de informação em saúde da área de sua competência;
V - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores das áreas de sua competência; 
VI - fazer avaliação permanente dos serviços de saúde prestados em sua unidade;
VII - propor adequação e modernização de estrutura física das unidades e equipamentos, e dos procedimentos administrativos, objetivando seu contínuo aperfeiçoa-
mento e maior eficiência;
VIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção III - C
Da Diretoria do Centro de Consultas Especializadas Vargem das Flores
Art. 58. Compete à Diretoria do Centro de Consultas Especializadas Vargem das Flores:
I - gerenciar o Centro de Consultas Especializadas Vargem das Flores em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Gestão da 
Atenção Especializada; 
II - gerenciar as atividades e processos de trabalho administrativos que contemplam os serviços gerais, o apoio administrativo, a informação de produção e almoxarifa-
do local;
III - promover a definição das diretrizes institucionais do Centro de Consultas Especializadas Vargem das Flores para aprovação da Gestão da Atenção Especializada, 
zelar por sua efetiva aplicação;
IV - garantir alimentação do sistema de informação em saúde da área de sua competência;
V - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores das áreas de sua competência;  
VI - fazer avaliação permanente dos serviços de saúde prestados em sua unidade;
V - propor adequação e modernização de estrutura física das unidades e equipamentos, e dos procedimentos administrativos, objetivando seu contínuo aperfeiçoamen-
to e maior eficiência;
VI - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção III - D
Da Diretoria Especializada DST/AIDS
Art. 59. Compete à Diretoria Especializada DST/AIDS:
I - gerenciar o Serviço Especializado DST/AIDS em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Gestão da Atenção Especializada; 
II - gerenciar as atividades e processos de trabalho administrativos que contemplam os serviços gerais, o apoio administrativo, a informação de produção e almoxarifa-
do local;
III - promover a definição das diretrizes institucionais do Serviço Especializado DST/AIDS, para aprovação da Gestão da Atenção Especializada, zelar por sua efetiva 
aplicação;
IV - coordenar as políticas de assistência aos portadores de DST e HIV/AIDS, vítimas de violência sexual e vítimas de acidentes com material biológico no Município de 
Contagem, de acordo com as diretrizes nacionais, em toda a rede municipal de saúde;
V - promover e acompanhar as ações executadas pelas unidades do Programa;
VI - promover e acompanhar as ações em DST /AIDS executadas pelo Laboratório Central, Maternidade Municipal, Pronto-socorro, Hospital Municipal e Rede de Atenção 
Básica;
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VII - acompanhar execução financeira e orçamentária do Programa e realizar prestação de contas segundo normas do Ministério da saúde;
VIII - acompanhar o monitoramento dos sistemas de informação no âmbito do programa Municipal de DST/AIDS;
IX - promover e coordenar o programa de capacitações e o incentivo à pesquisa em DST/HIV/AIDS no âmbito do Programa Municipal de DST/AIDS, em conjunto com a 
SUGEST;
X - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção III – D1
Da Divisão de Prevenção Diagnóstica e Assistência Ambulatorial
Art. 60. Compete à Divisão de Prevenção Diagnóstica e Assistência Ambulatorial:
I - coordenar e acompanhar a execução das polícias de diagnóstico e prevenção das DST e do HIV/AIDS; 
II - coordenar e acompanhar a execução das políticas de assistência aos portadores de HIV/AIDS adultos e crianças, vítimas de violência sexual e vítimas de acidente com 
material biológico;
III - coordenar e qualificar a equipe do SAE - Serviço de Assistência Especializada;
IV - coordenar e qualificar as equipes dos centros de testagem e aconselhamento e grupos de multiplicadores;
V - coordenar e qualificar a equipe de Atendimento Domiciliar Terapêutico (ADT);
VI - garantir alimentação do sistema de informação em saúde da área de sua competência;
VII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção IV
DA GESTÂO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Art. 61. Compete à Gestão de Vigilância em Saúde:
I - coordenar a implantação de programas e políticas públicas municipais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas à Vigilância em Saúde; 
II - acompanhar a política federal de Vigilância em Saúde no SUS, adequando e validando a política municipal;
III - formular e implementar as políticas de Vigilância em Saúde para o município;
IV - integrar as atividades das áreas de Epidemiologia, de Vigilância Sanitária, de Zoonoses e de Vigilância em Saúde e ambiental de acordo com a complexidade dos 
múltiplos determinantes e ações de controle necessárias;
V - promover a avaliação do impacto das ações e programas de vigilância em saúde para subsidiar organização e gestão dos serviços de saúde;
VI - coordenar e gerenciar ações pertinentes à vigilância epidemiológica, tratamento, prevenção, informação e investigação dos principais agravos da saúde que acome-
tem a população do município;
VII - coordenar e gerenciar as atividades de vigilância sanitária referentes ao controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;
VIII - gerenciar o controle e avaliação das condições ambientais que possam indicar riscos e agravos potenciais à saúde;
IX - implantar e gerenciar o desenvolvimento de programas de controle e/ou erradicação de doenças transmissíveis e zoonoses do município;
X - coordenar a elaboração de indicadores de saúde;
XI - coordenar e gerenciar a execução das ações de vacinação integrantes do Programa Nacional de Imunizações, incluindo a vacinação de rotina com as vacinas obri-
gatórias, as estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à 
vacinação;
X - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção IV A
DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Art. 62. Compete ao Departamento de Vigilância Sanitária:
I - fazer cumprir as legislações sanitárias municipal, estadual e federal, investindo-se como autoridade sanitária com poderes para autuar, processar e impor sanções em 
caso de infrações a leis e regulamentos;
II - participar na definição da política de Vigilância Sanitária no âmbito municipal, em conjunto com a Gestão de Vigilância em Saúde;
III - planejar, coordenar e executar as ações de fiscalização sanitária no âmbito municipal, segundo políticas e diretrizes emanadas da Gestão de Vigilância em Saúde da 
Superintendência de Atenção à Saúde; 
IV - apoiar a Gestão de Vigilância em Saúde no desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária;
V - desenvolver e coordenar programas de educação sanitária;
VI - acompanhar e avaliar as atividades referentes à eliminação e à prevenção de riscos de saúde, relativos aos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da produção de serviços, no âmbito do Município;
VII - promover a integração intra e interinstitucional relativa ao desenvolvimento de atividades de Vigilância Sanitária;
VIII - participar, em integração com a Gerência de Epidemiologia e outros órgãos afins, da execução
 das ações de farmacovigilância, da vigilância de agravos inusitados, vigilância das enfermidades transmissíveis por alimentos, das intoxicações químicas e outras;
IX - participar de atividades que promovam a integração entre políticas de Vigilância Sanitária e de Meio Ambiente;
X - definir mecanismos de atuação conjunta com órgãos de interesse: Ministério Público, PROCON, Movimento das Donas de Casa, Secretaria de Saúde do Estado, 
ANVISA e entidades de formação profissional atuantes na área de Vigilância Sanitária e outros;
XI - autorizar a concessão de alvarás sanitários e outros documentos previstos na legislação vigente, relativos a produtos e estabelecimentos produtores relacionados 
direta ou indiretamente com a saúde;
XII - subsidiar a atualização da legislação sanitária municipal, compatibilizando-a com a Legislação Estadual e Federal em função das peculiaridades do Município;
XIII - propor os servidores que participarão das juntas de julgamento;
XIV - garantir o cumprimento da programação pactuada integrada da vigilância sanitária (PPI-VS) conforme metas pactuadas;
XV - garantir a participação da Vigilância Sanitária nos trabalhos de assistência à população em situações emergenciais e de calamidade pública;
XVI - divulgar as ações da vigilância sanitária;
XVII - apurar condutas dos fiscais em casos de denúncias;
XVIII - participar da elaboração, divulgação e avaliação de fluxos e protocolos estabelecidos pelo serviço;
XIX - manter um sistema de informação atualizado e disponível de modo a proporcionar a melhoria contínua do trabalho; 
XX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
Da Diretoria de Aprovação e Fiscalização Sanitária
Art. 63. Compete à Diretoria de Aprovação e Fiscalização Sanitária:
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I - coordenar e supervisionar sistematicamente os trabalhos de campo dos inspetores de saúde; 
II - coordenar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos do nível central;
III - tratar as denúncias e reclamações referentes à Vigilância Sanitária;
IV - elaborar programas de aperfeiçoamento do pessoal ligado às atividades de vigilância sanitária juntamente com os inspetores de saúde;
V - promover, discutir e avaliar dados gerados pela Vigilância Sanitária;
VI - elaborar, divulgar e implantar fluxos e protocolos para o serviço;
VII - elaborar estudos objetivando a atualização e implantação da legislação municipal; 
VIII - elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
IX - programar, supervisionar e avaliar as atividades de fiscalização e educação sanitária nos estabelecimentos de interesse da Vigilância Sanitária; 
X - planejar as inspeções em equipe;
XI - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I - A
Da Divisão de Apoio Técnico
Art. 64. Compete à Divisão de Apoio Técnico:
I - coordenar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos de modo a atender as legislações vigentes e normas técnicas;
II - elaborar programas de aperfeiçoamento do pessoal ligado às atividades do setor juntamente com os técnicos;
III - elaborar, divulgar e implantar fluxos e protocolos para o serviço; 
IV - produzir e disponibilizar informações estratégicas para o planejamento, avaliação e gerenciamento de projetos desenvolvidos pela Vigilância Sanitária;
V - elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise da Gerência de Vigilância Sanitária relatório mensal e anual estatístico e gerencial das atividades desen-
volvidas;
VI - levantar as necessidades de informações e contribuir na formulação de novos subsistemas de informação, respondendo pela implementação e manutenção dos 
bancos de dados da Vigilância Sanitária;
VII - coordenar o processamento dos dados coletados a partir das ações da Vigilância Sanitária, construindo e mantendo os bancos de dados atualizados;
VIII - elaborar estudos objetivando a atualização da legislação municipal; 
IX - supervisionar o trabalho do técnico responsável pela elaboração de normas e procedimentos que regulem a produção, comercialização, manipulação, transporte e 
armazenamento de produtos, bem como serviços que, direta ou indiretamente, afetam a saúde da população, atendidas as disposições legais;
X - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção IV 1
Da Diretoria Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador
Art. 65. Compete à Gerência do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador-CEREST:
I - prover suporte técnico adequado às ações de Saúde do Trabalhador;
II - recolher, sistematizar e difundir informações de interesse para a Saúde do Trabalhador;
III - realizar ações de vigilância em Saúde do Trabalhador;
IV - desenvolver e facilitar os processos de capacitação e educação permanente para os profissionais e técnicos da rede do SUS e dos participantes do controle social, 
em conjunto com a SUGEST;
V - elaborar e executar Planos de Trabalho Municipais e Regionais de Saúde do Trabalhador;
VI - articular e operacionalizar as estratégias do Plano Nacional de Saúde do Trabalhador;
VII - implementar protocolos de atenção à Saúde do Trabalhador e projetos estruturadores de ações prioritárias;
VIII - acolher, discutir e prover soluções às demandas institucionais e dos movimentos sociais, relacionados com a situação da saúde e trabalho;
IX - assegurar suporte à legislação Sanitária que instrumentaliza a prática sanitária em Saúde do Trabalhador;
X - desenvolver e implantar Núcleos Técnicos de Atividade tendo como objetivo incluir as ações de Saúde do Trabalhador no SUS e na cultura local, envolvendo os 
atores sociais com responsabilidade formal e a comunidade; 
XI - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção IV 2
Da Diretoria de Imunização
Art. 66. Compete à Unidade de Imunização:
I - planejar, supervisionar, executar e avaliar as atividades de vacinação no município conforme as normas básicas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações 
(PNI), incluindo a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e investigação de 
eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação;
II - realizar a coleta e consolidação dos dados provenientes de unidades notificantes do SI-PNI;
III - realizar a gestão dos estoques municipais de imunobiológicos;
IV - planejar, supervisionar, executar e avaliar as metas pactuadas no que se refere à imunização.
V - implementar ações voltadas para o controle de agravos imunopreviníveis conforme indica situação epidemiológica do município, estado ou país.
VI - propor e acompanhar ações de qualificação e de educação permanente dos profissionais da área de sua competência, de forma integrada e articulada com a 
SUGEST;
VII - consolidar, analisar e divulgar dados referentes às vacinas administradas no município;
VIII - prestar apoio técnico aos profissionais de saúde no âmbito de sua área de atuação;
IX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção IV 3
Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental
Art. 67. Compete à Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental:
I - coordenar a vigilância em saúde ambiental, visando o conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fa-
tores de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde, em especial: água para consumo humano, ar, solo, contaminantes ambientais e substâncias químicas, 
desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e do ambiente de trabalho;
II - coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não biológicos que ocasionarem riscos à saúde humana;
III - propor normas relativas às ações de prevenção e controle de fatores do meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;
IV - propor normas e mecanismos de controle a outras instituições com atuação no meio ambiente, saneamento e saúde, em aspectos de interesse de saúde pública;
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V - gerenciar os sistemas de informação relativos à vigilância de contaminantes ambientais na água, ar e solo, de importância e repercussão na saúde pública, bem 
como à vigilância e prevenção dos riscos decorrentes dos desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, ambiente de trabalho;
VI - coordenar as atividades de vigilância em saúde ambiental de contaminantes ambientais na água, no ar e no solo, de importância e repercussão na saúde pública, 
bem como dos riscos decorrentes dos desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, ambiente de trabalho;
VII - executar as atividades de informação e comunicação de risco à saúde decorrente de contaminação ambiental de abrangência municipal;
VIII - promover, coordenar e executar estudos e pesquisas aplicadas na área de vigilância em saúde ambiental;
IX - analisar e divulgar informações epidemiológicas sobre fatores ambientais de risco à saúde;
X - enviar os dados do sistema de informação de vigilância em saúde ambiental à Gestão de Vigilância em Saúde;
XI - fomentar e executar programas de desenvolvimento de recursos humanos em vigilância em saúde ambiental;
XII - acompanhar e avaliar os procedimentos laboratoriais realizados pelas unidades públicas e privados, componentes da rede municipal de laboratórios, que realizam 
exames relacionados à área de vigilância em saúde ambiental;
XIII - elaborar relatórios de gestão das atividades;
XIV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção IV 4
Da Divisão de Endemias
Art. 68. Compete à Divisão de Endemias:
I - propor e acompanhar ações de capacitação, qualificação e de educação permanente de agentes e supervisores de endemias em conjunto com a Diretoria de Desen-
volvimento Humano da Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde;
II - planejar, coordenar e executar as ações dos programas nacionais de controle de doenças;
III - determinar e designar funções para os agentes;
IV - gerenciar as atividades e processos de trabalho administrativos que contemplam o apoio administrativo, a informação de produção e almoxarifado local;
V - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção IV 5
 Da Divisão do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
Art. 69. Compete à Gerência de Zoonoses:
I - desenvolver e coordenar as atividades de investigação e de controle de zoonoses;
II - participar integralmente com os Distritos Sanitários do planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades de controle de zoonoses, controle de vetores, 
reservatórios e animais peçonhentos;
promover a integração intra- interinstitucional e extra setorial no que diz respeito ao controle de zoonoses no Município;
III - participar de ações integradas no âmbito municipal com as demais áreas de atenção à saúde;
IV - normalizar as ações de controle de vetores, reservatórios e acidentes com animais peçonhentos;
V - orientar quanto ao controle populacional de animais sinantrópicos em áreas de risco e quanto às práticas que visem diminuir os transtornos e danos provocados por 
animais como ratos, morcegos, pombos, entre outros; que possam veicular doença ao homem;
VI - promover estudos qualitativos e quantitativos das ações de Controle de Zoonoses;
VII - estabelecer parâmetros (clínico e epidemiológico) para controle de fenômenos e fatores de risco de Zoonoses;
VII - estabelecer sistemas eficientes de integração com a Vigilância Epidemiológica para rápida identificação de focos e pronta ação de combate;
VIII - coordenar, fiscalizar e avaliar, no Município, as atividades do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva Canina;
IX - propor e acompanhar ações de qualificação e de educação permanente do pessoal ligado às atividades de controle de zoonoses, de forma integrada e articulada 
com a SUGEST;
X - supervisionar sistematicamente os trabalhos dos agentes de campo;
XI - promover ações de caráter educativo e de esclarecimento à população; 
XII - executar ações de orientação sobre manejo ambiental visando o controle de doenças;
XIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO IV
DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
Art. 70. Compete à Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde:
I – assessorar o Presidente da FAMUC e orientar as demais Superintendências na gestão das atividades relacionadas à área de gestão do trabalho e de pessoas;
II – fazer cumprir o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e demais legislações pertinentes aos trabalhadores da saúde;
III – propor, monitorar e avaliar políticas, diretrizes, estratégias e atividades relativas a gestão do trabalho, gestão de pessoas, plano de cargos, carreiras e vencimentos, 
educação permanente no SUS Contagem e de desenvolvimento profissional e humano do trabalhador da saúde;
IV – propor e avaliar estudos e pesquisas tendo em vista a atualização da política de planos de cargos, carreiras e vencimentos;
V – propor e avaliar estudos de análise das necessidades quantitativas e qualitativas de profissionais da área de saúde;
VI – propor, monitorar e avaliar estratégias para provisão de profissionais para rede de saúde de Contagem, considerando a disponibilidade financeira e a Lei Federal de 
Responsabilidade Fiscal;
VII – propor e articular sistema permanente de negociação das relações e condições de trabalho com a participação de gestores e representações dos trabalhadores do 
SUS Contagem;
VIII – propor e articular políticas e parcerias que promovam a efetividade e eficiência da rede de saúde de Contagem;
IX – promover, propor e avaliar estratégias de envolvimento e interação entre chefias e trabalhadores para melhorias dos processos e do ambiente de trabalho na área 
de saúde;
X – propor, monitorar e avaliar convênios, termos de cooperação, e contratos com órgãos e entidades diversas, objetivando ampliar o campo de estágio, o intercâmbio 
e a aquisição de conhecimentos para rede de saúde de Contagem;
XI – propor e apoiar a disseminação de práticas bem sucedidas de gestão do trabalho e de pessoas na administração pública municipal;
XII – propor e acompanhar a elaboração do orçamento anual e a programação financeira pertinente a Superintendência;
XIII – propor minutas de atos administrativos relativos à área de gestão de pessoas;
XIV – analisar e solicitar a aquisição de materiais e equipamentos e a contratação de serviços;
XV – avaliar as informações prestadas formalmente a outros órgãos e instituições;
XVI – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
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Da Diretoria Técnica e Administrativa Financeira
Art. 71. Compete à Diretoria Técnica e Administrativa Financeira:
I – fiscalizar o cumprimento no disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e nas demais legislações pertinentes aos trabalhadores da 
saúde;
II – planejar e executar as atividades administrativas e financeiras no âmbito da Superintendência, seguindo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão financeira 
e orçamentária;
III – coordenar e elaborar a proposta de orçamento anual da Superintendência;
IV – acompanhar a execução financeira do orçamento anual da Superintendência;
V – promover e acompanhar a correta aplicação de recursos e determinar a apuração de irregularidades;
VI – controlar a movimentação de bens móveis da Superintendência e encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;
VII – promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre gestão de pessoas, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
VIII – fazer o levantamento das necessidades de materiais e serviços da Superintendência e definir a programação anual de aquisição;
IX – acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município, principalmente as relativas à área de saúde e gestão de pessoas;
X – elaborar e submeter à apreciação e análise superior relatório periódico estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
XI – acompanhar a execução e a vigência de contratos, convênios e outros ajustes, onde a Superintendência seja parte ou interveniente;
XII – orientar as chefias da rede de saúde de Contagem sobre a interpretação e aplicação da legislação relativa à gestão de pessoas;
XIII – acompanhar, organizar, consolidar e manter atualizada a legislação relativa às áreas de gestão do trabalho e de pessoas;
XIV – minutar, controlar e manter organizado o arquivo de atos administrativos;
XV – auxiliar no controle de vigência de concursos públicos e processos seletivos públicos;
XVI – providenciar estudos e pesquisas para atualização da política de cargos, carreiras e vencimentos;
XVII – analisar, fundamentar e prestar as informações requeridas formalmente por outros órgãos e instituições;
XVIII – solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras da Superintendência;
XIX – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção I
DA ASSESSORIA DE GESTÃO DO PLANTÃO EMERGENCIAL
Art. 72. Compete à Assessoria de Gestão do Plantão Emergencial:
I – aplicar e fiscalizar o cumprimento no disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e nas demais legislações pertinentes aos trabalhadores 
da saúde;
II – planejar, coordenar e organizar os processos de credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços médicos e de enfermagem, de caráter essen-
cial e emergencial, nas escalas das unidades de urgência e emergência com funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas;
III – controlar a vigência dos processos de credenciamento de profissionais autônomos;
IV – gerenciar, acompanhar e controlar a execução, a vigência e o valor dos contratos e convênios relativos a prestação de serviços por profissionais autônomos ou 
consórcios públicos previstos na legislação vigente;
V – regular, acompanhar, avaliar, controlar e auditar a execução dos serviços prestados pelos profissionais autônomos credenciados, in loco e/ou através de relatórios e 
ou documentos, de acordo com a legislação vigente;
VI – regular, gerenciar, controlar e fiscalizar o gasto com a prestação de serviços dos profissionais autônomos credenciados;
VII – fiscalizar e apurar a prestação de serviço dos profissionais autônomos credenciados;
VIII – gerenciar, elaborar e calcular o pagamento dos profissionais autônomos credenciados, registrando as restituições, descontos e consignações;
IX – elaborar e emitir o recibo de prestação de serviço autônomo;
X – controlar e manter atualizado os dados cadastrais e financeiros dos profissionais autônomos credenciados;
XI – notificar, advertir e descredenciar profissionais autônomos sobre as ocorrências referentes ao não cumprimento das disposições legais;
XII – elaborar e submeter à apreciação e análise superior relatório periódico estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
XII – acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município, principalmente as relativas área de saúde e gestão de pessoas;
XIV – orientar os profissionais autônomos credenciados quanto aos seus direitos, deveres e obrigações;
XV – preparar e emitir relatórios de gastos com profissionais autônomos credenciados e guias de recolhimento das obrigações patronais;
XVI – viabilizar o comprovante anual de rendimentos para declaração de imposto de renda e outros fins;
XVII – manter e zelar pela guarda, conservação, e controle os documentos dos profissionais autônomos credenciados e pelo sigilo das informações pertinentes;
XVIII – planejar, coordenar e executar ações que reduzam o gasto com prestadores de serviços autônomos e promovam a efetividade e eficiência da rede de saúde de 
Contagem;
IXX – analisar, fundamentar e prestar as informações requeridas formalmente por outros órgãos e instituições;
XX – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção II
DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Art. 73. Compete ao Departamento de Administração de Pessoal:
I – aplicar e fiscalizar o cumprimento no disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e nas demais legislações pertinentes aos trabalhadores 
da saúde;
II – gerenciar e controlar as atividades relativas às rotinas de gestão de pessoas, dentre outras, a elaboração da folha de pagamento de pessoal, os processos de admis-
são e registros funcionais e a execução da política de cargos, carreiras e vencimentos;
III – elaborar e submeter à apreciação e análise superior relatório periódico estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
IV – acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município, principalmente as relativas área de saúde e gestão de pessoas;
V – orientar os trabalhadores da saúde quanto aos seus direitos, deveres e obrigações;
VI – coordenar e controlar a elaboração da folha de pagamento de pessoal;
VII – supervisionar o cumprimento da jornada de trabalho, a apuração da frequência dos trabalhadores da saúde e manter os registros funcionais atualizados;
VIII – gerenciar e controlar as atividades relativas ao provimento, lotação e remoção do trabalhador da saúde, com vistas à distribuição adequada da força de trabalho;
IX – cumprir os requisitos legais para a investidura de candidatos aos cargos e funções públicas da rede de saúde de Contagem; acompanhando e controlando frequen-
temente os quantitativos estabelecidos em lei;
X – auxiliar na preparação e na organização de concursos e processos seletivos públicos;
XI – auxiliar no controle de vigência de concursos e processos seletivos públicos;
XII – gerenciar e controlar a concessão de direitos, vantagens e benefícios aos trabalhadores da saúde;
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XIII – gerenciar e controlar as atividades de registros funcionais, dentre outras, a elaboração de certidões, declarações, relatórios, e respostas a processos e correspon-
dências;
XIV – analisar, fundamentar e prestar as informações requeridas formalmente por outros órgãos e instituições;
XV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II
Da Diretoria de Controle de Pagamento de Pessoal
Art. 74. Compete à Diretoria de Controle e Pagamento de Pessoal:
I – aplicar e fiscalizar o cumprimento no disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e nas demais legislações pertinentes aos trabalhadores 
da saúde;
II – gerenciar, elaborar e calcular a folha de pagamento de pessoal, registrando as restituições, descontos e consignações;
III – fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho e realizar a apuração da frequência dos trabalhadores da saúde;
IV – controlar e manter atualizado o sistema de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos trabalhadores da saúde;
V – elaborar e submeter à apreciação e análise superior relatório periódico estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
VI – acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município, principalmente as relativas área de saúde e gestão de pessoas;
VII – orientar os trabalhadores da saúde quanto aos seus direitos, deveres e obrigações;
VIII – apurar e calcular as indenizações e restituições trabalhistas;
IX – elaborar, fundamentar e instruir os processos de restituição, débito ao erário, estorno de pagamento indevido, abandono de cargo e outros, bem como promover 
seu encaminhamento ao órgão competente;
X – preparar e emitir relatórios da folha de pagamento de pessoal e guias de recolhimento das obrigações patronais;
XI – elaborar e disponibilizar o comprovante anual de rendimentos para declaração de imposto de renda e outros fins;
XII – elaborar e disponibilizar o contracheque e a folha de frequência;
XIII – analisar, fundamentar e prestar as informações requeridas formalmente por outros órgãos e instituições;
XIV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II
Da Diretoria de Registro e Evolução Funcional
Art. 75. Compete à Diretoria de Registro e Evolução Funcional:
I – aplicar e fiscalizar o cumprimento no disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e nas demais legislações pertinentes aos trabalhadores 
da saúde;
II – zelar pela guarda, conservação, e controle dos documentos e dossiês funcionais e pelo sigilo das informações pertinentes;
III – controlar e manter atualizado os dados cadastrais, os registros funcionais e financeiros dos trabalhadores da saúde;
IV – elaborar e submeter à apreciação e análise superior relatório periódico estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
V – acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município, principalmente as relativas área de saúde e gestão de pessoas;
VI – orientar os trabalhadores da saúde quanto aos seus direitos, deveres e obrigações;
VII – apurar, registrar e certificar o tempo de serviço e outros dados cadastrais, funcionais e financeiros, tendo em vista a emissão de certidões e declarações para fins 
diversos, quando solicitado pelo trabalhador da saúde;
VIII – executar a política de cargos, carreiras e vencimentos, promovendo a progressão funcional do trabalhador da saúde, conforme estabelecido na legislação perti-
nente;
IX – analisar, fundamentar e instruir os processos de auxílio transporte, auxílio alimentação e/ou refeição, gozo de férias regulamentares, gozo de férias-prêmio, licenças 
previstas na legislação vigente, aposentadoria, pensão, adicional por tempo de serviço, estabilidade financeira, auxílio funeral, entre outros;
X – registrar e controlar os afastamentos dos trabalhadores em decorrência de gozo de benefícios previdenciários, suspensão e interrupção de contrato de trabalho;
XI – coordenar a elaboração da programação de escala anual de férias regulamentares dos trabalhadores da saúde;
XII – analisar, fundamentar e prestar as informações requeridas formalmente por outros órgãos e instituições;
XIII – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção III
DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
Art. 76. Compete ao Departamento de Desenvolvimento Humano:
I – aplicar e fiscalizar o cumprimento no disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e nas demais legislações pertinentes aos trabalhadores 
da saúde;
II – coordenar e acompanhar as políticas e diretrizes de educação permanente no SUS, de valorização profissional e de desenvolvimento humano do trabalhador da 
saúde;
III – coordenar e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento humano e profissional, dentre outras, a educação permanente na saúde e a valorização funcio-
nal do trabalhador da saúde;
IV – planejar, coordenar e acompanhar a execução de programas, projetos e ações relacionadas à movimentação, qualificação, avaliação, acompanhamento e orienta-
ção do trabalhador da saúde;
V – elaborar e submeter à apreciação e análise superior relatório periódico estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
VI – acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município, principalmente as relativas área de saúde e gestão de pessoas;
VII – orientar os trabalhadores da saúde quanto aos seus direitos, deveres e obrigações;
VIII – planejar, coordenar e organizar os concursos e processos seletivos públicos;
IX – fiscalizar e controlar a vigência de concursos e processos seletivos públicos;
X – coordenar e acompanhar o processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores da saúde;
XI – planejar e coordenar ações que visem melhorias das relações de trabalho intra e intersetoriais nos aspectos pertinentes à gestão de pessoas;
XII – propor e acompanhar ações direcionadas para a melhoria contínua dos processos de trabalho e do desempenho funcional e organizacional dos profissionais da 
saúde, com vistas à efetividade e eficiência dos resultados institucionais;
XIII – coordenar, fiscalizar e acompanhar a execução e a vigência de contratos, convênios e outros ajustes, onde seja parte ou interveniente;
XIV – coordenar e acompanhar o programa anual de educação permanente de acordo com as necessidades detectadas na rede de saúde de Contagem;
XV – planejar e coordenar a política de campo de estágio nas diversas áreas da rede de saúde de Contagem;
XVI – avaliar, fundamentar e prestar as informações requeridas formalmente por outros órgãos e instituições;
XVII – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
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Subseção I
Da Diretoria de Orientação à Saúde do Servidor
Art. 77. Compete à Diretoria de Orientação à Saúde do Servidor:
I – aplicar e fiscalizar o cumprimento no disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e nas demais legislações pertinentes aos trabalhadores 
da saúde;
II – orientar os trabalhadores da saúde quanto aos seus direitos, deveres e obrigações;
III – acolher o trabalhador com problemas relacionados à área de gestão do trabalho;
IV – promover ações de integração e conscientização do papel do trabalhador;
V – acolher o trabalhador no retorno às atividades depois de longo período afastado do trabalho;
VI – mediar e propor soluções para os conflitos entre trabalhadores e chefias;
VII – executar ações que promovem o envolvimento e interação entre chefias e trabalhadores para melhorias dos processos e do ambiente de trabalho na área de saúde;
VIII – orientar as chefias em relação ao processo de gestão de pessoas e fluxo de trabalho;
IX – elaborar e submeter à apreciação e análise superior relatório periódico estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
X – acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município, principalmente as relativas área de saúde e gestão de pessoas;
XI – construir e gerenciar indicadores de absenteísmo ao trabalho para área de saúde;
XII – coordenar e executar as ações estratégicas para diminuição dos índices de absenteísmo;
XIII – orientar as chefias e os trabalhadores quanto à aplicação das restrições médicas;
XIV – identificar e orientar os trabalhadores quanto ao processo de aposentadoria compulsória e de aposentadoria por invalidez;
XV – coordenar e executar as atividades relativas à movimentação, lotação e transferência de trabalhadores da saúde;
XVI – avaliar, fundamentar e prestar as informações requeridas formalmente por outros órgãos e instituições;
XVII – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II
Da Diretoria de Valorização Funcional 
Art. 78. Compete à Diretoria de Valorização Funcional:
I – aplicar e fiscalizar o cumprimento no disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e nas demais legislações pertinentes aos trabalhadores 
da saúde;
II – executar rotinas relativas a processo de estágio probatório, avaliação de desempenho e de produtividade, progressão funcional, assim como supervisionar a aplica-
ção das normas vigentes;
III – executar as políticas de cargos, carreiras e vencimentos que possibilita a ascensão profissional, considerando o desempenho e o potencial do profissional na relação 
com seu trabalho;
IV – elaborar e submeter à apreciação e análise superior relatório periódico estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
V – acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município, principalmente as relativas área de saúde e gestão de pessoas;
VI – orientar os trabalhadores da saúde quanto aos seus direitos, deveres e obrigações;
VII – executar ações direcionadas para a melhoria contínua dos processos de trabalho e do desempenho funcional e organizacional dos profissionais da saúde;
VIII – executar ações que detectem as necessidades de treinamento e qualificação dos trabalhadores da rede de saúde de Contagem;
IX – organizar e efetivar a realização de concursos e processos seletivos públicos;
X – controlar a vigência de concursos e processos seletivos públicos;
XI – executar as atividades relativas à requisição e cessão de trabalhadores;
XII – recrutar, selecionar e monitorar estagiários para as diversas áreas da rede de saúde de Contagem;
XIII – avaliar, fundamentar e prestar as informações requeridas formalmente por outros órgãos e instituições;
XIV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO V
DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
Art. 79. Compete à Superintendência de Regulação:
I - disponibilizar a alternativa assistencial integral e mais adequada à necessidade do usuário, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada;  
II - coordenar a elaboração da programação pactuada integrada das ações ambulatoriais, hospitalares e de alto custo;  
III - coordenar as negociações em torno da Programação Pactuada Integrada - PPI - e monitorar o seu cumprimento propondo as reavaliações necessárias;  
IV - direcionar as ações da regulação, controle e da avaliação dos serviços ambulatoriais e hospitalares da rede municipal própria e contratada;   
V - instrumentalizar com dados e informações as decisões do Gestor Municipal e dos setores interessados;  
VI - analisar , elaborar e submeter à apreciação superior estudos, propostas e ações que objetivam a racionalização de despesas decorrentes de controles inadequados; 
 
VII - definir e gerenciar as metas da Superintendência de Regulação, de acordo com as Diretrizes Estratégicas da FAMUC, gerenciando e divulgando os indicadores de 
resultados;
VIII - avaliar a execução física e financeira dos contratos assistenciais;  
IX - participar da estruturação do projeto de assistência hospitalar do Município em conjunto com a Superintendência de Urgência e Emergência e da Superintendência 
do Complexo Hospitalar;  
X - discutir com a Superintendência de Atenção à Saúde a implantação de comissões para a elaboração de protocolos assistenciais;  
XI - analisar e acompanhar a legislação federal, estadual e municipal pertinente à matéria da regulação;
XII -  coordenar o Transporte Sanitário Municipal, articulando-o com a rede assistencial;  
XIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
Da Diretoria Técnica Administrativa Financeira
Art. 80. Compete à Diretoria Técnica Administrativa Financeira:
I – acompanhar periodicamente as alterações físicas e financeiras da Programação Pactuada e Integrada do Município, gerando relatórios que subsidiem a Superinten-
dência de Regulação nos remanejamentos de recursos federais do Teto MAC – Teto de Media e Alta Complexidade.
II - acompanhar a vigência, execução física e financeira dos Contratos com prestadores privados.
III - analisar e acompanhar a legislação federal, estadual e municipal pertinente à matéria da regulação.
IV - supervisionar os procedimentos de compra e contratação de serviços pertinentes à Superintendência; 
V - Coletar, sistematizar, analisar e divulgar dados relativos a indicadores orçamentários, financeiros, e administrativos pertinentes à Superintendência;
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VI - Acompanhar e avaliar a execução físico/financeira dos convênios estaduais e federais pertinentes à Regulação;
VII - Participar da elaboração dos orçamentos anuais e plurianuais
VIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção I
DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO
Art. 81. Compete ao Departamento de Controle e Avaliação:
I - programar e coordenar a realização do controle e avaliação de serviços assistenciais;
II - assessorar do ponto de vista técnico, as ações dos supervisores referentes ao controle, acompanhamento e avaliação dos serviços de saúde próprios, contratados, 
conveniados ou credenciados;
III - examinar os relatórios de inspeção apresentados pelos supervisores e propor ações corretivas, se for o caso;
IV - implementar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades do sistema de controle de contas hospitalares e ambulatoriais;
V - avaliar relatórios das contas hospitalares e ambulatoriais, objetivando colher subsídios para controle e avaliação de serviços assistenciais, adequando-os aos recursos 
disponíveis;
VI - avaliar e efetuar proposições, para aperfeiçoamento do sistema de controle e pagamento das contas hospitalares e ambulatoriais;
VII - acompanhar e avaliar o sistema de Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde e a atualização dos cadastros dos profissionais e dos prestadores de serviço 
próprio, conveniado ou contratado do SUS Contagem;
VIII - zelar pela eficiência e eficácia do Controle e Avaliação do SUS Contagem;
IX - articular com os diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, de modo a não haver superposição de atividades e garantir agilidade nos encaminhamentos;
X – denunciar ao Departamento de Controle Interno do SUS, quando for o caso, a ineficiência, negligência ou imprudência detectadas pelo controle e avaliação dos 
serviços assistenciais;
XI – sugerir a emissão de ordem de ressarcimento (OR), por distorções detectadas no faturamento do prestador, ouvido o Presidente da FAMUC e Secretário Municipal 
de Saúde;
XII – estabelecer mecanismo e instrumento de avaliação da qualidade da assistência prestada aos usuários;
XIII – exercer outras atribuições correlatas que lhe forem atribuídas. 

Subseção I
Da Diretoria de Faturamento
Art. 82. Compete à Diretoria de Faturamento:
I - coordenar e avaliar as atividades do sistema de controle de contas hospitalares e ambulatoriais;
II - emitir relatórios das contas hospitalares e ambulatórias;
III - manter atualizadas as fichas de programação física e orçamentária dos serviços;
IV - acompanhar o envio mensal dos bancos de dados de produção ambulatorial e hospitalar, identificando atrasos e notificando quando necessário;
V - identificar as distorções dos dados observados durante a conferência e processamento da produção ambulatorial e hospitalar;
VI - alimentar e acompanhar o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES;
VII - coordenar, acompanhar e avaliar os diversos setores de faturamento público descentralizados, em caráter ambulatorial e hospitalar;
VIII - realizar demais atividades correlatas solicitadas pela gestão municipal, da qual possua conhecimento e informações para participação efetiva e colaborativa; 
IX - implantar fluxo de atualização das demais informações das unidades próprias e prestadores
contratados (estrutura física, equipamentos, habilitações, serviços, leitos);
X – exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II
Da Diretoria de Supervisão de Serviços
Art. 83. Compete à Diretoria de Supervisão de Serviços:
I - apreciar a economicidade e a razoabilidade de contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos congêneres que envolvam a prestação de serviços assistenciais do 
SUS Contagem;
II - realizar, de acordo com as normas e roteiros específicos as Supervisões programadas e especiais, emitindo relatórios conclusivos;
III - avaliar periodicamente, junto às áreas assistenciais, os contratos de prestação de serviços visando a readequação destes e necessidade de novos contratos.
IV - analisar os relatórios gerenciais do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA-SUS) e Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS), sob orientação dos setores compe-
tentes;
V - participar de treinamentos e reciclagens promovidos pelo Controle e Avaliação do SUS Contagem;
VI - estabelecer interface entre os diversos setores e departamentos da rede de saúde.
VII - manter postura autônoma e discreta junto aos gestores e prestadores de serviços de saúde;
VIII - avaliar e encaminhar ao Diretor Geral do Departamento de Controle e Avaliação sugestões de medidas para correção das distorções e uniformização de procedi-
mentos;
IX – exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção II
DO DEPARTAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR
Art. 84. Compete ao Departamento do Complexo Regulador:
I - auxiliar na disponibilização da alternativa assistencial integral e mais adequada à necessidade do usuário, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada; 
II - regular todos os leitos hospitalares eletivos e serviços ambulatoriais de média e alta complexidade, próprios e privados, contratados pelo SUS/Contagem de forma 
equânime, ordenada, 
oportuna e qualificada;
III - definir fluxo de acesso para usuários do Município e referenciados e de autorização de procedimentos, conforme a Programação Pactuada e Integrada (PPI) do 
estado de Minas Gerais;
IV - acompanhar o sistema de marcação de consultas e outros procedimentos de apoio diagnóstico e terapêuticos dos serviços próprios e privados, de acordo com fluxo 
de acesso estabelecidos;
V - coordenar, gerenciar e dar suporte ao Tratamento Fora do Domicilio – TFD, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização (PDR) e com a Programação Pactuada e 
Integrada (PPI) do Estado de Minas Gerais;
VI - assessorar a Superintendência de Regulação nas negociações realizadas com os prestadores de serviço ambulatoriais e hospitalares do SUS/Contagem;
VII - acompanhar e avaliar o desempenho dos processos de trabalho dos servidores envolvidos, propondo ações de melhoria, por meio de programas de capacitação 
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continuada na busca da eficiência e eficácia;
VIII - participar da elaboração dos protocolos assistenciais junto aos profissionais indicados pela Superintendência de Atenção à Saúde, Superintendência de Urgência e 
Complexo Hospitalar; 
IX - elaborar e submeter à apreciação superior estudos, propostas e ações que objetivem facilitar o acesso do usuário aos equipamentos e serviços de saúde;
X - criar, acompanhar e ratificar, quando necessário, o fluxo junto aos prestadores contratados ou conveniados e próprios de forma a garantir o acesso dos usuários;
XI - estabelecer diretrizes para o processo de regulação distrital;
XII - monitorar e acompanhar as ações de regulação distrital;
XIII - auxiliar na viabilização das grades de referência e contra-referência dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares;
XIV - subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em saúde;
XV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
Da Diretoria de Regulação Ambulatorial
Art. 85. Compete à Diretoria de Regulação Ambulatorial:
I - regular os serviços ambulatoriais de média e alta complexidade, próprios e privados, contratados pelo Sistema Único de Saúde/SUS Contagem de forma equânime, 
ordenada, oportuna e qualificada;
II - realizar e acompanhar o agendamento junto aos sistemas de marcação de consultas e outros procedimentos de apoio diagnóstico e terapêuticos dos serviços pró-
prios e privados, de acordo com fluxo de acesso estabelecido;
III - auxiliar na sugestão de alternativas para a assistência integral e mais adequada à necessidade ambulatorial dos usuários do SUS, de forma equânime, ordenada, 
oportuna e qualificada;
IV - subsidiar o Departamento do Complexo Regulador nas negociações realizadas com os prestadores de serviço ambulatoriais do SUS Contagem;
V - elaborar relatórios gerenciais sobre demandas reprimidas, geradas e agendamentos, por
procedimentos e linha de cuidados;
VI - auxiliar na viabilização das grades de referência e contra-referência dos procedimentos ambulatoriais;
VII – elaborar o planejamento do transporte sanitário em consonância com a necessidade da rede assistencial; 
VIII – coordenar e regular os deslocamentos das ambulâncias do serviço, racionalizando as disponibilizações segundo as necessidades e prioridades, incluindo o trans-
porte eletivo (agendamento) de pacientes;
X – elaborar regimento interno e protocolos do transporte sanitário;
XI – avaliar periodicamente o desempenho da equipe e solicitar treinamento e reciclagem dos profissionais do setor;
XII – controlar os custos do transporte sanitário;
VII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II
Da Diretoria de Regulação de Leitos
Art. 86. Compete à Diretoria de Regulação de Leitos:
I - regular o acesso aos usuários do SUS Contagem aos leitos eletivos próprios e contratados;
II - regular o acesso dos usuários do SUS Contagem aos procedimentos cirúrgicos em caráter eletivo;
III - definir junto à Superintendência de Urgência e Complexo Hospitalar alternativas de acesso a exames necessários à confirmação de diagnóstico do usuário internado 
e regular esse acesso;
IV - acompanhar as solicitações de transferências oriundas das unidades de pronto atendimento do município;
V - acompanhar as solicitações de internação oriundas do Complexo Hospitalar do município;
VI - elaborar relatórios gerenciais das solicitações de leitos, transferências e demandas reprimidas por especialidade;
VII - acompanhar e avaliar o desempenho dos processos de trabalho dos servidores envolvidos, propondo ações de melhoria, por meio de programas de capacitação 
continuada na busca da eficiência e eficácia;
VIII - subsidiar o Departamento do Complexo Regulador nas negociações realizadas com os prestadores de serviço hospitalares do SUS Contagem;
IX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO VI
DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Art. 87. Compete à Superintendência de Urgência e Emergência:
I - atuar em conjunto com o Presidente da FAMUC, seus assessores e demais gestores, definindo as diretrizes e prioridades norteadoras do planejamento e gestão estra-
tégica das ações da Superintendência de Urgência e Emergência, bem como os objetivos gerais e específicos a serem alcançados;
II - participar das decisões políticas elaboradas e formuladas pelo Presidente da FAMUC e sua equipe de assessores e demais gestores, contribuindo para o bom anda-
mento do processo decisório em nível estratégico na área da saúde do Município de Contagem; 
III - exercer atividades de liderança e comando superior em nível estratégico e coordenar as atividades táticas e operacionais das Unidades de Pronto Atendimento – 
UPA’s – e do Serviço de Assistência Móvel de Urgência – SAMU – articulando-as com a Superintendência do Complexo Hospitalar, com vistas ao alcance dos objetivos 
preconizados pela FAMUC/Secretaria Municipal de Saúde;
IV – acompanhar e fiscalizar a gestão da Organização Social que executa as atividades a Unidade de Pronto Atendimento – UPA JK;
V - discutir e analisar, em conjunto com o Presidente da FAMUC e sua equipe, a viabilidade técnica, financeira e política da implantação de programas, projetos e inicia-
tivas em geral ligadas à área de saúde, bem como avaliar o impacto dessas ações perante a população do município;
VI - buscar, sempre que necessário, o apoio técnico, científico e operacional das referências e assessorias técnicas para subsidiar as discussões e decisões políticas em 
geral;
VII - participar das reuniões do Colegiado Gestor promovidas na FAMUC/Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Presidente, sua equipe e os demais Superin-
tendentes, discutindo e deliberando temas e questões estratégicas pertinentes à área de saúde no município;
VIII - solicitar relatórios, dossiês, pareceres técnicos e documentos em geral, com o intuito de dirimir dúvidas, discutir assuntos técnicos, atender a eventuais demandas 
e embasar suas decisões em geral;
IX - assinar documentos oficiais submetidos ao seu despacho;
X - atender e responder às solicitações, requisições e recomendações judiciais, assim como do Ministério Público e de outras autoridades em geral;
XI - analisar e monitorar indicadores, metas, informações e dados estatísticos em sua área de atuação mediante o adequado suporte técnico da sua equipe de referên-
cias e assessorias técnicas;
XII - supervisionar e gerenciar a atuação de seus subordinados e acompanhar e avaliar os seus impactos e reflexos decorrentes em toda a rede municipal de saúde;
XIII - discutir, avaliar e aprovar propostas submetidas a sua anuência, para melhorias gerais em processos e fluxos de trabalho na rede municipal de saúde, formuladas 
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pelas equipes de referências e assessorias técnicas;
XIV - analisar e deliberar, juntamente com o Presidente e sua equipe, iniciativas e linhas de ação, com a finalidade de solucionar eventuais problemas e obstáculos a 
partir do levantamento das necessidades em termos de recursos materiais, humanos e financeiros no âmbito da sua área de atuação;
XV - acompanhar a execução dos serviços de saúde no município;
XVI - acompanhar a execução e aplicação de recursos financeiros internos e externos, bem como os processos licitatórios em geral, a execução financeira de contratos e 
a celebração e formalização de parcerias e convênios com instituições públicas e privadas;
XVII - participar de comissões intermunicipais e intergestoras bipartite e tripartite, bem como das demais comissões e reuniões colegiadas na área de saúde;
XVIII - representar a FAMUC/SMS em reuniões, encontros e eventos promovidos por órgãos públicos e privados;
XIX - contribuir para a manutenção de canais efetivos de comunicação entre a gestão central e os profissionais de saúde responsáveis pela oferta direta de serviços à 
população;
XX - atuar em conjunto com outras áreas ligadas direta ou indiretamente às ações e serviços de saúde, bem como desenvolver práticas integradas e intersetoriais entre 
as Secretarias Municipais; 
XXI - executar outras atribuições correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
Da Diretoria Técnica Financeira Administrativa
Art. 88. Compete à Diretoria Técnica Financeira Administrativa:
I – planejar, dirigir e executar as atividades administrativas e financeiras no âmbito da Superintendência, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão 
financeira e orçamentária;
II – acompanhar a elaboração da proposta de orçamento anual da Superintendência;
III – realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual;
IV – promover a correta aplicação de recursos e determinar a apuração de irregularidades;
V – controlar a movimentação de bens móveis da Superintendência e encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;
VI - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
VII – fazer o levantamento das necessidades relacionadas à administração de recursos humanos lotados e em exercício na Superintendência, segundo orientações do 
Superintendente;
VIII – realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem;
IX – elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise superior relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas;
X – acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, onde seja parte ou interveniente;
XI – providenciar a emissão de documentos relativos a despesas da Superintendência;
XII – coordenar e executar os faturamentos das UPA’s e da OS – UPA JK, e encaminhar o arquivo com os dados para a Diretoria de Controle e Avaliação;
XIII - elaborar os orçamentos, termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XIV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção I
DA ASSESSORIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Art. 89. Compete à Assessoria de Urgência e Emergência:
I – subsidiar a coordenação dos serviços de urgência e emergência e executar o acompanhamento técnico e operacional das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), 
do Serviço de Assistência Móvel de Urgência (SAMU) e do Transporte Sanitário, articulando-se com a rede hospitalar de retaguarda, reportando-se sempre ao Superin-
tendente de Urgência e Emergência;
II – assessorar, quando solicitado pelo Superintendente de Urgência e Emergência, a fiscalização da gestão da Organização Social que executa as atividades a Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA JK;
III – definir os fluxos e protocolos para atendimento nas unidades de urgência e emergência, públicas e conveniadas;
IV – articular com a rede da atenção básica e especializada os fluxos e protocolos para referência e contra-referência;
V – coordenar junto com o Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde a capacitação dos profissio-
nais que atuam nas urgências;
VI – subsidiar tecnicamente todas as ações de articulação interinstitucional na área de urgência e emergência com as demais instituições do município, microrregião e 
região metropolitana, incluindo as ações de promoção à saúde e prevenção de agravos de causas externas;
VII – exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção II
DO DEPARTAMENTO DA UPA PETROLÂNDIA
Art. 90. Compete ao Departamento da UPA Petrolândia:
I – Definir, em conjunto com os demais gestores em sua área de atuação, as diretrizes e prioridades norteadoras do planejamento e gestão estratégica das ações a 
serem realizadas, bem como os seus objetivos gerais e específicos preconizados;
II – exercer atividades de direção e assessoramento superior em sua área de atuação;
III – planejar, elaborar e formular, em conjunto com os demais gestores, as políticas públicas de saúde e avaliar os seus resultados e impactos perante a sociedade;
IV – exercer as funções precípuas de liderança e coordenação geral nos níveis estratégico, tático e operacional no âmbito de sua atuação, bem como gerir e executar as 
ações e tarefas ligadas aos processos e práticas de gestão de pessoas em seu âmbito;
V – supervisionar e gerenciar a atuação de seus subordinados e acompanhar e avaliar os seus impactos e reflexos decorrentes em toda a rede municipal de saúde;
VI – formular e implantar propostas de melhorias gerais em processos e fluxos de trabalho na rede municipal de saúde, baseadas em análises e avaliações contínuas de 
indicadores e metas;
VII – realizar o levantamento das necessidades em termos de recursos materiais, humanos e financeiros no âmbito do SUS Contagem e propor alternativas e linhas de 
ação, com a finalidade de solucionar eventuais problemas e obstáculos;
VIII – acompanhar a execução e aplicação de recursos financeiros internos e externos, bem como os processos licitatórios em geral, a celebração e formalização de 
contratos e a celebração e formalização de parcerias e convênios com instituições públicas e privadas;
IX – elaborar e assinar documentos, relatórios e pareceres em geral;
X – ser responsável e contribuir para a consolidação do território de saúde;
XI – atender e responder às solicitações, requisições e recomendações judiciais, do Ministério Público e de outras autoridades em geral;
XII – representar a Superintendência em reuniões, encontros e eventos promovidos por órgãos públicos ou privados;
XIII – atuar em conjunto com outras áreas ligadas direta ou indiretamente às ações e serviços de saúde, bem como desenvolver práticas integradas e intersetoriais entre 
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os demais órgãos municipais;
XIV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Subseção I
Da Diretoria Administrativa da UPA Petrolândia
Art. 91. Compete à Diretoria Administrativa da UPA Petrolândia:
I – exercer as atividades de direção administrativa e assistencial no âmbito de sua atuação local, bem como gerir e executar as ações e tarefas ligadas aos processos e 
práticas de gestão de pessoas em nível operacional;
II – acompanhar e supervisionar a prestação de serviços administrativos e assistenciais em saúde pelos funcionários da unidade no que tange a aspectos técnicos con-
forme as normas de saúde em vigor;
III – supervisionar a realização das ações e procedimentos técnicos pelos profissionais de saúde da unidade, contribuindo para a eficácia e efetividades no atendimento 
das demandas de saúde da população usuária;
IV – controlar e acompanhar a produção realizada pelos profissionais de saúde na unidade;
V -  controlar e avaliar a quantidade e a necessidade de materiais médico-hospitalares e correlatos necessários à adequada prestação de serviços de saúde à população 
usuária, solicitando-os ao almoxarifado, sempre que necessário;
VI – reunir-se periodicamente com os funcionários administrativos e os profissionais de saúde, com o intuito de discutir e analisar fluxos e processos internos de traba-
lho, eventuais problemas e obstáculos administrativos e assistenciais detectados no âmbito local, bem como de melhoria constante e solução de problemas, com vistas 
ao bom andamento dos serviços prestados aos usuários;
VII – gerenciar e controlar a atuação dos funcionários na unidade de saúde em relação a critérios de assiduidade, disciplina, pontualidade, eficiência, responsabilidade, 
comprometimento, capacidade e iniciativa;
VIII – gerenciar as atividades de conservação, manutenção e limpeza no ambiente local de trabalho, contribuindo para que a unidade esteja em boas condições físicas e 
higiênicas;
IX – exercer o controle logístico da quantidade e necessidade de materiais de apoio e suporte administrativo necessário ao bom funcionamento da unidade, solicitando-
os ao almoxarifado, sempre que necessário;
X – ser responsável e contribuir para a consolidação do território de saúde;
XI – atender a ordens, convocações, solicitações e recomendações emanadas dos órgãos de nível hierárquico superior;
XII – reportar-se aos superiores hierárquicos sempre que as decisões a serem que as decisões a serem tomadas envolverem a competência e a anuência dos níveis hierár-
quicos superiores;
XIII – executar outras atribuições correlatas que lhe forem designadas.

Seção III
DO DEPARTAMENTO DA UPA RESSACA
Art. 92. Compete ao Departamento da UPA Ressaca:
I – Definir, em conjunto com os demais gestores em sua área de atuação, as diretrizes e prioridades norteadoras do planejamento e gestão estratégica das ações a 
serem realizadas, bem como os seus objetivos gerais e específicos preconizados;
II – exercer atividades de direção e assessoramento superior em sua área de atuação;
III – planejar, elaborar e formular, em conjunto com os demais gestores, as políticas públicas de saúde e avaliar os seus resultados e impactos perante a sociedade;
IV – exercer as funções precípuas de liderança e coordenação geral nos níveis estratégico, tático e operacional no âmbito de sua atuação, bem como gerir e executar as 
ações e tarefas ligadas aos processos e práticas de gestão de pessoas em seu âmbito;
V – supervisionar e gerenciar a atuação de seus subordinados e acompanhar e avaliar os seus impactos e reflexos decorrentes em toda a rede municipal de saúde;
VI – formular e implantar propostas de melhorias gerais em processos e fluxos de trabalho na rede municipal de saúde, baseadas em análises e avaliações contínuas de 
indicadores e metas;
VII – realizar o levantamento das necessidades em termos de recursos materiais, humanos e financeiros no âmbito do SUS Contagem e propor alternativas e linhas de 
ação, com a finalidade de solucionar eventuais problemas e obstáculos;
VIII – acompanhar a execução e aplicação de recursos financeiros internos e externos, bem como os processos licitatórios em geral, a celebração e formalização de 
contratos e a celebração e formalização de parcerias e convênios com instituições públicas e privadas;
IX – elaborar e assinar documentos, relatórios e pareceres em geral;
X – ser responsável e contribuir para a consolidação do território de saúde;
XI – atender e responder às solicitações, requisições e recomendações judiciais, do Ministério Público e de outras autoridades em geral;
XII – representar a Superintendência em reuniões, encontros e eventos promovidos por órgãos públicos ou privados;
XIII – atuar em conjunto com outras áreas ligadas direta ou indiretamente às ações e serviços de saúde, bem como desenvolver práticas integradas e intersetoriais entre 
os demais órgãos municipais;
XIV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Subseção I
Da Diretoria Administrativa da UPA Ressaca
Art. 93. Compete à Diretoria Administrativa da UPA Ressaca:
I – exercer as atividades de direção administrativa e assistencial no âmbito de sua atuação local, bem como gerir e executar as ações e tarefas ligadas aos processos e 
práticas de gestão de pessoas em nível operacional;
II – acompanhar e supervisionar a prestação de serviços administrativos e assistenciais em saúde pelos funcionários da unidade no que tange a aspectos técnicos con-
forme as normas de saúde em vigor;
III – supervisionar a realização das ações e procedimentos técnicos pelos profissionais de saúde da unidade, contribuindo para a eficácia e efetividades no atendimento 
das demandas de saúde da população usuária;
IV – controlar e acompanhar a produção realizada pelos profissionais de saúde na unidade;
V -  controlar e avaliar a quantidade e a necessidade de materiais médico-hospitalares e correlatos necessários à adequada prestação de serviços de saúde à população 
usuária, solicitando-os ao almoxarifado, sempre que necessário;
VI – reunir-se periodicamente com os funcionários administrativos e os profissionais de saúde, com o intuito de discutir e analisar fluxos e processos internos de traba-
lho, eventuais problemas e obstáculos administrativos e assistenciais detectados no âmbito local, bem como de melhoria constante e solução de problemas, com vistas 
ao bom andamento dos serviços prestados aos usuários;
VII – gerenciar e controlar a atuação dos funcionários na unidade de saúde em relação a critérios de assiduidade, disciplina, pontualidade, eficiência, responsabilidade, 
comprometimento, capacidade e iniciativa;
VIII – gerenciar as atividades de conservação, manutenção e limpeza no ambiente local de trabalho, contribuindo para que a unidade esteja em boas condições físicas e 
higiênicas;
IX – exercer o controle logístico da quantidade e necessidade de materiais de apoio e suporte administrativo necessário ao bom funcionamento da unidade, solicitando-



Contagem, 5 de  fevereiro de 2016 Página 31 de 66 Diário Oficial de Contagem - Edição 3800

"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.

os ao almoxarifado, sempre que necessário;
X – ser responsável e contribuir para a consolidação do território de saúde;
XI – atender a ordens, convocações, solicitações e recomendações emanadas dos órgãos de nível hierárquico superior;
XII – reportar-se aos superiores hierárquicos sempre que as decisões a serem que as decisões a serem tomadas envolverem a competência e a anuência dos níveis hierár-
quicos superiores;
XIII – executar outras atribuições correlatas que lhe forem designadas.

Seção IV
DO DEPARTAMENTO DA UPA SEDE
Art. 94. Compete ao Departamento da UPA Sede:
I – Definir, em conjunto com os demais gestores em sua área de atuação, as diretrizes e prioridades norteadoras do planejamento e gestão estratégica das ações a 
serem realizadas, bem como os seus objetivos gerais e específicos preconizados;
II – exercer atividades de direção e assessoramento superior em sua área de atuação;
III – planejar, elaborar e formular, em conjunto com os demais gestores, as políticas públicas de saúde e avaliar os seus resultados e impactos perante a sociedade;
IV – exercer as funções precípuas de liderança e coordenação geral nos níveis estratégico, tático e operacional no âmbito de sua atuação, bem como gerir e executar as 
ações e tarefas ligadas aos processos e práticas de gestão de pessoas em seu âmbito;
V – supervisionar e gerenciar a atuação de seus subordinados e acompanhar e avaliar os seus impactos e reflexos decorrentes em toda a rede municipal de saúde;
VI – formular e implantar propostas de melhorias gerais em processos e fluxos de trabalho na rede municipal de saúde, baseadas em análises e avaliações contínuas de 
indicadores e metas;
VII – realizar o levantamento das necessidades em termos de recursos materiais, humanos e financeiros no âmbito do SUS Contagem e propor alternativas e linhas de 
ação, com a finalidade de solucionar eventuais problemas e obstáculos;
VIII – acompanhar a execução e aplicação de recursos financeiros internos e externos, bem como os processos licitatórios em geral, a celebração e formalização de 
contratos e a celebração e formalização de parcerias e convênios com instituições públicas e privadas;
IX – elaborar e assinar documentos, relatórios e pareceres em geral;
X – ser responsável e contribuir para a consolidação do território de saúde;
XI – atender e responder às solicitações, requisições e recomendações judiciais, do Ministério Público e de outras autoridades em geral;
XII – representar a Superintendência em reuniões, encontros e eventos promovidos por órgãos públicos ou privados;
XIII – atuar em conjunto com outras áreas ligadas direta ou indiretamente às ações e serviços de saúde, bem como desenvolver práticas integradas e intersetoriais entre 
os demais órgãos municipais;
XIV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Subseção I
Da Diretoria Administrativa da UPA Sede
Art. 95. Compete à Diretoria Administrativa da UPA Sede:
I – exercer as atividades de direção administrativa e assistencial no âmbito de sua atuação local, bem como gerir e executar as ações e tarefas ligadas aos processos e 
práticas de gestão de pessoas em nível operacional;
II – acompanhar e supervisionar a prestação de serviços administrativos e assistenciais em saúde pelos funcionários da unidade no que tange a aspectos técnicos con-
forme as normas de saúde em vigor;
III – supervisionar a realização das ações e procedimentos técnicos pelos profissionais de saúde da unidade, contribuindo para a eficácia e efetividades no atendimento 
das demandas de saúde da população usuária;
IV – controlar e acompanhar a produção realizada pelos profissionais de saúde na unidade;
V -  controlar e avaliar a quantidade e a necessidade de materiais médico-hospitalares e correlatos necessários à adequada prestação de serviços de saúde à população 
usuária, solicitando-os ao almoxarifado, sempre que necessário;
VI – reunir-se periodicamente com os funcionários administrativos e os profissionais de saúde, com o intuito de discutir e analisar fluxos e processos internos de traba-
lho, eventuais problemas e obstáculos administrativos e assistenciais detectados no âmbito local, bem como de melhoria constante e solução de problemas, com vistas 
ao bom andamento dos serviços prestados aos usuários;
VII – gerenciar e controlar a atuação dos funcionários na unidade de saúde em relação a critérios de assiduidade, disciplina, pontualidade, eficiência, responsabilidade, 
comprometimento, capacidade e iniciativa;
VIII – gerenciar as atividades de conservação, manutenção e limpeza no ambiente local de trabalho, contribuindo para que a unidade esteja em boas condições físicas e 
higiênicas;
IX – exercer o controle logístico da quantidade e necessidade de materiais de apoio e suporte administrativo necessário ao bom funcionamento da unidade, solicitando-
os ao almoxarifado, sempre que necessário;
X – ser responsável e contribuir para a consolidação do território de saúde;
XI – atender a ordens, convocações, solicitações e recomendações emanadas dos órgãos de nível hierárquico superior;
XII – reportar-se aos superiores hierárquicos sempre que as decisões a serem que as decisões a serem tomadas envolverem a competência e a anuência dos níveis hierár-
quicos superiores;
XIII – executar outras atribuições correlatas que lhe forem designadas.

Seção V
DO DEPARTAMENTO DA UPA VARGEM DAS FLORES
Art. 96. Compete ao Departamento da UPA Vargem das Flores:
I – Definir, em conjunto com os demais gestores em sua área de atuação, as diretrizes e prioridades norteadoras do planejamento e gestão estratégica das ações a 
serem realizadas, bem como os seus objetivos gerais e específicos preconizados;
II – exercer atividades de direção e assessoramento superior em sua área de atuação;
III – planejar, elaborar e formular, em conjunto com os demais gestores, as políticas públicas de saúde e avaliar os seus resultados e impactos perante a sociedade;
IV – exercer as funções precípuas de liderança e coordenação geral nos níveis estratégico, tático e operacional no âmbito de sua atuação, bem como gerir e executar as 
ações e tarefas ligadas aos processos e práticas de gestão de pessoas em seu âmbito;
V – supervisionar e gerenciar a atuação de seus subordinados e acompanhar e avaliar os seus impactos e reflexos decorrentes em toda a rede municipal de saúde;
VI – formular e implantar propostas de melhorias gerais em processos e fluxos de trabalho na rede municipal de saúde, baseadas em análises e avaliações contínuas de 
indicadores e metas;
VII – realizar o levantamento das necessidades em termos de recursos materiais, humanos e financeiros no âmbito do SUS Contagem e propor alternativas e linhas de 
ação, com a finalidade de solucionar eventuais problemas e obstáculos;
VIII – acompanhar a execução e aplicação de recursos financeiros internos e externos, bem como os processos licitatórios em geral, a celebração e formalização de 
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contratos e a celebração e formalização de parcerias e convênios com instituições públicas e privadas;
IX – elaborar e assinar documentos, relatórios e pareceres em geral;
X – ser responsável e contribuir para a consolidação do território de saúde;
XI – atender e responder às solicitações, requisições e recomendações judiciais, do Ministério Público e de outras autoridades em geral;
XII – representar a Superintendência em reuniões, encontros e eventos promovidos por órgãos públicos ou privados;
XIII – atuar em conjunto com outras áreas ligadas direta ou indiretamente às ações e serviços de saúde, bem como desenvolver práticas integradas e intersetoriais entre 
os demais órgãos municipais;
XIV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Subseção I
Da Diretoria Administrativa da UPA Vargem das Flores
Art. 97. Compete à Diretoria Administrativa da UPA Vargem das Flores:
I – exercer as atividades de direção administrativa e assistencial no âmbito de sua atuação local, bem como gerir e executar as ações e tarefas ligadas aos processos e 
práticas de gestão de pessoas em nível operacional;
II – acompanhar e supervisionar a prestação de serviços administrativos e assistenciais em saúde pelos funcionários da unidade no que tange a aspectos técnicos con-
forme as normas de saúde em vigor;
III – supervisionar a realização das ações e procedimentos técnicos pelos profissionais de saúde da unidade, contribuindo para a eficácia e efetividades no atendimento 
das demandas de saúde da população usuária;
IV – controlar e acompanhar a produção realizada pelos profissionais de saúde na unidade;
V -  controlar e avaliar a quantidade e a necessidade de materiais médico-hospitalares e correlatos necessários à adequada prestação de serviços de saúde à população 
usuária, solicitando-os ao almoxarifado, sempre que necessário;
VI – reunir-se periodicamente com os funcionários administrativos e os profissionais de saúde, com o intuito de discutir e analisar fluxos e processos internos de traba-
lho, eventuais problemas e obstáculos administrativos e assistenciais detectados no âmbito local, bem como de melhoria constante e solução de problemas, com vistas 
ao bom andamento dos serviços prestados aos usuários;
VII – gerenciar e controlar a atuação dos funcionários na unidade de saúde em relação a critérios de assiduidade, disciplina, pontualidade, eficiência, responsabilidade, 
comprometimento, capacidade e iniciativa;
VIII – gerenciar as atividades de conservação, manutenção e limpeza no ambiente local de trabalho, contribuindo para que a unidade esteja em boas condições físicas e 
higiênicas;
IX – exercer o controle logístico da quantidade e necessidade de materiais de apoio e suporte administrativo necessário ao bom funcionamento da unidade, solicitando-
os ao almoxarifado, sempre que necessário;
X – ser responsável e contribuir para a consolidação do território de saúde;
XI – atender a ordens, convocações, solicitações e recomendações emanadas dos órgãos de nível hierárquico superior;
XII – reportar-se aos superiores hierárquicos sempre que as decisões a serem que as decisões a serem tomadas envolverem a competência e a anuência dos níveis hierár-
quicos superiores;
XIII – executar outras atribuições correlatas que lhe forem designadas.

Seção VI
DO DEPARTAMENTO DO SAMU
Art. 98. Compete ao Departamento do SAMU:
I – Definir, em conjunto com os demais gestores em sua área de atuação, as diretrizes e prioridades norteadoras do planejamento e gestão estratégica das ações a 
serem realizadas, bem como os seus objetivos gerais e específicos preconizados;
II – exercer atividades de direção e assessoramento superior em sua área de atuação;
III – planejar, elaborar e formular, em conjunto com os demais gestores, as políticas públicas de saúde e avaliar os seus resultados e impactos perante a sociedade;
IV – exercer as funções precípuas de liderança e coordenação geral nos níveis estratégico, tático e operacional no âmbito de sua atuação, bem como gerir e executar as 
ações e tarefas ligadas aos processos e práticas de gestão de pessoas em seu âmbito;
V – supervisionar e gerenciar a atuação de seus subordinados e acompanhar e avaliar os seus impactos e reflexos decorrentes em toda a rede municipal de saúde;
VI – formular e implantar propostas de melhorias gerais em processos e fluxos de trabalho na rede municipal de saúde, baseadas em análises e avaliações contínuas de 
indicadores e metas;
VII – realizar o levantamento das necessidades em termos de recursos materiais, humanos e financeiros no âmbito do SUS Contagem e propor alternativas e linhas de 
ação, com a finalidade de solucionar eventuais problemas e obstáculos;
VIII – acompanhar a execução e aplicação de recursos financeiros internos e externos, bem como os processos licitatórios em geral, a celebração e formalização de 
contratos e a celebração e formalização de parcerias e convênios com instituições públicas e privadas;
IX – elaborar e assinar documentos, relatórios e pareceres em geral;
X – ser responsável e contribuir para a consolidação do território de saúde;
XI – atender e responder às solicitações, requisições e recomendações judiciais, do Ministério Público e de outras autoridades em geral;
XII – representar a Superintendência em reuniões, encontros e eventos promovidos por órgãos públicos ou privados;
XIII – atuar em conjunto com outras áreas ligadas direta ou indiretamente às ações e serviços de saúde, bem como desenvolver práticas integradas e intersetoriais entre 
os demais órgãos municipais;
XIV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Subseção I
Da Diretoria Administrativa do SAMU
Art. 99. Compete à Diretoria Administrativa do SAMU:
I – exercer as atividades de direção administrativa e assistencial no âmbito de sua atuação local, bem como gerir e executar as ações e tarefas ligadas aos processos e 
práticas de gestão de pessoas em nível operacional;
II – acompanhar e supervisionar a prestação de serviços administrativos e assistenciais em saúde pelos funcionários da unidade no que tange a aspectos técnicos con-
forme as normas de saúde em vigor;
III – supervisionar a realização das ações e procedimentos técnicos pelos profissionais de saúde da unidade, contribuindo para a eficácia e efetividades no atendimento 
das demandas de saúde da população usuária;
IV – controlar e acompanhar a produção realizada pelos profissionais de saúde na unidade;
V -  controlar e avaliar a quantidade e a necessidade de materiais médico-hospitalares e correlatos necessários à adequada prestação de serviços de saúde à população 
usuária, solicitando-os ao almoxarifado, sempre que necessário;
VI – reunir-se periodicamente com os funcionários administrativos e os profissionais de saúde, com o intuito de discutir e analisar fluxos e processos internos de traba-
lho, eventuais problemas e obstáculos administrativos e assistenciais detectados no âmbito local, bem como de melhoria constante e solução de problemas, com vistas 
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ao bom andamento dos serviços prestados aos usuários;
VII – gerenciar e controlar a atuação dos funcionários na unidade de saúde em relação a critérios de assiduidade, disciplina, pontualidade, eficiência, responsabilidade, 
comprometimento, capacidade e iniciativa;
VIII – gerenciar as atividades de conservação, manutenção e limpeza no ambiente local de trabalho, contribuindo para que a unidade esteja em boas condições físicas e 
higiênicas;
IX – exercer o controle logístico da quantidade e necessidade de materiais de apoio e suporte administrativo necessário ao bom funcionamento da unidade, solicitando-
os ao almoxarifado, sempre que necessário;
X – ser responsável e contribuir para a consolidação do território de saúde;
XI – atender a ordens, convocações, solicitações e recomendações emanadas dos órgãos de nível hierárquico superior;
XII – reportar-se aos superiores hierárquicos sempre que as decisões a serem que as decisões a serem tomadas envolverem a competência e a anuência dos níveis hierár-
quicos superiores;
XIII – executar outras atribuições correlatas que lhe forem designadas.

CAPÍTULO VII
DA SUPERINTENDÊNCIA DO COMPLEXO HOSPITALAR
Art. 100. Compete à Superintendência do Complexo Hospitalar:
I – planejar, coordenar e controlar a execução das atividades desenvolvidas pelo Hospital Municipal de Contagem e Centro Materno Infantil;
II – atuar conforme as diretrizes estabelecidas pela FAMUC/SMS;
III – participar das instâncias colegiadas de decisão;
IV – coordenar as várias ações da política municipal de saúde, garantindo uma visão do todo integrado;
V – mediar relações entre sua área e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Contagem, instância da Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Governo Estadual e 
do Governo Federal e instâncias de participação popular;
VI – participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
VII – coordenar o processo de planejamento e avaliação de sua área;
VIII – estimular, apoiar e oferecer condições e ferramentas para o desenvolvimento das atividades necessárias ao bom funcionamento do Complexo Hospitalar;
IX – aprovar projetos e relatórios de gestão de sua área submetendo-os à Presidência da FAMUC;
X – formular e implementar as políticas de Atenção Hospitalar para o município de Contagem de acordo com as diretrizes assistenciais definidas pelo Conselho Munici-
pal de Saúde e pelo Colegiado de Direção da Secretaria Municipal de Saúde;
XI – coordenar os serviços do Hospital Municipal de Contagem e do Centro Materno Infantil, articulando-os com a rede municipal e regional de saúde;
XII – coordenar e programar a necessidade de recursos humanos por unidade de serviço;
XIII – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção I
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO COMPLEXO HOSPITALAR
Art. 101. Compete ao Departamento Administrativo do Complexo Hospitalar:
I - coordenar o gerenciamento das áreas de suprimentos, da farmácia e de infra-estrutura própria e do Hospital Municipal de Contagem e Centro Materno Infantil;
II - gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de seu órgão, considerando: planejamento e gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, vigilância de custos e gerenciamento de indicadores;
III - assegurar que as atividades administrativas e financeiras estejam em consonância com as instruções da Superintendência Administrativa e Financeira da FAMUC;
IV - gerenciar a implantação do centro de custos e receitas;
V - elaborar e gerenciar os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e ao recebimentos das 
receitas do Fundo Municipal de Saúde;
VI - acompanhar e auxiliar os processos de execução dos procedimentos licitatórios;
VII - gerenciar a execução física e financeira de convênios, contratos, programas, projetos e atividades;
VIII - elaborar a prestação de contas dos responsáveis por bens e valores para análise, avaliação e controle;
IX – gerenciar a central de internação e a gestão dos leitos pertencentes ao Complexo Hospitalar;
X - elaborar os orçamentos, termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XI - realizar as ações em consonância com as exigências legais;
XII - autorizar o empréstimo de equipamentos e materiais permanentes para outros setores ou instituições;
XIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas;

Subseção I 
Da Diretoria de Ambulatório e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
Art. 102. Compete à Diretoria de Ambulatório e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico:
I - coordenar o gerenciamento dos serviços de Ultrassom do complexo hospitalar, Endoscopia, Serviços de Imagem (Tomografia e Raio X), Laboratório, Ambulatórios, 
Colonoscopia e Exames Externos;
II - gerenciar a prestação de serviços pertinentes a sua área de atuação;
III - gerenciar as marcações de exames (ultrassom/endoscopia/colonoscopia) de urgência do Hospital Municipal de Contagem, UPAS e Eletivos da Rede de Contagem 
priorizando a demanda Interna (HMC/UPAS) e atendendo as agendas eletivas encaminhadas de demanda reprimida do Município de Contagem;
IV - organizar as agendas adequando-as de forma a atender a todas especialidades médicas do Complexo Hospitalar;
V - prover recursos materiais e humanos para o bom funcionamento dos serviços prestados;
VI - elaborar e monitorar o comprimento das escalas médicas dos setores;
VII - elaborar reuniões periódicas com o Laboratório e Serviços de Imagem (Comitê Radiológico) para direcionar os trabalhos e solucionar problemas no decorrer da 
urgência dos contratos;
VIII - coordenar os exames do HMC que serão realizados externamente;
IX - supervisionar os protocolos de exames e encaminhá-los ao órgão competente;
X - acompanhar e controlar as marcações/agendamento dos exames;
XI - planejar e gerenciar a execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação com base nas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – 
SUS;
XII - gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de seu órgão, considerando: planejamento e gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigi-
lância da qualidade dos processos executados na unidade, vigilância de custos e gerenciamento de indicadores;
XIII - cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC; 
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XIV - aprovar a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos de desenvolvimento humano, garantida a conformidade do atendimento;
XV - participar das Rodas de Conversa do ambulatório e do HMC.
XVI - convocar, organizar, participar e conduzir as reuniões da Unidade;
XVII - participar das reuniões do Colegiado Gestor do HMC;
XVIII - desempenhar o papel de elo de ligação entre o Ambulatório, CEAPS, Secretaria de Saúde e outras unidades interligadas;
XIX - coletar dados para elaboração da Tabela de Produtividade das diversas especialidades médicas mensalmente;
XX - desenvolver o Relatório de Gestão do Ambulatório Mensal;
XXI - acompanhar Visitas Técnicas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Inspeções da ANVISA e da Qualidade Hospitalar;
XXII - encaminhar para o Centro de Autorização de Procedimentos em Saúde - CEAPS a Lista de Médicos de Férias mensalmente;
XXIII - autorizar Fisioterapia motora para alguns usuários os quais necessitam deste serviço de assistência à saúde.
XXIV - validar os Boletins de Entrada de usuários os quais realizam o exame de ECG ou qualquer procedimento de enfermagem no Ambulatório, semanalmente;
XXV - prever e prover a unidade com materiais e equipamentos necessários para o bom funcionamento da unidade;
XXVI - organizar a Escala de Horário de Trabalho dos Médicos do setor;
XXVII - elaborar Plano Anual de Treinamento;
XXVIII - estimular para que os problemas diretamente ou indiretamente relacionados com a Enfermagem sejam discutidos, solucionados e planejados coletivamente em 
seu âmbito de governabilidade, com autonomia, respeitando as diretrizes gerais do HMC;
XXIX - participar do planejamento do ambulatório, bem como contribuir com indicadores para monitorar resultados;
XXX - diagnosticar, avaliar e propor soluções para os grandes problemas que ocorrerem no ambulatório, quando for necessário, levar para as Rodas de Conversa;
XXXI - participar de projetos de reforma da unidade;
XXXII - participar de programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral;
XXXIII - participar de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada/permanente;
XXXIV - elaborar escalas de trabalho da equipe de enfermagem e médica que atua no ambulatório e acompanhar seu cumprimento; 
XXXV - controlar e autorizar as folgas, troca de plantão, hora-extra, férias, extensão de jornada, licença médica e outras licenças, participação em eventos educativos 
dos servidores de enfermagem da unidade;
XXXVI - criar instrumentos eficazes para avaliar o servidor e controlar as folhas de ponto de todos os servidores de enfermagem da unidade;
XXXVII - avaliar o desempenho dos profissionais (capacidade técnica, relações humanas, adaptação as rotinas do trabalho) e tomar as providências cabíveis;
XXXVIII - aplicar penalidades à equipe de enfermagem, caso os mesmos pratiquem infrações às normas da instituição e da unidade, bem como aos princípios éticos e 
disciplinares que regem a profissão;
XXXIX - normatizar as atividades e processos de trabalho no ambulatório, através da elaboração de normas, rotinas e protocolos juntamente com o corpo técnico da 
unidade para o bom funcionamento dos serviços prestados bem como para elevar a qualidade da assistência;
XL - atualizar a ficha funcional dos técnicos de enfermagem;
XLI - estimular que os profissionais do ambulatório participem de atividades da Educação Permanente;
XLII - identificar as insuficiências da equipe (através das indicações da CCIH, da epidemiologia e de auditoria realizada pelo gerente) e propor capacitação;
XLIII - fazer avaliação dos procedimentos realizados no ambulatório e propor melhorias e treinamentos;
XLIV - garantir que as rotinas implantadas na unidade, bem como os protocolos sejam seguidas por toda equipe de enfermagem;
XLV - garantir que os equipamentos bem como os materiais permanentes do ambulatório sejam utilizados da maneira correta, visando sua adequada manutenção e 
conservação na unidade;
XLVI - controlar os vários processos de trabalho do setor (limpeza, controle de expurgo, rotinas de esterilização, impressos padronizados no setor, pasta funcional e 
livros de relatórios);
XLVII - assegurar que todos os recursos humanos, materiais e equipamentos estão disponíveis e são suficientes para a demanda identificada;
XLVIII - planejar, organizar, gerir e avaliar os serviços de assistência de enfermagem prestados neste setor;
XLIX – exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II
Da Diretoria de Faturamento
Art. 103. Compete à Diretoria de Faturamento:
I - dirigir o setor de faturamento hospitalar;
II - acompanhar a execução das tarefas dos seus subordinados;
III - elaborar Plano de Trabalho;
IV - supervisionar, orientar e promover educação em serviço;
V - promover rodízio de funções e administrar as rotinas internas;
VI - manter sempre atualizadas todas as tabelas utilizadas pelo setor;
VII - manter inter-relacionamento com os demais setores e profissionais da equipe de saúde;
VIII - controlar a assiduidade, pontualidade e disciplina de seus funcionários;
IX - elaborar a confecção da escala de férias;
X - promover reuniões periódicas com os funcionários;
XI - orientar e colaborar para confecção de relatórios mensais à direção administrativa;
XII - supervisionar o controle de material, equipamento e sua manutenção;
XIII - fazer registro das atividades executadas;
XIV - controlar o recebimento e possíveis glosas dos convênios faturados, através de livro caixa;
XV – exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção III
Da Diretoria de Infraestrutura, Manutenção e Patrimônio
Art. 104. Compete à Diretoria de Infraestrutura, Manutenção e Patrimônio:
I - gerenciar as atividades e processos de trabalho de transporte, Vigilância Sanitária, de Manutenção e Central de Equipamentos, Som, Telefonia e PABX;
II - executar as atividades e processos de trabalho em consonância com as instruções de trabalho da Superintendência Administrativa e Financeira da FAMUC;
III - participar das instâncias colegiadas de decisão, participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
IV - executar o processo de normalização, de forma participativa, das atividades e processos de trabalho de sua responsabilidade, avaliando o cumprimento das rotinas;
V - elaborar escalas de trabalho dos profissionais sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
VI - coordenar o gerenciamento dos processos de programação de compras, controle de contratos e convênios, de manutenção e central de equipamentos, de informá-
tica, da Central de Processamento de Dados, de transporte;
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VII - assegurar que as atividades administrativas e financeiras estejam em consonância com as instruções da Superintendência Administrativa e Financeira da FAMUC;
VIII - gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de seu órgão, considerando: planejamento e gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigi-
lância da qualidade dos processos executados na unidade, vigilância de custos e gerenciamento de indicadores;
IX - acompanhar e auxiliar nos processos licitatórios;
X - realizar as ações em consonância com as exigências legais;
XI - planejar e gerenciar a execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação com base nas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – 
SUS;
XII - participar das instâncias colegiadas de decisão, conferências de saúde e estimular a participação dos servidores e das instâncias de participação popular em que 
forem convocados;
XIII - aprovar a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos de desenvolvimento humano, garantida a conformidade do atendimento;
XIV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção IV
Da Diretoria de Risco e Qualidade
Art. 105. Compete à Diretoria de Risco e Qualidade:
I - promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde; 
II - promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medi-
camentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas;
III - elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde; 
IV - implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores; 
V - notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde; 
VI - manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária, quando requisitado, as notificações de  eventos adversos; 
VII - acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias;
VIII - definir junto aos gestores os indicadores assistenciais, de produtividade, de capacidade, administrativos e gerenciais;
IX - realizar visitas regulares aos setores para verificação dos processos;
X - realizar treinamentos da qualidade;
XI - participar das reuniões de Colegiado da diretoria;
XII - acompanhar o funcionamento das comissões internas visando a melhoria da qualidade do serviço e a redução de custos;
XIII - elaborar o Planejamento Estratégico Anual;
XIV - monitorar a atualização de Pops e protocolos clínicos das Unidades;
XV - monitorar o cumprimento dos fluxos pré estabelecidos e das instruções normativas;
XVI - coordenar as atividades relativas às rotinas de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde que envolve, dentre outras, o gerenciamento da residência médica, a 
gestão do trabalho, a Educação Permanente, Ensino e Pesquisa e a Humanização;
XVII - assegurar que as atividades e os processos de trabalho de gestão do trabalho e educação em saúde estejam em consonância com o processo de gestão da supe-
rintendência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da FAMUC;
XVIII - gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de seu órgão, considerando: planejamento e gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, 
vigilância da qualidade dos processos realizados nas unidades, vigilância de custos e gerenciamento de indicadores;
XIX - coordenar , orientar e controlar treinamento e capacitação;
XX - planejar a necessidade de recursos humanos, visando o adequado desempenho das atividades da diretoria, considerando a disponibilidade financeira e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal;
XXI - divulgar e assegurar o cumprimento do disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem;
XXII - acompanhar, de maneira avaliativa, o desempenho dos processos e dos servidores envolvidos,propondo ações de melhoria, por meio de programas de aperfeiçoa-
mento contínuo, na busca da eficiência e da austeridade administrativa;
XXIII - participar das instâncias colegiadas de decisão, conferências de saúde e estimular a participação dos servidores e das instâncias de participação popular;
XXIV - integrar as ações dos órgãos que estão sob sua gestão intra e extra Secretaria Municipal de Saúde – SMS e FAMUC, mantendo constante intercâmbio, visando a 
integralidade dos cuidados e o trabalho em rede;
XXV - aprovar a liberação de férias, folgas, licenças e participações em eventos de desenvolvimento humano, garantida a conformidade do atendimento;
XXVI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas.

Subseção V
Da Diretoria de Serviços Gerais
Art. 106. Compete à Diretoria de Serviços Gerais:
I - gerenciar as atividades e processos de trabalho e Higienização e Rouparia e Gerenciamento de Resíduos Hospitalares e Governança Hospitalar;
II - estimular, apoiar, oferecer condições e ferramentas para o desenvolvimento das atividades necessárias ao bom funcionamento do Complexo Hospitalar;
III - participar das instâncias colegiadas de decisão, participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores e das instâncias de participação popu-
lar em forem convocados;
IV - executar o processo de normalização, de forma participativa, das atividades e processos de trabalho de sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
V - elaborar as escalas de trabalho dos profissionais sob sua responsabilidade e gerenciar o seu comprimento;
VI - definir a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, garantido a conformidade do atendimento;
VII - cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
VIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção VI
Da Diretoria de Serviços de Nutrição e Dietética
Art. 107. Compete da Diretoria de Serviços de Nutrição e Dietética:
I - gerenciar o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Contagem e do Centro Materno Infantil;
II - participar do planejamento e gestão dos insumos, recursos humanos e operacionalização do Serviço de Nutrição;
III - planejar  a implantação e execução de projetos de estrutura física do Serviço de Nutrição;
IV - planejar e executar a adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios;
V - coordenar e supervisionar a seleção, compra e manutenção de equipamentos e utensílios;
VI - avaliar os cardápios das empresas contratadas na sua elaboração e execução de acordo com o previsto em contrato e necessidades dos pacientes e servidores; 
VII - participar da confecção de Termos de Referência para seleção de fornecedores de alimentos;
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VIII - elaborar previsão de consumo periódico de gêneros alimentícios e material de consumo;
IX - planejar, controlar e efetuar os pedidos de insumos para execução das atividades do setor;
X - supervisionar as atividades de seleção, armazenamento de alimentos; 
XI - planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de lanches, dietas enterais e fórmulas infantis;
XII - avaliar tecnicamente preparações de dietas via oral;
XIII - contribuir com o desenvolvimento manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários;
XIV - colaborar com os dados para realização dos relatórios de gestão;
XV - elaborar plano anual de treinamento;
XVI - avaliar o desempenho dos profissionais (capacidade técnica, relações humanas, adaptação as rotinas do trabalho) e tomar as providências cabíveis;
XVII - efetuar controle sistemático de sobras a fim de realizar o controle do custo global do Serviço de Nutrição; 
XVIII - implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, equipamentos e utensílios; 
XIX - estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos, de acordo com a legislação vigente; 
XX - planejar, implantar, coordenar e supervisionar a Equipe do Serviço de Nutrição garantindo a execução das atividades desse setor;
XXI - coordenar, supervisionar e executar programas de treinamento e reciclagem de recursos humanos; 
XXII - participar dos trabalhos da Comissão Permanente de Aleitamento Materno;
XXIII - participar dos trabalhos da Comissão de Atendimento aos Usuários;
XXIV - participar do colegiado gestor e colegiado ampliado;
XXV - planejar e executar eventos relacionados à reuniões de Diretoria, recepção de residentes, datas comemorativas e outros;
XXVI - realizar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção VII
Da Diretoria de Suprimentos
Art. 108. Compete à Diretoria de Suprimentos:
I - gerenciar as atividades e processos de trabalho do Almoxarifado e Programação de Compras, de Alimentação, Controle de Custos, Controle de Contratos e Convênios 
e Farmácia;
II - executar as atividades e processos de trabalho em consonância com as instruções de trabalho da Superintendência Administrativa e Financeira da FAMUC;
III - participar das instâncias colegiadas de decisão, participar das conferencias de saúde e estimular a participação dos servidores;
IV - gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de sua unidade, considerando: planejamento e gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, 
vigilância da qualidade dos processos executados na unidade e vigilância de custos;
V - executar o processo de normalização, de forma participativa, das atividades e processos de trabalho de sua responsabilidade, avaliando o cumprimento das rotinas;
VI - elaborar as escalas de trabalho dos profissionais sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
VII - definir a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, considerando a proposta da Coordenação de enfermagem e garantindo a con-
formidade do atendimento;
VIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção II
DA GESTÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL
Art. 109. Compete à Gestão do Centro Materno Infantil:
I - dirigir o órgão em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS e da Gestão Hospitalar, da Superintendência do Complexo Hospitalar, da 
FAMUC;
II - propor a definição das diretrizes institucionais e zelar por sua efetiva aplicação;
III – coordenar a equipe multiprofissional do Centro Materno Infantil;
IV - participar das instâncias colegiadas de decisão;
V - coordenar as varias ações, garantindo uma visão do todo integrado;
VI - mediar relações entre sua área e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Contagem, instâncias da Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Governo Estadual e 
do Governo Federal e instâncias de participação popular;
VII - conhecer as demandas assistências da microrregião e propor alternativas para amplificação do acesso do usuário;
VIII - participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
IX - coordenar o processo de Planejamento Coletivo e avaliação das atividades, estimular, oferecer condições e ferramentas para o desenvolvimento das atividades;
X - aprovar projetos e relatórios de gestão e apresentar ao órgão superior;
XI - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção II A
DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DO CENTRO MATERNO INFANTIL
Art. 110. Compete ao Departamento de Enfermagem do Centro Materno Infantil:
I - ao Responsável Técnico da Enfermagem do Centro Materno Infantil compete atender todas as atribuições descritas na DELIBERAÇÃO COREN-MG Nº. 176/07, tais 
como dirigir, organizar, planejar, coordenar, executar e avaliar os serviços de enfermagem e as suas atividades técnicas e auxiliares;
II - elaborar o Diagnóstico Situacional do Serviço de Enfermagem e a Proposta do Plano de Trabalho que deverão ser apresentados ao Representante Legal da Instituição 
e encaminhados ao COREN-MG no prazo de 90 (noventa) dias;
III - elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar os manuais de normas e rotinas, procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enferma-
gem;
IV - responsabilizar pela escala de distribuição do pessoal de Enfermagem;
V - garantir a continuidade da assistência de Enfermagem;
VI - cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da Enfermagem, zelando pelas suas atividades privativas; 
VII - comunicar ao COREN-MG qualquer infração ao Código de Ética e à lei do exercício profissional da Enfermagem ficando o enfermeiro responsável pelas suas omis-
sões;
VIII - comunicar oficialmente ao COREN-MG a ocorrência de interferência na organização e/ou desenvolvimento do serviço de Enfermagem;
IX - responsabilizar pela implementação do Serviço de Atenção Especializada - SAE, conforme a legislação vigente;
X - elaborar, manter atualizado e fazer cumprir o Regimento do Serviço de Enfermagem aprovado pela instituição;
XI - garantir e documentar Treinamento Introdutório e Educação Permanente dos profissionais de Enfermagem;
XII - cientificar os profissionais de Enfermagem com inscrição provisória a procurar o COREN-MG com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do prazo de vencimento 
com o intuito de evitar o exercício ilegal da profissão; 
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XIII - garantir o cumprimento das notificações de suspensão do exercício ilegal da Enfermagem e/ou atividade ilegal;
XIV - manter o pessoal de Enfermagem devidamente identificado em serviço e orientar sobre o porte obrigatório da cédula de identidade profissional;
XV - participar do processo de Seleção do pessoal de Enfermagem;
XVI - disponibilizar para acesso da fiscalização, sempre que solicitado, a listagem atualizada dos profissionais de Enfermagem (Nome completo, categoria profissional, 
COREN-MG, RG e/ou Filiação);
XVII - encaminhar ao COREN-MG trimestralmente as alterações ocorridas na listagem de profissionais de Enfermagem;
XVIII - responsabilizar pelo programa de avaliação técnica dos profissionais de Enfermagem, registrando a avaliação no mínimo uma vez ao ano;  
XIX - participar do programa de avaliação de desempenho do pessoal de Enfermagem sob sua responsabilidade;
XX - responsabilizar pela criação da Comissão de Ética dos Profissionais de Enfermagem;
XXI - assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada somente pelo Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei 
7.498/86 e Decreto 94.406/87; (Notificação código 27); 
XXII - garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme normas vigentes;
XXIII - garantir que os estágios sejam realizados em conformidade com a legislação de Enfermagem vigente;
XXIV - responsabilizar pela execução do plano de estágio de Enfermagem na ocorrência da modalidade extracurricular;
XXV - elaborar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem considerando os parâmetros definidos pela Legislação vigente, encaminhado uma cópia ao Representan-
te Legal e outra ao COREN-MG (código 25); 
XXVI - facilitar a fiscalização do COREN-MG fornecendo a documentação e informação solicitada;
XXVII - apoiar a equipe de Enfermagem nos movimentos reivindicatórios por melhores condições de trabalho e remuneração desde que o movimento aconteça dentro 
da legalidade, observando o Código de Ética, enviando ao COREN-MG os seguintes documentos: 
a. Ofício comunicando a data de início do movimento, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas; 
b. Escala mínima de pessoal de Enfermagem aprovada e assinada pelo(s) Enfermeiro(s) de acordo com a necessidade do serviço;  
c. Ofício comunicando, caso aconteça, a ocorrência de anormalidades referentes à ética profissional durante o movimento grevista; 
XXVIII - comunicar, em situação de greve, o sindicato e/ou comissão de negociação que compete ao enfermeiro a responsabilidade da elaboração da escala mínima de 
trabalho do pessoal de Enfermagem.
XXIX - realizar reuniões periódicas com os gerentes das áreas de sua responsabilidade;
XXX - realizar e/ou participar das Rodas de Conversa com a Equipe de enfermagem, inserindo sempre que possível e necessário a equipe multiprofissional;
XXXI - delegar aos gerentes a confecção das escalas mensais e zelar para que elas se cumpram;
XXXII - disponibilizar as escalas na Coordenação de Enfermagem; 
XXXIII - solicitar capacitação das equipes de enfermagem e cuidar para que os treinamentos aconteçam;                                                                      
XXXIV - participar do recrutamento de todos os profissionais enfermeiros que forem inseridos no quadro de pessoal da enfermagem; 
XXXV - organizar e realizar Treinamento Introdutório de todos os profissionais de enfermagem efetivos, recém admitidos na Instituição;                               
XXXVI - realizar planejamento estratégico de enfermagem visando à melhoria do serviço;
XXXVII - participar de reuniões quando solicitado e promover reuniões com a equipe de trabalho;
XXXVIII - confeccionar planilhas de gastos com Recursos Humanos do corpo de efetivos e de trabalhadores em regime autônomos (RPA’s);
XXXIX - confeccionar planilhas de dimensionamento de pessoal semestralmente;
XL - fechar mensalmente as folhas de presença dos RPA’s, dos servidores que faze Extenção de Jornada (EJ’s), folhas de ponto e folhas de presença de enfermeiros dos 
setores de gestão compartilhada ou com gerentes não enfermeiros;                                         
XLI - viabilizar o funcionamento dos setores respaldando os gerentes no provimento de recursos humanos e materiais de boa qualidade sempre que necessário em 
parceria com os setores de apoio;
XLII - estimular a realização e o bom funcionamento das rotinas dos setores por parte das equipes;
XLIII - orientar aos gerentes na confecção das avaliações semestrais dos funcionários efetivos;
XLIV - trabalhar junto à Diretoria Geral, Diretor Técnico e Diretoria Administrativa, apresentando as necessidades assistenciais e administrativas para a equipe;
XLV - apresentar aos gerentes todas as mudanças administrativas que partirem das diretorias;
XLVI - participar das reuniões de Colegiado Gestor apresentando às necessidades para a coordenação da enfermagem;                 
XLVII - promover as reuniões de Colegiado Gestor com a Equipe de Enfermagem;                            
XLVIII - confeccionar e encaminhar ofícios e memorandos sempre que necessário;
XLIX - coordenar e elaborar plano de ação de todos os desafios apresentados;
L - identificar necessidade de Educação Permanente da equipe de enfermagem;
LI - administrar problemas e conflitos inerentes;
LII - participar, avaliar e aprovar a elaboração de normas, rotinas e procedimentos no Centro Materno Infantil referente à Enfermagem;  
LIII - solicitar e avaliar mensalmente todos os relatórios de gestão da enfermagem;
LIV - intervir nos problemas setoriais e auxiliar nos processos sempre que necessário;
LV - capacitar os novos gerentes de enfermagem;
LVI – exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção I
Da Diretoria de Pediatria e CTI Pediátrico
Art. 111. Compete à Diretoria de Pediatria e CTI Pediátrico:
I - participar das Rodas de Conversa da Pediatria e do Centro Materno Infantil;
II - convocar, organizar, participar e conduzir as reuniões da Unidade, juntamente com a Gerência de Linha da Criança;
III - participar das reuniões do Colegiado Gestor do Centro Materno Infantil;
IV - desempenhar o papel de elo de ligação entre a Pediatria, outras unidades e o Colegiado Gestor;
V - estimular para que os problemas diretamente ou indiretamente relacionados com a Enfermagem Pediátrica sejam discutidos, solucionados e planejados coletiva-
mente em seu âmbito de governabilidade, com autonomia, respeitando as diretrizes gerais do Centro Materno Infantil;
VI - participar do planejamento da Pediatria, bem como contribuir com indicadores para monitorar resultados;
VII - diagnosticar, avaliar e propor soluções para os grandes problemas que ocorrerem na Pediatria, quando for necessário, levar para as Rodas de Conversa;
VIII - participar de projetos de construção ou reforma da unidade;
IX - participar de programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral;
X - participar de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada/permanente;
XI - elaborar escalas de trabalho da equipe de enfermagem que atua na Pediatria e acompanhar seu cumprimento; 
XII - controlar e autorizar as folgas, troca de plantão, hora-extra, férias, extensão de jornada, licença médica e outras licenças, participação em eventos educativos dos 
servidores de enfermagem da unidade;
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XIII - criar instrumentos eficazes para avaliar o servidor e controlar as folhas de ponto de todos os servidores de enfermagem da unidade;
XIV - avaliar o desempenho dos profissionais (capacidade técnica, relações humanas, adaptação as rotinas do trabalho) e tomar as providências cabíveis;
XV - aplicar penalidades à equipe de enfermagem, caso os mesmos pratiquem infrações às normas da instituição e da unidade, bem como aos princípios éticos e disci-
plinares que regem a profissão;
XVI - discutir em reunião clínica juntamente com o corpo técnico, os protocolos de Enfermagem Pediátrica e divulgar e capacitar os profissionais para cumpri-lo inte-
gralmente;
XVII - normatizar as atividades e processos de trabalho na Pediatria, através da elaboração de normas, rotinas e protocolos juntamente com o corpo técnico da unidade 
para o bom funcionamento dos serviços prestados bem como para elevar a qualidade da assistência;
XVIII - atualizar a ficha funcional dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem;
XIX - estimular que os profissionais da Pediatria participem de atividades da Educação Permanente organizados pelo Núcleo de Educação Permanente;
XX - estimular reuniões de casos clínicos da Pediatria, com a participação interdisciplinar, visando a implantação da clínica ampliada;
XXI - identificar as insuficiências da equipe (através das indicações da CCIH, da epidemiologia e de auditoria realizada pelo gerente) e propor capacitação;
XXII - fazer avaliação dos procedimentos realizados na Pediatria e propor melhorias e treinamentos;
XXIII - garantir que as rotinas implantadas na unidade, bem como os protocolos sejam seguidos por toda equipe de enfermagem;
XXIV - assegurar que a rotina de conferência do Carinho de Parada Cardio-Respiratória - CPCR da Pediatria seja realizada diariamente pela supervisão de enfermagem, 
preenchendo o Controle de Abertura, Checagem e Reposição corretamente e, seguindo a lista de fármacos e materiais padronizados no mesmo;
XXV - garantir que os equipamentos bem como os materiais permanentes da Pediatria sejam utilizados da maneira correta, visando sua adequada manutenção e con-
servação na unidade;
XXVI - autorizar o empréstimo de equipamentos e materiais permanentes para outras instituições;
XXVII - controlar os vários processos de trabalho do setor (limpeza, controle de expurgo, posto de enfermagem, rotinas da Central de Material Esterilizado - CME e 
Central de Desinfecção de Materiais - CDM, carrinho de emergência, impressos padronizados no setor, check-list de materiais, pasta funcional e livros de relatórios);
XXVIII - assegurar que todos os recursos humanos, materiais e equipamentos estejam disponíveis e suficientes para a demanda identificada;
XXIX - planejar, organizar, gerir e avaliar os serviços de assistência de enfermagem prestados neste setor;
XXX - viabilizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem, de acordo com o artigo 2º da Resolução COFEN nº 272/2002, que determina que a SAE deve ocorrer 
em toda instituição de saúde, pública ou privada;
XXXI – exercer outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.

Subseção II
Da Diretoria de Alojamento Conjunto
Art. 112. Compete à Diretoria de Alojamento Conjunto:
I - garantir as atividades e processos de trabalho dos setores sob sua subordinação;
II - diagnosticar, avaliar e propor soluções para os problemas;
III - dar resolução a problemas fora do alcance dos enfermeiros plantonistas e diaristas;
IV - favorecer o bom relacionamento da equipe multidisciplinar;
V - proporcionar o bom funcionamento dos setores sobre sua responsabilidade;
VI - zelar pela satisfação da equipe dentro da Unidade;
VII - zelar pela organização do setor;
VIII - elaborar as escalas de trabalho dos profissionais de enfermagem sob sua responsabilidade e gerenciar seu cumprimento;
IX - definir a liberação de férias, folgas e participações em eventos educativos priorizando a qualidade do atendimento;
X - programar cobertura da escala de férias, folga, licenças médicas e licença maternidade;
XI - conferir as folhas de ponto dos funcionários sob sua subordinação;
XII - avaliar o índice de turn-over e absenteísmo do setor junto ao RH;
XIII- realizar a conferência e fechamento de folhas de RPA e extensão de jornada (EJ);
XIV - planilhar os plantões de RPA e EJ, conforme solicitação da Coordenação de Enfermagem;
XV - supervisionar o trabalho das secretárias do setor;
XVI - realizar a avaliação de desempenho funcional de enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade;
XVII - emitir indicadores de qualidade no âmbito de sua competência;
XVIII - elaborar relatório de gestão para apresentação à direção;
XIX - participar das instâncias colegiadas de decisão;
XX - supervisionar o cumprimento das Normas de Hospital amigo da Criança (10 passos); 
XXI - solicitar compras de equipamentos;
XXII - participar dos programas de treinamento que capacite toda a equipe;
XXIII - promover junto a Educação Permanente treinamentos que capacite toda a equipe;
XXIV - promover junto ao setor central de equipamentos material adequado para o bom funcionamento do setor;
XXV - detectar quais materiais de consumo está em falta no setor, e fazer solicitação de compra e ou padronização;
XXVI - solicitar compras de equipamentos necessários ao setor;
XXVII - criar especificações adequadas para compra de materiais não existentes no setor;
XXVIII - identificar os problemas de enfermagem relativos a cada necessidade básica afetada;
XXIX - cumprir o código de ética e a Lei de Exercício Profissional da Enfermagem – Resolução COFEN 311/2007;
XXX - cumprir a Lei n° 7498, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto n° 94.406/87 de 08 de junho de 1987, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem 
e dá outras providências;
XXXI - cumprir a portaria nº 930, de 10 de maio de 2012;
XXXII - cumprir as ordens de serviço, portarias, normas, decretos e regulamentos da SMS e FAMUC, bem como o Estatuto do Servidor; 
XXXIII - cumprir as Instruções Normativas, os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e protocolos internos do Centro Materno Infantil;
XXXIV - aplicar notificação aos técnicos e Enfermeiros assistenciais, quando descumprirem suas atribuições ou regulamentos internos, e/ou quando necessário;
XXXV - participar das reuniões solicitadas ou convocadas pela Diretoria e/ou Coordenação de Enfermagem;
XXXVI - realizar rodas de conversa periódicas com as equipes, com escuta responsável e retorno as demandas;
XXXVII – executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.

Subseção III
Da Diretoria do Canguru, da Unidade de Cuidados Intermediários e do CTI NEONATAL
Art. 113. Compete à Diretoria do Canguru, da Unidade de Cuidados Intermediários e do CTI NEONATAL:
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I - garantir as atividades e processos de trabalho dos setores sob sua subordinação;
II - diagnosticar, avaliar e propor soluções para os problemas;
III - dar resolução a problemas fora do alcance dos enfermeiros plantonistas e diaristas;
IV - favorecer o bom relacionamento da equipe multidisciplinar;
V - proporcionar o bom funcionamento da Unidade Neonatal;
VI  - zelar pela satisfação da equipe dentro da Unidade;
VII - zelar pela organização do setor;
VIII - elaborar as escalas de trabalho dos profissionais de enfermagem sob sua responsabilidade e gerenciar seu cumprimento;
IX - definir a liberação de férias, folgas e participações em eventos educativos priorizando a qualidade do atendimento;
X - programar cobertura da escala de férias, folga, licenças médicas e licença maternidade;
XI - conferir as folhas de ponto dos funcionários sob sua subordinação;
XII - avaliar o índice de turn-over e absenteísmo junto ao RH;
XIII - conferência e fechamento de folhas de RPA e extensão de jornada (EJ);
XIV - planilhar os plantões de RPA e EJ, conforme solicitação da Coordenação de Enfermagem;
XV - supervisionar o trabalho das secretárias do setor;
XVI - realizar a avaliação de desempenho funcional de enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade;
XVII - emitir indicadores de qualidade no âmbito de sua competência;
XVIII - elaborar relatório de gestão para apresentação à direção de departamento;
XIX - participar das instâncias colegiadas de decisão que envolvam sua área de atuação;
XX - supervisionar o cumprimento das Normas de Hospital amigo da Criança (10 passos); 
XXI - solicitar compras de equipamentos para seu setor;
XXII - participar dos programas de treinamento que capacite toda a equipe;
XXIII - promover junto a Educação Permanente treinamentos que capacite toda a equipe;
XXIV - promover junto ao setor central de equipamentos material adequado para o bom funcionamento do setor;
XXV - detectar quais materiais de consumo está em falta no setor, e fazer solicitação de compra e ou padronização;
XXVI - criar especificações adequadas para compra de materiais não existentes no setor;
XXVII - identificar os problemas de enfermagem relativos a cada necessidade básica afetada;
XXVIII - cumprir o código de ética e a Lei de Exercício Profissional da Enfermagem – Resolução COFEN 311/2007;
XXIX - cumprir a Lei n° 7498, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto n° 94.406/87 de 08 de junho de 1987, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem 
e dá outras providências;
XXX - cumprir a portaria nº 930, de 10 de maio de 2012;
XXXI - cumprir as ordens de serviço, portarias, normas, decretos e regulamentos da SMS e FAMUC, bem como o Estatuto do Servidor; 
XXXII - cumprir as Instruções Normativas, os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e protocolos internos do Centro Materno Infantil;
XXXIII - aplicar notificação aos técnicos e Enfermeiros assistenciais, quando descumprirem suas atribuições ou regulamentos internos, e/ou quando necessário;
XXXIV - participar das reuniões solicitadas ou convocadas pela Diretoria e/ou Coordenação de Enfermagem;
XXXV - realizar rodas de conversa periódicas com as equipes, com escuta responsável e retorno as demandas;
XXXVI – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção IV
Da Diretoria do Pronto Atendimento e do Bloco Obstétrico
Art. 114. Compete à Diretoria do Pronto Atendimento e do Bloco Obstétrico:
I - garantir as atividades e processos de trabalho dos setores sob sua subordinação;
II - diagnosticar, avaliar e propor soluções para os problemas;
III - dar resolução a problemas fora do alcance dos enfermeiros plantonistas e diaristas;
IV - favorecer o bom relacionamento da equipe multidisciplinar;
V - proporcionar o bom funcionamento do Centro Obstétrico;
VI - zelar pela satisfação da equipe dentro da Unidade;
VII - zelar pela organização do setor;
VIII - elaborar as escalas de trabalho dos profissionais de enfermagem sob sua responsabilidade e gerenciar seu cumprimento;
IX - definir a liberação de férias, folgas e participações em eventos educativos priorizando a qualidade do atendimento;
X - programar cobertura da escala de férias, folgas, licenças médicas e licença maternidade;
XI - conferir as folhas de ponto dos funcionários sob sua subordinação;
XII - avaliar o índice de turn-over e absenteísmo do setor junto ao RH;
XIII - conferência e fechamento de folhas de RPA e extensão de jornada (EJ);
XIV - planilhar os plantões de RPA e EJ, conforme solicitação da Coordenação de Enfermagem;
XV - supervisionar o trabalho das secretárias do setor;
XVI - realizar a avaliação de desempenho funcional de enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade;
XVII - emitir indicadores de qualidade no âmbito de sua competência;
XVIII - elaborar relatório de gestão para apresentação à direção;
XIX - participar das instâncias colegiadas de decisão;
XX - supervisionar o cumprimento das Normas de Hospital amigo da Criança (10 passos); 
XXI - solicitar compras de equipamentos para seu setor;
XXII - participar dos programas de treinamento que capacite toda a equipe;
XXIII - promover junto a Educação Permanente treinamentos que capacite toda a equipe;
XXIV - promover junto ao setor central de equipamentos material adequado para o bom funcionamento do setor;
XXV - detectar quais materiais de consumo está em falta no setor, e fazer solicitação de compra e ou padronização;
XXVI - criar especificações adequadas para compra de materiais não existentes no setor;
XXVII - identificar os problemas de enfermagem relativos a cada necessidade básica afetada;
XXVIII - cumprir o código de ética e a Lei de Exercício Profissional da Enfermagem – Resolução COFEN 311/2007;
XXIX - cumprir a Lei n° 7498, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto n° 94.406/87 de 08 de junho de 1987, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem 
e dá outras providências;
XXX - cumprir a portaria nº 930, de 10 de maio de 2012;
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XXXI - cumprir as ordens de serviço, portarias, normas, decretos e regulamentos da SMS e da FAMUC, bem como o Estatuto do Servidor; 
XXXII - cumprir as Instruções Normativas, os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e protocolos internos do Centro Materno Infantil;
XXXIII - aplicar notificação aos técnicos e Enfermeiros assistenciais, quando descumprirem suas atribuições ou regulamentos internos, e/ou quando necessário;
XXXIV - participar das reuniões solicitadas ou convocadas pela Diretoria e/ou Coordenação de Enfermagem;
XXXV - realizar rodas de conversa periódicas com as equipes, com escuta responsável e retorno as demandas;
XXXVI – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção III
DA GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM
Art. 115. Compete à Gestão do Hospital Municipal de Contagem:
I - gerenciar os serviços das unidades hospitalares e executar o acompanhamento técnico e operacional do Hospital Municipal de Contagem, articulando-as com a rede 
municipal e regional de saúde;
II – coordenar a equipe multiprofissional do Hospital Municipal de Contagem;
II - dirigir o órgão em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS e da Gestão Hospitalar, da Superintendência de Urgência e Hospitalar, 
da FAMUC;
III - verificar os fluxos e protocolos para atendimento das unidades hospitalares;
IV - articular, com a rede de atenção básica e especializada, fluxos e protocolos para referência e contra-referência;
V - coordenar junto com a Diretoria de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde a capacitação dos profissionais que 
atuam no Hospital;
VI - subsidiar tecnicamente todas as ações de articulação interinstitucional na área de urgência e emergência com as demais instituições do município, microrregião e 
região metropolitana, incluindo as ações de promoção à saúde e prevenção de agravos de causas externas;
VII - propor a definição das diretrizes institucionais do Hospital Municipal de Contagem para a Superintendência do Complexo Hospitalar e zelar por sua efetiva aplica-
ção;
VIII - participar das instâncias colegiadas de decisão;
IX - coordenar as várias ações, garantindo uma visão do todo integrado;
X - mediar relações entre sua área e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Contagem, instâncias da Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Governo Estadual e 
do Governo Federal e instâncias de participação popular;
XI - conhecer as demandas assistenciais da microrregião e dentro do possível propor junto com a Superintendência de Urgência e Emergência e Superintendência de 
Regulação alternativas para ampliação do acesso do usuário;
XII - participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
XIII - coordenar o processo de Planejamento Coletivo e avaliação das atividades do hospital, estimular, apoiar e oferecer condições e ferramentas para o desenvolvim-
ento das atividades necessárias ao bom funcionamento do hospital;
XIV - aprovar projetos e relatórios de gestão do hospital e apresentar ao órgão superior;
XV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção III A
DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM
Art. 116. Compete ao Departamento de Enfermagem do Hospital Municipal de Contagem:
I - ao Responsável Técnico do Hospital Municipal de Contagem pelo Departamento de Enfermagem compete todas as atribuições descritas na DELIBERAÇÃO COREN-MG 
Nº. 176/07, além de realizar reuniões periódicas com os gerentes das áreas de sua responsabilidade a fim de apoiar, discutir os problemas e aprimorar as atividades, 
unificando condutas;
II - delegar aos seus Diretores a confecção das escalas mensais e zelar para que elas se cumpram;
III - disponibilizar as escalas na Coordenação de Enfermagem; 
IV - solicitar capacitação das equipes de enfermagem e cuidar para que os treinamentos aconteçam;                                                                      
V - participar do recrutamento de todos os profissionais enfermeiros que forem inseridos no quadro de pessoal da enfermagem; 
VI - organizar e Realizar Treinamento Introdutório de todos os profissionais de enfermagem;                               
VII - realizar planejamento estratégico de enfermagem visando a melhoria do serviço;
VIII - participar de reuniões quando solicitado e promover reuniões com a equipe de trabalho;
IX - confeccionar planilhas de gastos com Recursos Humanos;
X - confeccionar planilhas de dimensionamento de pessoal semestralmente;
XI - fechar mensalmente as folhas de presença dos RPA’s, EJ’s, folhas de ponto e folhas de presença de enfermeiros e técnicos de enfermagem dos setores de gestão 
compartilhada ou com gerentes não enfermeiros;                                         
XII - viabilizar o funcionamento dos setores respaldando os gerentes no provimento de recursos humanos e materiais de boa qualidade sempre que necessário em 
parceria com os setores de apoio;
XIII - estimular a realização e o bom funcionamento das rotinas dos setores por parte das equipes;
XIV - orientar aos gerentes na confecção das avaliações semestrais dos funcionários efetivos;
XV - trabalhar junto à Diretoria Geral e ao Diretor técnico, apresentando as necessidades assistenciais e administrativas para a equipe;
XVI - apresentar aos gerentes todas as mudanças administrativas que partirem da diretoria geral;
XVII - participar das reuniões de colegiado gestor;   
XVIII - promover as reuniões de Colegiado Gestor com a Equipe de Enfermagem;                            
XIX - confeccionar e encaminhar ofícios e memorandos sempre que necessário;
XX - coordenar e elaborar plano de ação de todos os desafios apresentados;
XXI - identificar necessidade de educação permanente da equipe de enfermagem;
XXII - administrar problemas e conflitos inerentes;
XXIII - participar, avaliar e aprovar a elaboração de normas, rotinas e procedimentos no Hospital Municipal de Contagem referente a Enfermagem;  
XXIV - solicitar e avaliar todos os relatórios de gestão da enfermagem;
XXV - intervir nos problemas setoriais e auxiliar nos processos sempre que necessário;
XXVI - capacitar os novos diretores de enfermagem;
XXVII - cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
XXVIII - percorrer todas as dependências do hospital e avaliar a situação do plantão como um todo;
XXIX - realizar remanejamentos necessários, avaliar a escala prevista X escala cumprida e tomar providências cabíveis;
XXX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
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Subseção I
Da Diretoria de Clínica Médica e Cirúrgica
Art. 117. Compete à Diretoria de Clínica Médica e Cirúrgica:
I - gerenciar as atividades e processos de trabalho da Enfermaria de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica;
II - executar as atividades e analisar os resultados dos processos de seu órgão, considerando: planejamento e gestão, gestão do trabalho e educação em saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, vigilância da ocupação e permanência, vigilância no cuidado e atenção integral (gestão da clínica), vigilância de 
custos e gerenciamento de indicadores;
III - participar das instâncias colegiadas de decisão, participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores e das instâncias de participação popu-
lar em que forem convocados;
IV - participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
V - executar o processo de normalização, de forma participativa, das atividades e processos de trabalho de sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
VI - confeccionar escala de leitos mensal do setor, cobrindo férias, licenças maternidades, afastamentos, etc. com extensões de jornada ou RPA’s;
VII - atualizar junto ao RT mensalmente a escala de funcionários do setor, ajustando férias e licenças maternidades ou médicas;
VIII - fornecer mensalmente à Coordenação de Enfermagem a escala de enfermeiros e técnicos de enfermagem do setor por e-mail, nos padrões propostos por essa 
Coordenação;
IX - recolher dos RPA’ s e efetivos (EJ’s) a disponibilidade de plantões para o mês posterior;
X - confirmar junto ao RH os funcionários de férias no mês seguinte antes de iniciar a confecção de escala;
XI - confirmar com todos os funcionários apresentados pelo RH as férias para o mês seguinte antes de iniciar a confecção das escalas por meio de contato telefônico ou 
pessoalmente;
XII - atualizar mensalmente a escala de funcionários do setor no quadro próprio e na pasta de escalas, disponibilizando-os às equipes para eventuais coberturas;
XIII - realizar entrevista com novos RPA’s que ingressam no setor, realizando todas as orientações quanto ao cadastro no RH e funcionamento administrativo do setor, 
definindo qual funcionário o treinará, delegando ao enfermeiro responsável sua orientação e comunicando ao Responsável técnico do setor o início do mesmo para que 
haja um melhor acompanhamento;
XIV - atualizar a lista telefônica dos funcionários de enfermagem do setor, para otimizar os contatos em casos de faltas agudas, disponibilizando-os às equipes para 
eventuais coberturas;
XV - realizar leitura diária do relatório dos enfermeiros e periodicamente do circulante e dos técnicos de enfermagem, apresentando resolução às questões administra-
tivas apresentadas, atualizando diariamente a escala conforme registro de faltas e Licenças Médicas, preenchendo sempre o impresso de faltas agudas para estatística 
mensal;
XVI - registrar no relatório dos enfermeiros e sempre que necessário no dos circulantes e dos técnicos de enfermagem, informações administrativas para uma comunica-
ção rápida e eficiente com os enfermeiros ou técnicos de enfermagem;
XVII - acompanhar mensalmente a necessidade do setor, elaborando no decorrer do mês uma lista com a pauta para a roda de conversa mensal;
XVIII - acompanhar diariamente a planilha de pacientes com pedidos de transferência, para identificar os pontos críticos e onde intervir para diminuir o tempo de 
espera para transferência;
XIX - elaborar a pauta da roda de conversa e a lista de presença, junto ao comunicado da mesma com data e horários e distribuir pelo setor;
XX - participar de todas as reuniões administrativas e assistenciais que discutam assuntos que interfiram direta ou indiretamente no funcionamento do setor;
XXI - registrar as atividades realizadas diariamente para viabilizar a confecção do relatório gerencial mensal, que deverá ser apresentado à diretoria, qualidade, coorde-
nação de enfermagem e planejamento;
XXII - fechar mensalmente as folhas de presença dos RPA’s, EJ’s e folhas de presença de funcionários novatos sem cartão de ponto justificando cada plantão realizado;
XXIII - conferir todos os espelhos de ponto de todos os funcionários mensalmente anexando o impresso de notificação, parabéns ou compensando os espelhos dos que 
possuem acordo com a gerência, devidamente justificado e com a ciência desta Superintendência;
XXIV - viabilizar o funcionamento do setor provendo recursos humanos e materiais de boa qualidade sempre que necessário em parceria com os setores de apoio;
XXV - promover a reposição ou delegar aos enfermeiros a reposição da escala de plantão em casos de faltas agudas;
XXVI - estimular a realização e o bom funcionamento das rotinas do setor por parte da equipe;
XXVII - realizar ou orientar aos enfermeiros na confecção das avaliações semestrais dos funcionários efetivos;
XXVIII - trabalhar junto ao responsável técnico do setor, apresentando as necessidades de acompanhamento técnico ou de treinamentos assistenciais para a equipe;
XXIX - apresentar à equipe todas as mudanças administrativas do setor, dos outros setores ou do hospital como um todo;
XXX - participar das reuniões de colegiado gestor apresentando às necessidades do setor e orientando a equipe da unidade de internação;
XXXI - confeccionar e encaminhar ofícios e memorandos sempre que necessário;
XXXII - coordenar e elaborar plano de ação para o setor;
XXXIII - identificar necessidade de educação continuada, captação e aprimoramento na unidade;
XXXIV - administrar problemas e conflitos inerentes.
XXXV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção II
Da Diretoria do Bloco Cirúrgico
Art. 118. Compete à Diretoria do Bloco Cirúrgico:
I - elaborar relatórios mensais estatísticos, tanto de custos quanto de produtividade da CME;
II - elaborar relatórios mensais estatísticos do Bloco Cirúrgico;
III - gerenciar o serviço de enfermagem da unidade da CME e Bloco Cirúrgico;
IV - planejar, coordenar e desenvolver rotinas para o controle dos processos de limpeza, preparo, esterilização, armazenagem e distribuição de artigos no setor CME;
V - participar da elaboração de normas, rotinas e procedimentos do Bloco Cirúrgico;
VI - desenvolver processo de avaliação dos serviços prestados ao cliente interno e/ou externo - ( esterilização óxido de etileno ) no setor CME;
VII - prever e prover os materiais processados pela CME necessários para as unidades do HMC;
VIII - elaborar e manter atualizado o book (através de fotos), que deve estar disponível para a consulta dos colaboradores (montagem de caixas, bandejas e kit );
IX - elaborar e manter atualizado os impressos de controle de instrumental cirúrgico (kit e bandejas);
X – realizar check-list do armário, mantendo atualizado e repassar para o diretor do Departamento o inventário do instrumental cirúrgico, dos produtos e equipamentos 
do CME;
XI - elaboração da padronização dos materiais encaminhado para o óxido de etileno (Anvisa);
XII - repassar comunicados para a equipe de enfermagem;
XIII – controlar a liberação de instrumentais para a utilização;
XIV - elaborar e acompanhar os controles dos indicadores da CME;
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XV - elaborar e acompanhar os controles dos indicadores do Bloco Cirúrgico;
XVI - solicitação de reparos para a manutenção predial e elaborar protocolo da listagem da solicitação;
XVII - solicitar reparos para o setor de engenharia clínica e elaborar protocolo da listagem dos materiais e equipamentos;
XVIII - supervisionar o cumprimento da manutenção preventiva e corretiva  dos equipamentos existentes no CME e Bloco Cirúrgico;
XIX - realizar os testes necessários e emitir parecer técnico de artigos e equipamentos dos setores Bloco Cirúrgico e CME;
XX - orientar, supervisionar e avaliar o uso adequado de materiais e equipamentos, garantindo seu correto emprego;
XXI - participar dos processos de aquisição de artigos, instrumental cirúrgico e equipamentos;
XXII - realizar programa de treinamento e educação continuada, com descrição de conteúdo e controle de presença nos setores Bloco Cirúrgico e CME;
XXIII - elaborar escala mensal de coberturas de férias e déficit fixo de técnicos de enfermagem e enfermeiros do Bloco Cirúrgico e CME;
XXIV - programar escala anual de férias e coberturas de feriados da equipe de enfermagem do Bloco Cirúrgico e CME;
XXV - prever a necessidade de materiais e equipamentos e solicitar providencia para prover o setor de tais elementos;
XXVI - cumprir as normas estabelecidas pela CCIH e fazer que todos que ingressem no Bloco Cirúrgico e CME também as cumpram;
XXVII - acompanhar visita técnica da CCIH e vigilância sanitária nos setores Bloco Cirúrgico e CME;
XXVIII - providenciar correção ou comunicar inadequações estruturais dos setores Bloco Cirúrgico e CME ao responsável manutenção predial;
XXIX - participar de reuniões, tais como diretoria, almoxarifado, compras, farmácia, entre outras;
XXX - identificar os problemas de enfermagem e encaminhar propostas de soluções;
XXXI - manter controle administrativo, técnico-operacional sobre as diversas atividades desenvolvidas dos funcionários da CME, Bloco Cirúrgico e OPME;
XXXII - promover reuniões (roda de conversa) com a equipe do Bloco Cirúrgico e CME;
XXXIII - fazer com que as normas e os regulamentos do hospital sejam cumpridos, assim como as rotinas da unidade;
XXXIV - monitoramento de freqüência, fechamento de ponto dos técnicos e enfermeiros dos setores Bloco Cirúrgico e CME com o devido encaminhamento dos docu-
mentos para o RH;
XXXV - conferência de inconsistências em espelho de ponto - Bloco Cirúrgico e CME;
XXXVI - realizar memorandos, ofícios conforme necessidade;
XXXVII - notificar possíveis ocorrências adversas ao paciente e também intercorrências administrativas, propondo soluções;
XXXVIII - realizar solicitação de pedido de compra (equipamento e material de consumo);
XXXIX - preencher avaliação de desempenho de enfermeiros e técnicos de enfermagem de seu setor;
XL - alimentar a planilha com indicadores do relatório de gestão mensal, através de dados coletados nos setores Bloco Cirúrgico e CME; 
XLI - reunir com representantes de empresas de material médico-hospitalar para apresentação de produtos. referente ao Bloco Cirúrgico, CME e OPME;
XLII - cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
XLIII - participar das instâncias colegiadas de decisão, participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
XLIV - atualizar periodicamente o relatório de restrições médicas;
XLV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção III
Da Diretoria do Pronto Socorro
Art. 119. Compete à Diretoria do Pronto Socorro:
I - gerenciar as atividades e processos de trabalho dos setores sob sua subordinação;
II - diagnosticar, avaliar e propor soluções para os problemas;
III - participar de reuniões e planejamentos onde se discutam assuntos que tenham impacto direto com o Pronto Socorro;
IV - dar resolução a problemas fora do alcance dos enfermeiros plantonistas e diaristas;
V - favorecer o bom relacionamento da equipe multidisciplinar;
VI - proporcionar um ambiente harmônico de trabalho;
VII - garantir o bom funcionamento do Pronto Socorro;
VIII - zelar pela satisfação da equipe dentro da Unidade;
IX - zelar pela organização do setor;
X - elaborar as escalas de trabalho dos profissionais sob sua responsabilidade enfermeiros, técnicos de enfermagem e gerenciar o seu cumprimento;
XI - definir a liberação de férias, folgas, licenças e participações em eventos educativos priorizando a qualidade do atendimento;
XII - programar cobertura da escala de férias, licenças médicas e licença maternidade;
XIII - conferir as folhas de ponto dos funcionários sob sua subordinação;
XIV - avaliar o índice de turn-over e absenteísmo junto ao RH;
XV - promover quantitativo de Recursos Humanos de enfermagem adequados criando estratégias  seguras de acompanhamento dos  funcionários recém chegados;
XVI - detectar quais equipamentos e ou materiais são necessários para adequada assistência ao paciente;
XVII - solicitar compra e ou padronização de materiais e ou equipamentos sempre que necessário;
XVIII - supervisionar o trabalho das secretárias do setor, passando para a sua chefia imediata funções e atividades importantes a serem executadas pelas mesmas para o 
bom funcionamento do setor;
XIX - realizar a avaliação de desempenho funcional enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade;
XX - emitir indicadores de qualidade no âmbito de sua competência;
XXI - elaborar relatório de gestão para apresentação à direção;
XXII - participar das instâncias colegiadas de decisão;
XXIII - cumprir o código de ética e a Lei de Exercício Profissional da Enfermagem – Resolução COFEN 311/2007;
XXIV - cumprir a Lei n° 7498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e seu Decreto regulamentador n° 94406/87;
XXV - cumprir a Portaria Interministerial nº 2148, de 5 novembro de 2012;
XXVI - cumprir as ordens de serviço, portarias, regulamentos do HMC, FAMUC, SMS, e protocolos internos;
XXVII - aplicar notificação aos técnicos e auxiliares de Enfermagem, quando descumprirem suas atribuições ou regulamentos internos, e/ou quando necessário.
XXVIII - trabalhar junto ao enfermeiro de apoio, referência técnica do setor, discutindo as necessidades de acompanhamento técnico ou de treinamentos assistenciais 
para a equipe;
XXIX - estabelecer comunicação eficaz com toda a equipe de enfermagem, atualizando à equipe de todas as mudanças que impactem direta ou indiretamente nos 
processos de trabalho do setor;
XXX - realizar Rodas de Conversa periódicas com a equipe de enfermagem e sempre que possível, encorajando a participação de toda a equipe multiprofissional;
XXXI - estabelecer comunicação e elo de complementariedade entre a Coordenação Médica do Pronto Socorro e a diretoria de enfermagem do Pronto Socorro, a fim de 
promover fluxos de atendimento adequados e compatíveis com a realidade do serviço;
XXXII - gerenciar as atividades e processos de trabalho do Pronto Socorro;
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XXXIII - reunir periodicamente com os Chefes de Plantão a fim de apoiar, discutir os problemas e aprimorar as atividades, unificando condutas; 
XXXIV - cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
XXXV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Subseção IV
Da Diretoria do CTI
Art. 120. Compete à Diretoria do CTI:
I - confeccionar escala de Box mensal do setor, cobrindo férias, licenças maternidades, afastamentos, etc. com extensões de jornada ou RPA’s;
II - atualizar junto ao Responsável Técnico, mensalmente, a escala de funcionários do setor, ajustando férias e licenças maternidades ou médicas;
III - fornecer mensalmente ao RH a escala de enfermeiros do setor por e-mail, para que ele atualize o espelho de pondo devido ao rodízio de plantões;
IV - recolher dos RPA’ s e efetivos (EJ’s) a disponibilidade de plantões para o mês posterior;
V - confirmar junto ao RH os funcionários de férias no mês seguinte antes de iniciar a confecção de escala;
VI - confirmar com todos os funcionários apresentados pelo RH as férias para o mês seguinte antes de iniciar a confecção das escalas por meio de contato telefônico ou 
pessoalmente;
VII - atualizar mensalmente a escala de funcionários do setor no quadro próprio e na pasta de escalas;
VIII - realizar entrevista com novos RPA’s que ingressam no setor, realizando todas as orientações quanto ao cadastro no RH e funcionamento administrativo do setor, 
definindo qual funcionário o treinará, delegando ao enfermeiro responsável sua orientação e comunicando ao Responsável Técnico do setor o início do mesmo para 
que haja um melhor acompanhamento;
IX - atualizar a lista telefônica dos funcionários de enfermagem do setor, para otimizar os contatos em casos de faltas agudas e disponibilizá-la à equipe;
X - realizar leitura diária do relatório dos enfermeiros e periodicamente do circulante, apresentando resolução às questões administrativas apresentadas, atualizando 
diariamente a escala conforme registro de faltas e Licenças Médicas, preenchendo sempre o impresso de faltas agudas para estatística mensal;
XI - registrar no relatório dos enfermeiros e sempre que necessário no dos circulantes, informações administrativas para uma comunicação rápida e eficiente com os 
enfermeiros ou técnicos de enfermagem;
XII - acompanhar mensalmente a necessidade do setor, elaborando no decorrer do mês uma lista com a pauta para a roda de conversa mensal;
XIII - elaborar a pauta da roda de conversa e a lista de presença, junto ao comunicado da mesma com data e horários e distribuir pelo setor;
XIV - participar de todas as reuniões administrativas e assistenciais que discutam assuntos que interfiram direta ou indiretamente no funcionamento do setor;
XV - registrar as atividades realizadas diariamente para viabilizar a confecção do relatório gerencial mensal, que deverá ser apresentado à diretoria, qualidade, coorde-
nação de enfermagem e planejamento;
XVI - fechar mensalmente as folhas de presença dos RPA’s, EJ’s e folhas de presença de funcionários novatos sem cartão de ponto justificando cada plantão realizado;
XVII - conferir todos os espelhos de ponto de todos os funcionários mensalmente anexando o impresso de notificação, parabéns ou compensando os espelhos dos que 
possuem acordo com a diretoria;
XVIII - viabilizar o funcionamento do setor provendo recursos humanos e materiais de boa qualidade sempre que necessário em parceria com os setores de apoio;
XIX - promover a reposição ou delegar aos enfermeiros a reposição da escala de plantão em casos de faltas agudas;
XX - estimular a realização e o bom funcionamento das rotinas do setor por parte da equipe;
XXI - realizar ou orientar aos enfermeiros na confecção das avaliações semestrais dos funcionários efetivos;
XXII - trabalhar junto ao responsável técnico do setor, apresentando as necessidades de acompanhamento técnico ou de treinamentos assistenciais para a equipe;
XXIII - apresentar à equipe todas as mudanças administrativas do setor, dos outros setores ou do hospital como um todo;
XXIV - participar das reuniões de colegiado gestor apresentando às necessidades do setor e orientando a equipe do CTI;
XXV - confeccionar e encaminhar ofícios e memorandos sempre que necessário;
XXVI - coordenar e elaborar plano de ação;
XXVII - identificar necessidade de educação continuada, captação e aprimoramento na unidade;
XXVIII - administrar problemas e conflitos inerentes. Definir a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, considerando a proposta da 
Coordenação de enfermagem e garantindo a conformidade do atendimento;
XXIX - cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
XXX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 121. Os órgãos que compõem a Superintendência de Atenção à Saúde e a esta são subordinados, especificamente, na Gestão de Vigilância em Saúde, estão vincu-
lados aos seguintes órgãos que compõem a Secretaria Municipal de Saúde:
I – Diretoria de Vigilância Sanitária;
II – Diretoria Epidemiológica; e
III – Diretoria de Zoonoses.

Art. 122. Os órgãos que compõem a estrutura do Departamento Administrativo do Complexo Hospitalar deverão desempenhar suas competências de forma a atender 
tanto a Gestão do Centro Materno Infantil, quanto da Gestão do Hospital Municipal de Contagem.

Art.123. O Organograma da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, é o constante do Anexo Único deste Decreto.

Art. 124. Ficam revogados o Decreto nº 896, de 11 de março de 2008, Decreto nº 897, de 11 de março de 2008 e o Decreto nº 898, de 11 de março de 2008.

Art. 125. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de fevereiro de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contage

EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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Procuradoria 
Municipal

REPUBLICAÇÃO
PORTARIA CONJUNTA nº 001, de 04 de fevereiro de 2016.
Institui Grupo de Trabalho Permanente para atender às demandas da judicialização da saúde no âmbito do município de Contagem.
O Procurador-Geral do Município, Dr. Daniel Andrade Resende Maia, e o Secretário Municipal de Saúde e Presidente da FAMUC – Fundação de Assistência Médica e de 
Urgência de Contagem, Dr. Evandro José da Silva, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a necessidade de estabelecer padrões procedimentais que viabilizem a efetiva defesa dos interesses do município de Contagem e da FAMUC em ações 
judiciais de “saúde”;
RESOLVEM:
Art. 1.º - Fica instituído o Grupo de Trabalho Permanente para atender as demandas da judicialização da saúde no âmbito municipal.
Art. 2.º - O Grupo de Trabalho Permanente será composto pelos servidores municipais lotados na PGM – Procuradoria Geral do Município, Daniel Andrade Resende 
Maia, Marius Fernando Cunha de Carvalho, Eduardo Sebastião dos Santos Almeida, Paulo Roberto Agostini Filho, e pelos servidores lotados na SMS – Secretaria Munici-
pal de Saúde, e na FAMUC, Silvana Leite Pereira, Henrique Naves Pereira, Rafael Luis dos Anjos e Guilherme Katsuhiko Motai.
Art. 3.º - As reuniões ordinárias do Grupo de Trabalho Permanente serão realizadas quinzenalmente, mediante convocação de todos os membros.
Art. 4.º - Em demandas judiciais de “saúde”, fica estabelecido que a SMS e FAMUC deverá fornecer à PGM uma Nota Técnica sobre o procedimento solicitado.
§ 1.º - A Nota Técnica deverá ser elaborada pelas equipes técnicas da SMS ou da FAMUC, conforme o caso específico, e deverá ser instruída com documentos, parece-
res, literatura médica, enfim, tudo que possa embasar a posição a ser defendida na ação judicial.
§ 2.º - A Nota Técnica será encaminhada à PGM no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento, pela SMS ou FAMUC, do mandado judicial 
ou, caso o mandado seja recebido pela PGM, do memorando oriundo da PGM solicitando informações para apresentação da defesa judicial.
Art. 5.º - Fica estabelecido que a PGM deverá interpor os recursos processuais cabíveis contra as decisões liminares ou definitivas proferidas nas ações judiciais de saúde, 
sempre que forem fornecidos subsídios técnicos específicos para a defesa dos interesses do município de Contagem, em quaisquer instâncias.
Art. 6.º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 04 de fevereiro de 2016.
DANIEL ANDRADE RESENDE MAIA
Procurador-Geral do Município
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde e Diretor-Presidente da FAMUC

Controladoria 
Municipal

Extrato da Portaria Nº 003, de 26 de janeiro de 2016, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a) : J.J.M., MATRÍCULA Nº. 141061, AUXILIAR DE ENFERMAGEM I, LOTADA NA UPA SEDE. 
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Camila Garcia Ramos
  Membros: Samuel Miranda Junior
   Yasmine Luciane Maia Bernardes
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 26 de janeiro de 2016.

Extrato da Portaria Nº 004, de 27 de janeiro de 2016, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a) : L.F.S., MATRÍCULA Nº. 256234, AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES, Lotado na FUNEC – Unidade Alvorada. 
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Camila Garcia Ramos
Membros: Cláudio Marcos da Silva
  Yasmine Luciane Maia Bernardes
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 27 de janeiro de 2016.

Extrato da Portaria Nº 005, de 28 de janeiro de 2016, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a): C.A.P.S., MATRÍCULA Nº. 1033383, MOTORISTA II, LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO.
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Camila Garcia Ramos
  Membros: Samuel Miranda Junior
  Yasmine Luciane Maia Bernardes
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 28 de janeiro de 2016.

Extrato da Portaria Nº 002, de 25 de janeiro de 2016, da Corregedoria Geral.
Instauração de Sindicância Indiciária.
Sindicada : C.V.S.J, MATRÍCULA Nº. 1459020, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA RECEITA.
Comissão Sindicante: Presidente e Relatora Bel: Camila Garcia Ramos
Membros: Samuel Miranda Junior
Yasmine Luciane Maia Bernardes
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Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 25 de janeiro de 2016.

Extrato da Portaria nº 006, de 29 de janeiro de 2016, da Corregedoria Geral.
Prorroga o prazo para o término do Processo Administrativo Disciplinar 02/068/2015 a partir de 22/01/2016. 
Processado(a): D.J.F.G., MATRÍCULA Nº. 01325031, AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES.
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 29 de janeiro de 2016.

Portaria COR/CGM - Nº 008, de 03 de Fevereiro de 2016.
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:
CONSIDERANDO:
I – a instauração da Sindicância Indiciária nº 03/004/2015, através da Portaria Nº 135 de 29 de Setembro de 2015, para apuração de irregularidades supostamente 
cometidas pela servidora ANDREZA GUEDES, Matrícula n°. 10098-5, Administrador.
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
 RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a ABSOLVIÇÃO da servidora ANDREZA GUEDES, Matrícula n°. 10098-5, Administrador, e o consequente arquivamento da SI 03/004/2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de Fevereiro de 2015.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

1. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2016 PAC. 009/2016 INEX. 002/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARENCIA.
CONTRATADA: “GRUPO PIXOTE” REPRESENTADO PELA EMPRESA GR SHOWS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. 
OBJETO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “DIA MUNICIPAL DA BANDA MOLE”, NO DIA 31 (TRINTA E UM) DE JANEIRO DE 2016 (HORÁRIO PREVISTO 18 HORAS), COM DURA-
ÇÃO DE 60MIN
VALOR: R$ 43.040,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1061.04.131.0066.2358 – 33903920 - 010000
ASSINADO: 29/01/2016

2. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2016/SRP PAC. 032/2015 ADESÃO N° 005/2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: MAPEL MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS, COPIADORAS E SCANNERS PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 66.120,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.122.0001.2239 – 33903912 - 010100
ASSINADO/VIGÊNCIA: 29/01/2016 / DE 1º/02/2016 ATÉ 31/01/2017.

COMISSÃO DE ANÁLISE PARA PROGRESSÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO
A Comissão de Análise para Progressão por Nova Titulação ou Qualificação, instituída pela Decreto nº 573, de 08/10/2015, no uso de suas atribuições, faz publicar 
o resultado do processo administrativo de RECURSOS e RECONSIDERAÇÕES referentes a análise dos pedidos de progressões funcionais por titulação ou qualificação, 
conforme disposto no Artigos 10°, 18° e 19° do Decreto nº 1.717, de 03 de novembro de 2011, a saber: Processo de Recursos de Progressão Funcional por Titulação ou 
Qualificação da Administração Direta – 2015

SERVIDORES QUE ENTRARAM COM RECURSOS REFERENTE A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TÍTULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO – DEFERIDOS 

Matrícula Nome Resultado Acréscimo de padrões

42300-9 DANIEL LOBATO GARCIA DEFERIDO 4

36227-1 FABIANA DE ALMEIDA VIEIRA FERNANDES DEFERIDO 4

42690-3 KATHLEEN NOGUEIRA FERNANDES DEFERIDO 4

19634-7 RONAN FRANÇA DA COSTA DEFERIDO 1

36308-1 SANDRO DA SILVA ANTUNES DEFERIDO 1

34591-1 VINICIUS FIGUEIREDO HENRIQUE DEFERIDO 1

42883-3 VIVIANE CAETANO DIAS DEFERIDO 4
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20485-4 WILSON ROSA BENEVIDES DEFERIDO 4

SERVIDORES QUE ENTRARAM COM RECURSOS REFERENTE A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TÍTULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO – INDEFERIDOS 

Matrícula Nome Resultado

39754-7 ADRIANO DE SOUZA RODRIGUES INDEFERIDO

43075-7 ANDREIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA INDEFERIDO

33787-0 ANTONIO INACIO DE ARAUJO FILHO INDEFERIDO

42387-4 BRUNO RIBEIRO DE ANDRADE INDEFERIDO

43328-4 CARLOS MELO ALVES DA SILVA INDEFERIDO

11660-2 CASSIA MARIA PENIDO DOS SANTOS INDEFERIDO *

33417-0 CEZAR SILVEIRA CRUZ INDEFERIDO

36219-0 ELISANGELA GOMES DOS SANTOS INDEFERIDO

42312-4 ELITON SILVERIO PEREIRA INDEFERIDO

42401-3 FABRICIO AUGUSTO MAGALHAES LUIZ INDEFERIDO

42714-4 FERNANDO CAETANO DA SILVA INDEFERIDO

42322-0 GABRIEL BARCELOS ROCHA INDEFERIDO

42323-8 GEDEON PIRES PEREIRA INDEFERIDO

42829-9 HENRIQUE JUNIO BATISTA DO NASCIMENTO INDEFERIDO

08898-6 IONE LAMOUNIER MOURA INDEFERIDO

42719-5 JEREMIAS GERALDO DE OLIVEIRA INDEFERIDO *

36258-1 JULIANA CRISTINA DA SILVA INDEFERIDO

42342-4 LEONARDO DE PAULA MARTINS INDEFERIDO

33424-3 LUCIANO ALVES DE SOUZA INDEFERIDO

33976-8 MARIA CLEUSA DA SILVA INDEFERIDO

42630-0 NATHALIA CHRISTINA DE SOUZA FONSECA INDEFERIDO

42484-6 RENATA CARLA DIAS R. ESTANISLAU INDEFERIDO

33422-7 RODRIGO ALFREDO LOPES INDEFERIDO

Matrícula Nome Resultado

33798-6 RONALD PEVIDOR BERNARDO INDEFERIDO

40605-8 ROSELI MACEDO MARTINS DE ARAUJO INDEFERIDO

42493-5 SAMUEL MAESTRO SILVEIRA DE MORAES INDEFERIDO
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25899-7 SANDRA DE OLIVEIRA DORNAS FELIPE INDEFERIDO

36307-3 SANDRA MARA DA ROCHA INDEFERIDO

42365-3 SUZANE APIPE FREIRE PAIXAO INDEFERIDO

36316-2 VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS INDEFERIDO

35681-6 VERA LUCIA MAIA INDEFERIDO

33785-4 WEDISSON LUIZ DA SILVA INDEFERIDO

* Observação: o indeferimento refere-se apenas ao certificado de nível superior. Fica mantido o resultado da Progressão por Titulação ou Qualificação publicado no 
Diário Oficial Eletrônico de Contagem, Edição 3.771, de 22/12/2015.
Contagem, 03 de fevereiro de 2016.
_____________________________________
Amarildo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
______________________________________
Geraldino Rolla Ramos 
Presidente da Comissão de Análise para Progressão por Nova Titulação e Qualificação
Decreto nº 573, de 08 de outubro de 2015.

Prefeitura Municipal de Contagem
Edital PMC nº 02/2015
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO
PERMANENTE DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.
CARGO 201 – GUARDA MUNICIPAL
1ª ETAPA: RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA – MASCULINO – APROVADOS – AMPLA CONCORRÊNCIA – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRIÇÃOCANDIDATO NASCIMENTO IDENTIDADE

LÍNGUA 
PORTU-
GUESA

CONHECI-
MENTOS 
ESPECÍFICOS: 
LEGISLAÇÃO

RACIO-
CÍNIO 
LÓGICO

CONHECI-
MENTOS 
SOBRE 
CONTA-
GEM TOTAL

PROVA 
DISSER-
TATIVA

TOTAL DE 
PONTOS CLAS.

945840 MATHEUS LINO FERREIRA GONÇALVES 10/04/1995 18034111 24 24 8 8 64 30 94 1

973093 ATHOS DE MOURA MELO 12/05/1991 MG-14.694.681 20 24 10 10 64 30 94 2

903527
FREDERICO HENRIQUE MOREIRA NAS-
CIMENTO 24/05/1989 MG 11347030 26 20 6 6 58 35 93 3

510831
CARLOS EDUARDO DA COSTA MAR-
QUES 07/04/1989 mg11164736 24 24 8 8 64 27,5 91,5 4

272439 LÁZARO PEDRO ELIAS OLIVEIRA 25/02/1994 MG 15.133.108 22 24 8 10 64 27,5 91,5 5

560245 FABIO COSTA RODRIGUES 12/03/1994 MG 14.907.289 22 22 6 10 60 30,5 90,5 6

283040 GETULIO COELHO OLIVEIRA 19/01/1992 MG16599577 26 24 10 2 62 27,5 89,5 7

470210 WEBER FERREIRA DA MOTA 21/10/1985 MG-10.850.282 26 18 6 6 56 32,5 88,5 8

607753
FELIPE VALÉRIO SOUSA COIMBRA DA 
SILVA 16/02/1991 13900480 26 16 10 6 58 30 88 9

376095 GUILHERME CONRADO VIANA 01/02/1997 MG-18.126.165 20 16 10 8 54 34 88 10

276555 CLEITON JÚNIO DE SOUZA 31/01/1987 Mg14810167 20 22 8 4 54 32,5 86,5 11

894263 PHILIPPE AUGUSTO LOPES FERREIRA 08/04/1988 MG11390480 24 20 10 8 62 24,5 86,5 12

048699 GLAUBER AUGUSTO SOUSA FALEIRO 17/04/1991 mg16022168 20 26 8 6 60 26 86 13

565414 WARLEY SANTOS FERREIRA 05/10/1992 MG17620550 24 16 10 6 56 30 86 14

186041 ALVARO PATRICIO TORRES SILVA 21/09/1992 MG14681356 28 14 8 4 54 32 86 15

749772 DAVID EDSON SOARES 26/03/1990 mg15797713 22 20 8 8 58 27 85 16

995090 JOÃO VICTOR DA SILVA 09/10/1996 mg17705087 28 16 6 4 54 30,5 84,5 17

609068 DANIEL RODRIGO DA SILVA SOUZA 30/01/1990 10528937 22 10 10 6 48 36,5 84,5 18

806809 GUILHERME FELIPE VIANA 26/02/1994 MG18459105 16 20 10 6 52 32 84 19

654543 LEONARDO DAVI GUEDES 27/04/1995 MG-16.954.753 24 18 8 4 54 29,5 83,5 20
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882325
IGOR VINÍCIUS DE MIRANDA MOREIRA 
ALBINO 12/09/1992 MG 12.631.702 20 18 8 4 50 33,5 83,5 21

258794 GABRIEL DA SILVA KRETLI 18/10/1994 MG-18.492.269 22 22 6 6 56 27 83 22

038247 ROBSON MARINHO MARTINS 31/03/1987 MG11745449 24 22 8 4 58 24 82 23

450913 CAIO CESAR SAMPAIO PEDROZO 03/02/1989 mg13711281 24 16 8 6 54 28 82 24

348018 ITHALLO HERIBERTO PEREIRA DA SILVA 10/05/1991 mg 13862599 22 18 10 6 56 25,5 81,5 25

196710 RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA 09/08/1988 MG14475338 22 16 6 4 48 33,5 81,5 26

706291 VINÍCIUS MENDES SANTOS SILVA 13/11/1995 MG13032636 24 14 8 4 50 31,5 81,5 27

261815 FERNANDO AGEU PAIVA ANDRADE 22/09/1986 MG15001581 24 16 8 4 52 29 81 28

019491 FELIPE HENRIQUE DIAS BARBOSA 15/01/1993 16296662 20 20 6 8 54 26,5 80,5 29

708469 RAPHAEL RODRIGUES SOUZA 21/03/1992 MG15483354 24 12 10 2 48 32,5 80,5 30

624334 LEANDRO ELIAS DE MIRANDA 06/10/1987 15330641 24 20 4 2 50 30 80 31

068327 DANIEL MIRANDA DE LIMA 22/11/1990 MG15679441 24 18 8 6 56 24 80 32

223604 BRAYNER DE PAULA REIS 25/03/1989 15040746 22 18 8 2 50 30 80 33

446249 FRANCISCO CARLOS CORDEIRO JUNIOR 04/01/1986 MG12459304 20 16 6 8 50 30 80 34

974072
LUCAS NASCIMENTO SATURNINO DE 
CASTRO 17/07/1991 MG14588584 24 12 6 8 50 30 80 35

712961 RUITER DOS SANTOS CREPALDE 14/08/1987 14120688 14 24 10 8 56 23,5 79,5 36

848242
MATHEUS FELIPE RODRIGUES PIMENTA 
PÊGO 28/03/1993 MG 14481502 26 16 6 6 54 25,5 79,5 37

079290 RAFAEL DE ASSIS GLORIA 04/05/1993 MG17224659 24 10 8 6 48 31,5 79,5 38

128024 PAULO FERNANDO ARAUJO DA SILVA 10/12/1988 MG15083681 18 22 4 8 52 27 79 39

870658 DAVID JÚNIO BASTOS DOS ANJOS 12/01/1994 18377039 28 14 4 4 50 29 79 40

798239 JOÃO LÚCIO MARSICANO ALVES 11/10/1994 MG-16.184.321 26 12 8 6 52 27 79 41

893365 FERNANDO HENRIQUE COSTA ALVES 22/05/1995 MG-17502343 22 18 8 6 54 24,5 78,5 42

786128 GABRIEL DE OLIVEIRA FONSECA 07/08/1994 MG-17.937.067 20 14 10 4 48 30,5 78,5 43

304782 GUILHERME OTÁVIO DOS SANTOS 06/07/1988 MG 14060104 22 10 6 10 48 30,5 78,5 44

391698 EDUARDO SOUZA DO CARMO 04/10/1991 17006118 22 18 8 2 50 28 78 45

584641 GENESES KENEDY DE MELO SOARES 27/07/1996 MG16952719 20 18 10 4 52 26 78 46

304900 GLAYDSON LANA DE SOUZA 22/03/1992 15651381 22 16 8 4 50 28 78 47

079157 DIEGO MARTINS RODRIGUES 10/04/1995 MG 13.604.785 16 16 10 6 48 30 78 48

742328 BRUNO PEREIRA DO AMARAL BICALHO 01/10/1989 16832436 24 14 4 8 50 28 78 49

630261
CRISTIANO SOARES TEIXEIRA NASCI-
MENTO 21/08/1991 11944584 20 22 4 6 52 25,5 77,5 50

597766 WILKER VINICIUS BELARMINO CORREIA 10/05/1991 MG-16.499.225 22 16 6 4 48 29,5 77,5 51

924538 IVAN ÍCARO VARGAS NUNES 29/03/1988 15239733 20 14 8 6 48 29,5 77,5 52

781729 AUGUSTO CESAR FELIX FERNANDES 08/01/1989 MG7414831 24 24 6 2 56 21 77 53

825227 GUSTAVO LUCAS SOUZA SILVA 01/12/1995 MG16317161 18 24 4 4 50 27 77 54

045103 BRUNO APARECIDO CARDOSO GOMES 23/02/1991 mg15909368 16 22 6 4 48 29 77 55

779582 DIEGO BRUNO ALVES LEITE 31/05/1992 MG16612366 24 16 8 4 52 25 77 56

861443 CRISTIANO TSUYOSHI YOTSUMOTO 15/04/1986 7876822 22 16 6 4 48 29 77 57

872097 PAULO HENRIQUE LEITE DE MELO 19/01/1993 mg 17029710 24 12 8 4 48 29 77 58

846896 ALBERT SILVA DOS SANTOS 01/11/1986 MG14174797 22 12 8 8 50 27 77 59

912379
HENRIQUE EDUARDO ALVES DE 
RESENDE 27/12/1990 14785243 26 16 6 2 50 26,5 76,5 60

978858 RENAN HENRIQUE SILVA E SOUSA 20/04/1994 MG16210247 22 14 8 4 48 28,5 76,5 61

578372 ISRAEL SÁVIO FIALHO TAVARES 26/06/1990 mg-16683216 14 22 6 8 50 26 76 62

464032
RAFAEL FAUSTINO MARTINS DE 
OLIVEIRA 09/05/1994 15745527 18 20 4 8 50 26 76 63
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294727 GLEIDSON FELIPE DE SOUSA 16/09/1988 mg 11187167 24 14 6 6 50 26 76 64

842972 GERLY ALVES FERRAZ 09/05/1987 14795885 18 26 6 2 52 23,5 75,5 65

880504 RICARDO DE PAULA COSTA 11/07/1986 MG12063364 20 18 6 6 50 25,5 75,5 66

273695 WELBERT FERREIRA BARBOZA 10/02/1989 11607682 20 18 6 6 50 25,5 75,5 67

248087 JURANDIR MAIA DE AZEVEDO 12/06/1992 MG-14.213.828 22 16 4 6 48 27,5 75,5 68

891257 MATEUS RAFAEL GASPAR PINHEIRO 17/05/1996 19681822 20 14 6 8 48 27,5 75,5 69

215825 LEONARDO DEIVERT SANTOS PINHEIRO 24/08/1994 mg18263647 20 20 6 4 50 25 75 70

839541 VINICIUS LUIZ DE PAIVA 19/07/1995 18745921 20 18 8 4 50 25 75 71

672970 KEVIN ARNALD AMARAL SILVA 21/06/1995 17848579 22 16 8 4 50 25 75 72

313565
RENAN HENRIQUE CAMPOS DOMIN-
GOS 07/02/1995 17558130 20 16 6 6 48 27 75 73

466743 ALAN NEVES RAMOS DA SILVA 07/10/1995 19024760 22 14 8 4 48 27 75 74

447442 EMMERSON WARLEY DE OLIVEIRA 16/05/1987 MG14425972 24 12 6 6 48 27 75 75

209917 MARCELLOS JOSE MATHIAS JUNIOR 11/05/1993 13496344 26 10 10 2 48 27 75 76

450920 GUSTAVO DOS SANTOS FIGUEIREDO 11/02/1993 14608591 26 8 8 6 48 27 75 77

649533 RAFAEL HENRIQUE SOARES MAIA 02/05/1989 mg12693469 20 18 10 2 50 24,5 74,5 78

043078 THIAGO AUGUSTO TEIXEIRA ALVES 31/01/1989 11599999 18 18 8 6 50 24,5 74,5 79

347824 ROMÁRIO RODRIGUES DE MOURA 29/08/1994 mg14382329 18 14 10 8 50 24,5 74,5 80

987477 WALLACE VINÍCIO COSTA 17/04/1988 MG15066060 22 12 8 6 48 26,5 74,5 81

820546 LOUIS RANGEL AMARAL GOMES 24/04/1994 MG11923901 22 12 8 6 48 26,5 74,5 82

400422
WELLINGTON MAXIMILIANO SOUSA 
CAMARGOS 22/10/1985 10585943 22 10 8 8 48 26,5 74,5 83

600949 ISRAEL RIBEIRO LIMA 30/01/1989 MG13943725 20 18 6 6 50 24 74 84

852881 ISRAEL DOS SANTOS LEITE JUNIOR 09/01/1990 MG-16535525 24 16 4 8 52 22 74 85

755593 DIEGO CASSIMIRO DE ANDRADE 21/02/1990 MG15.080.932 22 16 6 6 50 24 74 86

348426 DANILO EVERTON SOARES 15/09/1991 MG15728618 22 16 6 6 50 24 74 87

393978 EDUARDO PEREIRA EVANGELISTA 23/02/1979 11338616 22 18 6 2 48 25,5 73,5 88

962455
MARCO AURELIO COSTA FARIA DE 
PAULA 30/07/1989 12092936 22 12 8 8 50 23,5 73,5 89

660814 DANIEL PINTO DA ALMEIDA MURTA 01/06/1985 MG13156212 24 10 10 4 48 25,5 73,5 90

099714 PAULO HENRIQUE MAGALHAES 29/07/1993 MG14094676 20 10 10 8 48 25,5 73,5 91

974071 MOACIR ROBERTO BRAZ DE SOUZA 14/11/1988 MG14089457 20 20 2 8 50 23 73 92

599800 HEBERT JOSIEL GONÇALVES DE FREITAS 06/11/1989 11120685 24 18 4 2 48 25 73 93

529959 RAFAEL RESENDE 22/11/1993 MG12020097 20 18 6 8 52 21 73 94

659791 FERNANDO DE FREITAS LINHARES 06/05/1990 mg16660839 24 16 6 2 48 25 73 95

502454 LUIZ HENRIQUE BERTOLIN FERREIRA 16/09/1989 MG15389317 14 24 6 4 48 24,5 72,5 96

009177 RONALD WILLIAN DA SILVA 23/01/1989 14389174 22 18 4 6 50 22,5 72,5 97

028033 RICARDO DUTRA DA ROCHA 21/02/1991 MG16103970 18 18 6 8 50 22,5 72,5 98

301418 TADEU DE ALMEIDA REIS 15/08/1993 12017939 16 18 8 6 48 24,5 72,5 99

462261 IGOR ALVES DA SILVA 23/08/1996 MG17848902 18 16 6 8 48 24,5 72,5 100

239959 GILVAN DE OLIVEIRA SANTOS 08/02/1987 MG11957085 22 14 8 6 50 22,5 72,5 101

928968 LEONARDO MAGALHÃES MOTA 26/02/1986 MG10829171 20 14 6 8 48 24,5 72,5 102

835762
RODRIGO HENRIQUE PEDRO DA SILVA 
RESENDE 30/08/1991 mg 8312638 20 18 8 2 48 24 72 103

047810
ATILLA CHAUMERIX RODRIGUES 
MARTINS 14/09/1988 mg-14435974 24 12 8 6 50 22 72 104

672879 PHELIPE AUGUSTO SANTOS 23/05/1989 MG15444028 22 12 8 6 48 24 72 105

741383 WENDERLAN SOARES PASCOAL 09/03/1989 mg15359705 18 20 8 6 52 19,5 71,5 106
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162381 WENDELL PABLO DE CASTRO FONSECA 27/06/1991 MG13559314 14 20 10 6 50 21,5 71,5 107

310714 MARCELO DOS SANTOS ALVES 04/09/1992 MG 18666099 24 16 6 2 48 23,5 71,5 108

238313 THIAGO FERNANDO COSME 17/03/1990 Mg13137976 18 20 8 8 54 17 71 109

961032 ROGER DAS CHAGAS AFONSO 09/08/1988 MG15577878 18 14 10 6 48 23 71 110

053005 ALAN FERREIRA AMORIM 22/11/1996 mg17636186 20 10 10 8 48 22,5 70,5 111

801981 MATEUS FELIPE DE SOUZA FARIA 18/12/1993 18392517 20 22 6 2 50 20 70 112

957268 RODRIGO FERREIRA RAMOS 26/12/1990 16909494 22 12 4 10 48 21,5 69,5 113

738163
HUGO HENRIQUE MELO MEDEIROS DE 
ABREU 17/04/1991

MG - 
12.657.407 22 8 10 8 48 21,5 69,5 114

890616 PABLO HENRIQUE DE MELLO 05/06/1990 MG 15002346 14 22 8 4 48 21 69 115

102558 BRUNO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA 10/05/1995 18021093 18 18 6 6 48 21 69 116

1ª ETAPA: RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA – FEMININO – APROVADOS – AMPLA CONCORRÊNCIA – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
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ÇÃO CANDIDATO NASCIMENTO IDENTIDADE

LÍNGUA 
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059276
SCHEILA DE ANDRADE PEREIRA 
DIAS 10/05/1991 MG16603199 24 18 6 8 56 29,5 85,5 1

141426 GLAUCIA DA COSTA MIGUEL 23/01/1988 MG14822068 26 16 8 6 56 27,5 83,5 2

692110 ALEXANDRA MARA DE OLIVEIRA 04/03/1986 MG12511908 22 22 6 8 58 24,5 82,5 3

498176 DALILA PEREIRA LINHARES 16/01/1991 17374665 20 22 6 2 50 31,5 81,5 4

220215
DAYANNE JANINY DE ANDRADE E 
SOUZA 07/05/1993 MG 12231827 24 14 8 6 52 27,5 79,5 5

734186 LILIAN STEFANY DE MOURA SILVA 10/09/1988 MG15435119 18 16 6 10 50 28,5 78,5 6

479435 RAFAELA BÁRBARA FERREIRA 20/10/1989 MG 15677727 20 12 10 6 48 30,5 78,5 7

480707
LIDINEIA CRISTINA DIAS DOS 
SANTOS 06/09/1985 13508534 24 16 10 6 56 22 78 8

123855 DENISE DO NASCIMENTO ALVES 29/06/1988 11583272 24 12 8 4 48 27,5 75,5 9

349886 DANIELLE SILVIA ALVES PEREIRA 20/06/1988 MG13733032 20 16 8 6 50 24,5 74,5 10

109435
ANA CAROLINA DE CARVALHO 
MOZER 07/02/1995 MG 12862199 18 16 8 8 50 23,5 73,5 11

383550 INGRID DE OLIVEIRA FREITAS 06/07/1993 17541146 22 16 4 6 48 24,5 72,5 12

1ª ETAPA: RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA – MASCULINO – APROVADOS – NEGROS E PARDOS – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
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PORTU-
GUESA

CONHECI-
MENTOS 
ESPECÍ-
FICOS: 
LEGISLA-
ÇÃO
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894263
PHILIPPE AUGUSTO LOPES 
FERREIRA 08/04/1988 MG11390480 24 20 10 8 62 24,5 86,5 1

995090 JOÃO VICTOR DA SILVA 09/10/1996 mg17705087 28 16 6 4 54 30,5 84,5 2

038247 ROBSON MARINHO MARTINS 31/03/1987 MG11745449 24 22 8 4 58 24 82 3

019491 FELIPE HENRIQUE DIAS BARBOSA 15/01/1993 16296662 20 20 6 8 54 26,5 80,5 4
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LÍNGUA 
PORTU-
GUESA

CONHECI-
MENTOS 
ESPECÍ-
FICOS: 
LEGISLA-
ÇÃO

RACIO-
CÍNIO 
LÓGICO

CONHECI-
MENTOS 
SOBRE 
CONTA-
GEM TOTAL

PROVA DIS-
SERTATIVA

TOTAL DE 
PONTOS CLAS.

848242
MATHEUS FELIPE RODRIGUES 
PIMENTA PÊGO 28/03/1993 MG 14481502 26 16 6 6 54 25,5 79,5 5

128024
PAULO FERNANDO ARAUJO DA 
SILVA 10/12/1988 MG15083681 18 22 4 8 52 27 79 6

597766
WILKER VINICIUS BELARMINO 
CORREIA 10/05/1991 MG-16.499.225 22 16 6 4 48 29,5 77,5 7

781729
AUGUSTO CESAR FELIX FERNAN-
DES 08/01/1989 MG7414831 24 24 6 2 56 21 77 8

294727 GLEIDSON FELIPE DE SOUSA 16/09/1988 mg 11187167 24 14 6 6 50 26 76 9

273695 WELBERT FERREIRA BARBOZA 10/02/1989 11607682 20 18 6 6 50 25,5 75,5 10

672970 KEVIN ARNALD AMARAL SILVA 21/06/1995 17848579 22 16 8 4 50 25 75 11

450920
GUSTAVO DOS SANTOS FIGUEI-
REDO 11/02/1993 14608591 26 8 8 6 48 27 75 12

347824
ROMÁRIO RODRIGUES DE 
MOURA 29/08/1994 mg14382329 18 14 10 8 50 24,5 74,5 13

987477 WALLACE VINÍCIO COSTA 17/04/1988 MG15066060 22 12 8 6 48 26,5 74,5 14

852881
ISRAEL DOS SANTOS LEITE 
JUNIOR 09/01/1990 MG-16535525 24 16 4 8 52 22 74 15

348426 DANILO EVERTON SOARES 15/09/1991 MG15728618 22 16 6 6 50 24 74 16

393978 EDUARDO PEREIRA EVANGELISTA 23/02/1979 11338616 22 18 6 2 48 25,5 73,5 17

599800
HEBERT JOSIEL GONÇALVES DE 
FREITAS 06/11/1989 11120685 24 18 4 2 48 25 73 18

028033 RICARDO DUTRA DA ROCHA 21/02/1991 MG16103970 18 18 6 8 50 22,5 72,5 19

301418 TADEU DE ALMEIDA REIS 15/08/1993 12017939 16 18 8 6 48 24,5 72,5 20

462261 IGOR ALVES DA SILVA 23/08/1996 MG17848902 18 16 6 8 48 24,5 72,5 21

239959 GILVAN DE OLIVEIRA SANTOS 08/02/1987 MG11957085 22 14 8 6 50 22,5 72,5 22

835762
RODRIGO HENRIQUE PEDRO DA 
SILVA RESENDE 30/08/1991 mg 8312638 20 18 8 2 48 24 72 23

741383 WENDERLAN SOARES PASCOAL 09/03/1989 mg15359705 18 20 8 6 52 19,5 71,5 24

961032 ROGER DAS CHAGAS AFONSO 09/08/1988 MG15577878 18 14 10 6 48 23 71 25

053005 ALAN FERREIRA AMORIM 22/11/1996 mg17636186 20 10 10 8 48 22,5 70,5 26

801981 MATEUS FELIPE DE SOUZA FARIA 18/12/1993 18392517 20 22 6 2 50 20 70 27

957268 RODRIGO FERREIRA RAMOS 26/12/1990 16909494 22 12 4 10 48 21,5 69,5 28

890616 PABLO HENRIQUE DE MELLO 05/06/1990 MG 15002346 14 22 8 4 48 21 69 29

102558
BRUNO CÉSAR DOS SANTOS 
OLIVEIRA 10/05/1995 18021093 18 18 6 6 48 21 69 30

1ª ETAPA: RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA – FEMININO – APROVADOS – NEGROS E PARDOS – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO CANDIDATO NASCIMENTO IDENTIDADE

LÍNGUA 
PORTU-
GUESA

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS: 
LEGISLAÇÃO

RACIO-
CÍNIO 
LÓGICO

CONHECI-
MENTOS 
SOBRE CON-
TAGEM TOTAL

PROVA 
DISSER-
TATIVA

TOTAL DE 
PONTOS CLAS.

734186
LILIAN STEFANY DE MOURA 
SILVA 10/09/1988 MG15435119 18 16 6 10 50 28,5 78,5 1

123855 DENISE DO NASCIMENTO ALVES 29/06/1988 11583272 24 12 8 4 48 27,5 75,5 2

Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2016.
Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura Municipal de Contagem
Decreto nº 512, de 22 de maio de 2015.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência Pública nº 003/2016 

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações nas seguintes modalidades: 

Tomada de Preços nº 003/2016 – PA 013/2016, tipo menor preço, contratação de empresa de engenharia para execução de obras de drenagem e pavimentação das 
ruas nair Camargos de Aguiar e Albert Schiwsrtzer, no bairro chácaras califórnia no município de Contagem – MG., com entrega dos envelopes de documentação e 
propostas até as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2016 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 25 (vinte 
e cinco) de fevereiro de 2016.

Tomada de Preços nº 004/2016 – PA 014/2016, tipo menor preço, contratação, sob o regime de empreitada por preços unitários, de empresa de engenharia para ex-
ecução das obras do campo de futebol Esporte Clube Nova Contagem na rua Beira Campo, 129, Bairro Nova Contagem, Contagem/MG, com entrega dos envelopes de 
documentação e propostas até as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2016 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) 
do dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2016.

Tomada de Preços nº 005/2016 – PA 016/2016, tipo menor preço, contratação, sob o regime de empreitada por preços unitários, de empresa de engenharia para ex-
ecução de serviços e reforma e restauro da edificação casa da cultura Nair Mendes Moreira, situada na praça vereador Josias Belém nº 1, bairro Centro – contagem/mg., 
com entrega dos envelopes de documentação e propostas até as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2016 e com a abertura 
marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2016.

Tomada de Preços nº 006/2016 – PA 017/2016, tipo menor preço, contratação, sob o regime de empreitada por preços unitários, de empresa de engenharia para 
execução de obras de reforma do cine teatro Tony Vieira, situado na praça Silviano Brandão s/n – sede – contagem/mg., com entrega dos envelopes de documentação 
e propostas até as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 1º (primeiro) de março de 2016 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 1º (primeiro) 
de março de 2016.

Concorrência Pública nº 004/2016 – PA 018/2016, menor preço, contratação sob o regime de empreitada a preços unitários, de empresa de engenharia para ex-
ecução das obras do sistema de esgoto sanitário da bacia dos córregos da rua México, Honduras e tratamento de margens do córrego da rua México no município de 
Contagem – MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 14 (quatorze) de março de 2016 e com a 
abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 14 (quatorze) de março de 2016.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 02 (dois) de fevereiro de 
2016, 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 a sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão 
Permanente de Licitações no endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da 
empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato ou através do site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. 

Jáder Luís Sales Júnior
Presidente da Comissão Permanente de LicitaçõesSecretaria Municipal 

de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 05/02/2016

1. EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2012 PAC. 033/2012 PP. 010/2012
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM - CONPARQ.
CONTRATADA: AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR GLOBAL: R$ 1.321.191,36
VALOR MENSAL: R$ 110.099,28
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1024.18541.2246 – 33903700 - 010000
ASSINADO/VIGÊNCIA: 29/01/2016 / DE 1°/01/2016 ATÉ 31/12/2016

2. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2016 PAC. 008/2016 INEX. 001/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
CONTRATADA: CANTOR “FELIPE ARAÚJO” REPRESENTADO PELA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. 
OBJETO: COMPARECIMENTO DO CANTOR “FELIPE ARAUJO” PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “DIA MUNICIPAL DA BANDA MOLE”, NO DIA 31 (TRINTA E UM) DE JANEI-
RO DE 2016, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN. (UMA HORA E TRINTA MINUTOS).
VALOR TOTAL R$ 51.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1061.04.131.0066.2358 – 33903920 - 010000
ASSINADO: 29/01/2016

3. EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 036/2016 – ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM  E O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA SEVERA.



Contagem, 5 de  fevereiro de 2016 Página 54 de 66 Diário Oficial de Contagem - Edição 3800

"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.

VALOR GLOBAL: R$ 1.262.928,63  (EM 10 PARCELAS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.367.0025.2213 – 33504100 - 010100
ASSINADO/VIGÊNCIA: 04/02/2016 ATÉ 31/12/2016.

EXTRATO DO TERMO CONVÊNIO Nº.035/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A 
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS. OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ATENDI-
MENTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONFORME DISCRIMINADO A SEGUIR: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 NATUREZA DA DESPESA 
: 33.50.41.00 FONTE: 010100 VALOR: R$ 1.490.880,00 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E NOVENTA MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS) EM 10 (DEZ) PARCELAS.
ASSINADO: 05/02/2016 VIGÊNCIA: 31/12/2016 

EXTRATO DO TERMO CONVÊNIO Nº.037/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A 
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS. OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EDU-
CACIONAIS DE INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO DE LIBRAS CONFORME DISCRIMINADO A SEGUIR: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.367.0025.2213 NATUREZA DA 
DESPESA : 33.50.41.00 FONTE: 010100 VALOR: R$1.430.531,73 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E HUM REAIS E SETENTA E TRÊS 
CENTAVOS) EM 10 (DEZ) PARCELAS.
ASSINADO: 05/02/2016 VIGÊNCIA: 31/12/2016 

EXTRATO DO TERMO CONVÊNIO Nº.038/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
A SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS. OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A IMPLEMENTA-
ÇÃO DA ESCOLA DE MARCENARIA CONFORME DISCRIMINADO A SEGUIR: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 NATUREZA DA DESPESA : 33.50.41.00 
FONTE: 010100 VALOR: R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS).
ASSINADO: 05/02/2016 VIGÊNCIA: 31/12/2016 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
O Diretor Geral do Departamento de Tributação e Fiscalização, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tri-
butário do Município de Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: PACHECO & MADALENA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - ME, 
CNPJ/CPF nº 04.896.926/0001-68, situado à Rua: Monsenhor João Martins, Nº 2021 – Loja 01, Bairro Parque Novo progresso 2ª Seção, CONTAGEM - MG da lavratura do 
Termo de Notificação Fiscal nº 24.543,PTA Nº 00016/2016-07A, fixando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a 
impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito apurado.
Não ocorrendo à apresentação da impugnação ou pagamento do débito, no prazo estipulado, o mesmo será declarado “revel” e o processo encaminhado para imedia-
ta inscrição do débito em “Divida Ativa”, nos termos do art. 286 do CTMC.
O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. Cardeal 
Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial - Contagem – MG - Fone: 3363-5662.
Contagem, 04 de fevereiro  de 2016.
Ralf Raimundo Rosa
Departamento de Tributação e Fiscalização
Diretor Geral – Matrícula 22.825-7

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
O Diretor Geral do Departamento de Tributação e Fiscalização, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tri-
butário do Município de Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: THEO EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 
- ME - ME, CNPJ/CPF nº 14.382.073/0001-08, situado à: Av. Um, Nº 120, Bairro Colorado 1ª e 2ª Seção, CONTAGEM - MG da lavratura do Termo de Notificação Fiscal nº 
24.918, PTA Nº 02.B.00541/15, fixando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou 
efetue o pagamento do débito apurado.
Não ocorrendo à apresentação da impugnação ou pagamento do débito, no prazo estipulado, o mesmo será declarado “revel” e o processo encaminhado para imedia-
ta inscrição do débito em “Divida Ativa”, nos termos do art. 286 do CTMC.
O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. Cardeal 
Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial - Contagem – MG - Fone: 3363-5662.
Contagem, 04 de fevereiro de 2016.
Ralf Raimundo Rosa
Departamento de Tributação e Fiscalização
Diretor Geral – Matrícula 22.825-7
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM E A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CONTAGEM-CDL.
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.508/001-31, com sede na Praça Tancredo Neves, nº 200, Bairro Cami-
lo Alves, Contagem/MG, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na pessoa do seu Secretário, Sr. Antônio Carlos Xavier da Gama, inscrito 
no CPF sob o nº 536.170.706-63, ambos residentes na cidade de Contagem/MG, doravante denominada SEMA, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações e no Decreto Municipal nº029, de 18 de março de 2013 e a,

CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CONTAGEM-CDL, INSCRITO SOB O CNPJ sob o nº 17.511.221/0001-27, com sede na Rua Manoel Teixeira Camargos, 475, bairro 
Eldorado, Contagem/MG, neste ato representado por seu presidente, Sr. Frank Sinatra Santos Chaves, doravante denominado, CDL, 

CONSIDERANDO QUE: O comércio atacadista e varejista tem se esforçado para se adequarem aos requisitos legais do Direito ambiental Brasileiro, além de serem obri-
gadas a se ajustar aos critérios definidos em planos diretores e zoneamentos municipais e regionais, bem como à compatibilização com as normas relativas ao uso e 
ocupação do solo; 

Os prazos praticados pelos órgãos de Administração Pública podem estender-se além das necessidades do comércio, deixando-os em situação de não-conformidade 
com a legislação vigente por longos períodos;

As partes acima qualificadas têm interesse em firmar o presente Convênio de Cooperação Técnica, a fim de que sejam executados os Licenciamentos Ambientais das 
empresas lojistas de Contagem dentro de prazos coerentes, promovendo aos representantes comerciais e agentes de comércio uma adequação mais rápida às leis e 
normas ambientais;

Resolvem, de comum acordo, firmar o presente CÔNVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, que será regido pelas seguintes cláusulas

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio de Cooperação Técnica tem como objetivo a conjução de esforços visando à regularização ambiental das empresas logistas instaladas no Municí-
pio de Contagem, das empresas do comércio em geral e das empresas prestadoras de serviços e profissionais liberais de Contagem para promover o desenvolvimento 
sustentável, em prazo reduzido.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES

2.1 Compete a CDL

a) Ceder por empréstimo à SEMA os seguintes equipamentos de informática: 02 (dois) computadores, bem como o mobiliário específico, 08 (oito) cadeiras, 02 (dois) 
mesas, 01(um) arquivo de aço com 4 (quatro) gavetas, 02(dois) cadeiras giratórias e 03 (três) armários, em um prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura deste con-
vênio, necessários ao cumprimento do objeto do mesmo, durante os 12 meses de vigência do presente convênio de Cooperação técnica.

b) Fornecer a SEMA, sem quaisquer ônus, mão de obra especializada para assessoria técnica durante toda vigência do presente Convênio de Cooperação Técnica.

2.2 Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA

a) Realizar as metas pertinentes aos prazos de licenciamento, conforme o seguinte:

a.1) Prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para processos de licenciamento das classes 3 e 4 serem encaminhados ao Conselho de Meio Ambiente de Contagem- 
COMAC;

a.2) Prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para licenciamento das Classes 1 e 2;

a.3) Prazo máximo de 15 (quinze) dias para emissão do Formulário de Orientação Básica- FOB.

b) Coordenar os trabalhos proposto pelo programa, bem como os licenciamentos, buscando alcançar as metas de prazo do objeto deste instrumento;

c) Coordenar as atividades realizadas pela assessoria técnica fornecida pela CDL.

d) Realizar todas as instalações do mobiliário cedido pela CDL.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1 O presente Convênio de Cooperação Técnica vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser complementado, 
prorrogado e/ou alterado mediante Termo Aditivo, por expressa manifestação dos partícipes, com antecedência mínima de 15(quinze) dias do término da vigência deste 
instrumento, desde que não implique em modificação do objeto.

CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS

4.1 Não há previsão de repasse de recursos financeiros, já que os recursos serão os previstos no orçamento financeiro de cada partícipe para cumprimento de suas 
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obrigações.

4.2 No caso de existir despesas financeiras para cumprimento e/ou acompanhamento deste Convênio de Cooperação Técnica, estas serão custeados por cada um dos 
partícipes.

CLÁUSULA QUINTA-DOS BENS REMANESCENTES 

5.1 Quando da conclusão ou extinção deste Convênio, os bens mencionados na cláusula segunda poderão ser doados ao Município de Contagem, respeitado o dispos-
to na legislação municipal pertinente.

CLÁUSULA SEXTA-DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Qualquer alteração nas demais disposições deste Convênio, somente terá validade se formalizada através de ermos aditivos assinados pelas partes, que integrarão o 
presente instrumento, para todos os fins e efeitos de direito.

6.2 Cada parte assumirá, isoladamente, as obrigações assumidas perante terceiros.

6.3 Os casos omissos, bem como as questões oriundas deste Convênio deverão ser preferencialmente resolvidos de comum acordo entre as partes.

6.4 Na hipótese de ocorrência de fato novo que comprometa a qualidade do Convênio entre as partes, a suspensão ou cancelamento do presente instrumento depen-
derá de termo de distrato a ser celebrado.

CLÁUSULA SÉTIMA-DA PUBLICAÇÃO

7.1 A publicação resumida do presente convênio de Cooperação Técnica será efetivada por extrato no Diário Oficial do Município de Contagem no prazo legal.

CLÁUSULA OITAVA-DA RESCISÃO

8.1 O presente instrumento ficará de pleno direito rescindido no caso de infração, por qualquer uma das partes, ficando esta responsável pelo pagamento de perdas e 
danos devidamente apurados.

8.2 O presente instrumento poderá, também, ser extinto de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, a qualquer época, mediante um 
pré-aviso escrito de uma parte à outra com 30 (trinta) dias de antecedência, sem prejuízo das tarefas em execução no período anterior à notificação.

CLÁUSULA NONA-DO FORO

9.1 Fica eleito o foro da Comarca de Contagem/MG para dirimir qualquer dúvida ou questão oriunda do cumprimento do presente Convênio, que não possa ser resolvi-
da administrativamente.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, os convenentes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas 
testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Contagem, 01 de janeiro de 2016.

                              _______________________________________________
                                                 Antônio Carlos Xavier da Gama 
                                 Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

_______________________________________________
                                                     Frank Sinatra santos Chaves
                                          Câmara Dirigentes Lojistas de contagem

Testemunhas:

1) __________________________________      2) ___________________________________
    Nome completo     Nome completo
CPF: ________________________________     CPF: _________________________________
Identidade: ___________________________     Identidade: ____________________________
Endereço: ____________________________    Endereço: _____________________________

204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC DE 2016
DATA: 15-02-2016
HORA: 9:00 Horas
LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais.
O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Antônio Carlos Xavier da Gama, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993, convoca os membros efetivos e suplentes para a 204ª Reunião Ordinária do COMAC, no 
dia 15 de fevereiro de 2016, às 9:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem. 
Pauta:
1. Aprovação da Ata da 203ª Reunião Ordinária do COMAC.
2. Himoinsa do Brasil Indústria e Comércio Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. concedido “Ad Referendum”. Processo Nº 7502/01-14.
3. Posto Norte Sul Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva concedido                        “Ad Referendum”. Processo Nº 7813/01-14.
4. Labcor Laboratórios Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Instalação Corretiva. Processo      Nº 8600/01-15. 
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5. EPS Sistemas Construtivos Ltda. - Julgamento do pedido de Operação Corretiva. Processo               Nº 7132/01-13.  
6. Mart Minas Distribuição Ltda. - Julgamento do pedido de Licenças de Operação Corretiva. Processo Nº 7409/01-13.
7. Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq: Autorização de supressão e definição da compensação ambiental: 
*Cláudio Fernandes da Silva – Supressão de 33 indivíduos arbóreos. Processo Nº 01558/2015-03A. 
*José Moura da Rocha – Supressão de 02 Braúnas (Melanoxylon brauna). Processo                           Nº 02000/2015-03A.
8. Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.
Atenciosamente,
Antônio Carlos Xavier da Gama
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

Ata da 4ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Habitação, do ano 2015, iniciando-se as 19 horas e 20 minutos, do dia 29 de outubro de  2015,  Casa dos 
Conselhos localizada na Avenida João César de Oliveira nº 3.481,  1º andar Bairro Eldorado, Contagem – MG.. De acordo com a lei 038/2007, a presidenta do Conselho 
Municipal de Habitação,  Gláucia Helena de Souza, realizou chamada com a presença de 08 (oito) conselheiros(as)  sendo 04 (quatro)  representantes do governo e 
04 (quatro) representantes da sociedade civil decidiu-se por realizar o plenário visto que não haviam deliberações a serem votadas e  plenário teria carater  informal.
Justificaram ausência: Vereador Jerson Braga- Caxicó,  aniversário natalício, Felipe Frederico Moreira - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, por estar de férias,  Pedro 
Paulo Ponciano, motivo: viagem, vereador Décio Camargos, desencontro de agenda.Camila Adriele Vidente- IPUCON justificativa; viagem, Sirley  Jesus, Vila PTO, motivo: 
viagem. Nédina Nilo de Assis, (ASMAC).- por cumprir outra  agenda. A data o plenário ocorreu na véspera de um feriado prolongado, muitos conselheiros(as) viajaram. 
Estando presente  seguintes conselheiros(as): Representantes do Governo: Secretaria Municipal Adjunta de Habitação-Secretária Gláucia Helena de Souza, e Danilo 
Afonso Caíres e Laudice de Magalhães Pinto, Secretaria Municipal da Fazenda- Adiel Anacleto Rocha,. Representantes da Sociedade Civil: Comunidade de Assenta-
mentos Precários de Interesse Social da Vila Beatriz-Ivo Eustáquio Bruno, Movimento Pró-Moradia: Lourival de Souza Neto, Associação dos Catadores Autônomos de 
Materiais Recicláveis- Keyla Lopes Barbosa, SINDISCON- Walisson Cleiton de Paula. Convidados e Colaboradores: Aníbal Altivo da Silva da Secretaria Municipal Adjunta 
de Habitação, Kátia Lopes Rodrigues da ASMAC, Eliene Gonçalves Centro de Apoio ao Sem Casa., Maria Regina Baldon, Vânia Conceição Ferreira e Paulo Augusto dos 
Santos do COMHAB,  Anne Luzia Souza, Maria de Lourdes Souza , Maria de Paula Pereira, Rosana Lopes e Renata Rezende- Movimento Pro Moradia,  Roberto Fernandes 
Oliveira e Paula Cristina Ribeiro  da Defesa Civil de Contagem. A leitura da ata da 4ª reunião ordinária   foi  realizada por Laudice Magalhães Pinto, a pedido do 1º secre-
tário Danilo Afonso Caíres, como não havia quorum definiu-se buscar aprovação dos(as) conselheiros(as) presentes e enviar para os(as) ausentes a ata para apreciação 
e aprovação.Considerando a aprovação dos presentes. Em seguida ouve a apresentação da Defesa Civil sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos, conduzida por 
Paula Cristina Ribeiro e Roberto Fernandes Oliveira, esclarecendo sobre atuação do  o Comitê Gestor de área de risco,.expondo também sobre o plano  de  contingência 
para o período chuvoso.Esclareceu dúvidas sobre a remoção das famílias em situação de risco em período chuvoso.Vânia, perguntou sobre o projeto mirim nas escolas 
alunos da rede municipal são orientados sobre os perigos de acidentes em áreas de risco e como reagirem e seus familiares. Roberto falou do projeto de capacitação 
de lideranças comunitárias  com atuação voluntária para abordagem em áreas de riscos.Maria de Lourdes do movimento Pro Moradia do Água Branca demonstrou 
interesse na proposta e gostaria que fosse divulgado em sua comunidade. Roberto divulgou o telefone de contato e colocou-se a disposição do Conselho de Habitação.
Atualmente existem 38 (trinta e oito) voluntários(as)  capacitados(as), Sr Jorge liderança do Bandeirantes falou da importância da comunidade envolver-se em todo 
processo, acompanhar a atuação da prefeitura e colaborar no que for necessário.Em seguida Gláucia Helena, presidenta falou sobre a situação de terrenos invadidos 
na Vila Beatriz, o conselheiro Sr. Ivo Eustáquio Bruno da Vila Beatriz, fez alguns questionamentos. A presidenta Gláucia Helena de Souza, informou que irá realizar uma 
apresentação no próximo plenário para esclarecer todas as dúvidas, mas que a situação da invasão está tramitando na justiça.  A referida apresentação já estava ela-
borada, mas em função de problemas com o sinal do data-show não seria possível apresentá-la  no momento.A presidenta Gláucia Helena de Souza, convidou aos(as) 
presentes para participarem das caravanas para apresentação das obras realizadas em todas as regionais, é uma maneira da comunidade aproximar do poder público e 
conhecer as obras executadas. Finalizando, Laudice Magalhães Pinto,  procedeu a leitura do convite para evento de anúncio das obras das Vilas Bandeirantes I e II que.
destacou a frase ¨” A cidadania implica ação e participação.” Não havendo mais nada a tratar a presidenta Gláucia Helena de Souza, encerrou  a reunião, eu Danilo 
Afonso Caíres para tudo constar lavrei a presente que após lida  aprovada será assinada.  

Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem
CONVOCAÇÃO
Contagem, 03 de Fevereiro de 2016
Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 140ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
do Idoso de Contagem - COMIC, que será realizada no dia 17 de fevereiro (quarta-feira) de 2016, às 09h00, na Casa dos Conselhos localizada à Avenida João César de 
Oliveira, 3481, 4º andar, Bairro: Eldorado, Contagem-MG
PAUTA: 140ª Reunião Ordinária do COMIC -
1 – Oração e leitura da mensagem.
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2 _ Aprovação da 139ª Ata Ordinária.
3 – Comissão Normativa e Fiscalizadora:
 CEPA – Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José
 Associação Move Cultura
4 – Comissão do Fundo Municipal do Idoso:
 Projeto para CAC: Associação Move Cultura – Projeto: Nossa História no Museu e na Fotografia.
5 – Agenda de Trabalho 2016
6 – Informes:
 Carnaval da 3ª Idade 2016
 Programa Vida Saudável.
Atenciosamente; 
 Hamilton Lara Moreira
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC

C.M.D.P.D.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO – SEPEDI
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD
CONVOCATÓRIA
Contagem, 04 de fevereiro de 2016
Convocamos os(as) Conselheiros(as) de direito, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 90ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Contagem - CMDPD, que será realizada na (quarta-feira), dia 17 de fevereiro de 2016, às 14h00, na Casa dos Conse-
lhos, situada à  Av: João César de Oliveira, nº 3481, 4º andar – Eldorado.
PAUTA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD -  17 DE FEVEREIRO DE 2016
1 – Informes
2 -  Aprovação da 89ª  (octogésima nona) Ata Ordinária
3 - Questão Cartão BH BUS / CARTÃO ÓTIMO
4 - Informações sobre o atendimento e encaminhamento dos casos de microcefalia em Contagem
Maurício Alves Peçanha
Presidente do CMDPD

Fundac

AVISO – ERRATA
A Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, Renata Lima, no uso de suas atribuições, torna pública a presente RETIFICAÇÃO a publicação 
do dia 03/02/2016, Diário Oficial de Contagem – Edição 3798, página 15, resultado da fase de habilitação da “2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO MESTRES E MESTRAS DOS SABE-
RES, GRUPOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE CULTURA POPULAR DE CONTAGEM”:

Onde se lê:

22 Márcio Eustáquio Antunes de Souza
Motivo: ausência da Cópia do Cartão Bancário em que seria depositado o valor, caso o candidato fosse 
premiado, item 9, subitem 9.1, alínea “c”.

23 Marycelle Ribeiro

Motivo: ausência dos anexos IV e V, declaração de não impedimento do Mestre ou representante, decla-
ração de Reconhecimento emitida pela Comunidade (item 6, subitem 6.2, alínea “d” e “e”). Ausência da 
documentação exigida no item 9, subitem 9.1, alínea “a”, “b” e “c”.

Leia-se:

22 Márcio Eustáquio Antunes de Souza

Motivo: ausência dos anexos IV e V, declaração de não impedimento do Mestre ou representante, decla-
ração de Reconhecimento emitida pela Comunidade (item 6, subitem 6.2, alínea “d” e “e”). Ausência da 
documentação exigida no item 9, subitem 9.1, alínea “a”, “b” e “c”.

23 Marycelle Ribeiro
Motivo: ausência da Cópia do Cartão Bancário em que seria depositado o valor, caso o candidato fosse 
premiado, item 9, subitem 9.1, alínea “c”.
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Funec

CHAMADA PARA AS VAGAS REMANESCENTES (RETIFICADA)
O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem, FUNEC, HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, TOR-
NA PÚBLICO e estabelece as normas para a CHAMADA DAS VAGAS REMANESCENTES do Processo Seletivo de Estudantes de 1º ano, para o ingresso no ano de 2016, 
nos cursos de Ensino Médio Regular e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada.
1. QUADRO DE VAGAS REMANESCENTES DO PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES EDITAL Nº 01/2015 DISPONÍVEIS PARA A CHAMADA PÚBLICA:
QUADRO I

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA

UNIDADE CURSOS DURAÇÃO TURNO

VAGAS

Ampla concorrência

Pessoa com
Deficiência
10%

Negro, pardo ou 
indígena
20% TOTAL

RIACHO
Ensino Médio na Forma Inte-
grada - Técnico em Informática

3 anos mais estágio Integral
(manhã e tarde) 02 0 0 02

TOTAL(1) 02 0 0 02

QUADRO II (RETIFICADO)

ENSINO MÉDIO REGULAR

UNIDADES CURSO DURAÇÃO TURNO

VAGAS

Ampla concorrência

Pessoa com 
Deficiência
10%

Negro, pardo 
ou indígena
20% TOTAL

Alvorada
(Prédio: E. M. Eli Horta) Ensino Médio Regular 3 anos Noite 10 0 0 10

Amazonas
(Prédio: E. M. Machado de Assis) Ensino Médio Regular 3 anos Noite 07 0 0 07

Industrial
(Prédio da E.M. Maria do Amparo) Ensino Médio Regular 3 anos Manhã 02 0 0 02

Nova Contagem
(Prédio da E.M. Ana Guedes) Ensino Médio Regular 3 anos Noite 32 0 0 32

Novo Eldorado
(Prédio da E.M. Sócrates Mariani Bitencourt) Ensino Médio Regular 3 anos Noite 25 0 0 25

Oitis
(Prédio da E. M. Albertina Alves do Nascimento) Ensino Médio Regular 3 anos Manhã 05 0 0 05

Xangri-lá
(Prédio da E. M. Ver. B. Batista ) Ensino Médio Regular 3 anos Manhã 45 0 0 45

Petrolândia
(Prédio da E. M. Isabel Nascimento) Ensino Médio Regular 3 anos Noite 06 0 0 06

Ressaca
(Prédio da E. M. Rita Carmelinda) Ensino Médio Regular 3 anos

Tarde 33 0 0 33

Noite 70 0 0 70

TOTAL(2) 237 0 0 237

TOTAL GERAL(1+2) 237
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2. Os candidatos classificados no Processo Seletivo QUE NÃO FORAM CONTEMPLADOS NA 1ª CHAMADA E NA 2ª CHAMADA deverão comparecer na data, horário e 
Local, de acordo com o QUADRO II abaixo para concorrer à vaga.

QUADRO III (RETIFICADO)

CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DATA HORÁRIO LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA VAGAS

Classificados de 1.526 a 2.605 
(Ampla concorrência)

05/02/2016 9 horas
Unidade Riacho
R. Tietê, 211 – Riacho, Contagem/MG Tel. 3392-0288/ 1288 02

05/02/2016 19:30 horas

Alvorada
(Prédio: E. M. Eli Horta)
Rua Professora Neuza Rocha, 406 -B.  Central Parque, Contagem/MG 10

05/02/2016 19:30 horas

Amazonas
(Prédio: E. M. Machado de Assis)
Rua Japurá, 449 - B. Amazonas, Contagem/MG 07

05/02/2016 9 horas

Industrial
(Prédio da E.M. Maria do Amparo)
Rua Profª Adalgisa Cândida de Souza, 170, Industrial, Contagem/MG Tel. 3382-1388 02

05/02/2016 19:30 horas

Nova Contagem
(Prédio da E.M. Ana Guedes)
Rua VC- 4, 777 – Nova Contagem, Contagem/MG. Tel. 3911-5163 32

05/02/2016 19:30 horas

Novo Eldorado
(Prédio da E.M. Sócrates Mariani Bitencourt)
Pça. N. Sra. da Conceição, 335 – Novo Eldorado, Contagem/MG
Tel. 3391-4505 25

05/02/2016 9 horas

Oitis
(Prédio da E. M. Albertina Alves do Nascimento)
Rua Cinco A, 20 – Oitis, Contagem/MG. Tel.  3355-7892 05

05/02/2016 9 horas

Xangri-lá
(Prédio da E. M. Ver. B. Batista )
Pça. Belarmino de Souza, s/nº, Xangri-lá, Contagem/MG.
Tel. 3397-8196 45

05/02/2016 19:30 horas

Petrolândia
(Prédio da E. M. Isabel Nascimento)
R. Refinaria União, 194 – Petrolândia, Contagem/MG.
Tel. 3397-9211 06

05/02/2016 14 horas

Ressaca
(Prédio da E. M. Rita Carmelinda)
R. Rubi, 850 – São Joaquim, Contagem/MG.
3357-4855

33
Tarde

70
Noite

3. O critério para o preenchimento das vagas será de acordo com a classificação no Processo Seletivo dos candidatos presentes, classificados de 1.526 a 2.605. 
4. O candidato contemplado com uma vaga no dia 05/02/2016 terá o prazo de 24 horas para efetuar sua matrícula. Caso não efetive a sua matrícula nesse prazo, 
perderá a vaga. 
Contagem, 04 de fevereiro de 2016.
Hugo Otavio Costa Vilaça
Presidente da FUNEC

Transcon

CONVOCAÇÃO SESSÃO DE ABERTURA DE HABILITAÇÃO
Diante da inabilitação dos licitantes José Barbosa de Almeida e Flávio Lúcio Xavier, falecimento dos licitantes Farildes Custodio de Meneizes e Jamilson Avelino Ramos, e 
da desistência dos licitantes Manoel Alvim de Fátima Santos, Rodrigo Jardim Duarte, Anderson Lopes Alves, Hermogenes de Almeida Carvalho e Alysson Carvalho de Oli-
veira (Grupo II), fica convocada, para o dia 23 de fevereiro de 2016, às 9:30horas, na sede da TransCon, sessão de abertura dos envelopes de habilitação dos seguintes 
licitantes:
GRUPO II – LOTE I – PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Envelope Classificação Nome
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1485 15 ANDERSON DA SILVA

GRUPO III – LOTE I – AMPLA CONCORRÊNCIA

Envelope Classificação Nome

0964 247 FERNANDO LINARDI

1205 248 GERALDO RODRIGUES LOPES

0610 249 EMERSON DE OLIVEIRA ZAQUINI

1977 250 MARCOS JOSE MOTT

1374 251 EDVALDO CANDIDO CORSINO

0387 252 FERNANDO OLIVEIRA SOARES

0896 253 JOAO DE MIRANDA

0030 254 PEDRO PAULO BATISTA DOS SANTOS

No mesmo ato, serão expedidos ofícios para a certificação dos dados inseridos nas propostas técnicas dos referidos licitantes. 
Contagem, 05 de fevereiro de 2016.
WOIRON PAULA BARBOSA
KÊNIA JANAINA DE SOUSA MADUREIRA SILVEIRA
CÂNDIDA CRISTINA DA LOMBA RIBEIRO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2015/TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2015. 
CONTRATADA: Valor Locações Eireli
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: Supressão de 10,620097% no valor total do contrato correspondendo a quantia de R$ 143.520,00 (cento e quarenta três mil e quinhentos e vinte reais), refer-
ente a 02 veículos do LOTE I – Item 06 da Proposta em conformidade com o art. 65, inciso I, b da LF 8.666/93.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 1.207.880,00 (um milhão duzentos e sete mil, oitocentos e oitenta reais).
DOTAÇÃO: 1162.15.122.0001.2020 – 33.90.39.13, fonte: 015701. 
Contagem 02 de fevereiro de 2016.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON

Quinto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 007/2012/TRANSCON
Pregão Presencial nº 016/2011
Processo Administrativo nº 044/2011. 
Contratada: ALGAR MULTIMIDIA S/A 
Contratante: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
Objeto: Reequilíbrio Econômico Financeiro de 2,883783% ao valor do contrato, conforme alteração da Alíquota de ICMS, Decreto Lei nº 21.781/2015 e Decreto nº 
46.589/2015. 
VALOR: Pelo serviço prestado a Autarquia pagará à contratada, mensalmente, a quantia estimada em R$ 3.660,07(três mil seiscentos e sessenta reais e sete centavos) e 
anualmente, a quantia estimada em R$ 43.920,84(quarenta e três mil novecentos e vinte reais e oitenta quatro centavos).
DOTAÇÃO: 1.11.62.15.126.0049.2344 – 339039.43 - 015701
Contagem, 28 de Janeiro de 2016
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON
...

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2016/TRANSCON
DISPENSA Nº 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016. 
CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a prestação de serviço destinada ao recebimento e tratamento de documento de arrecadação bancária, conforme as dis-
posições do projeto básico. 
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 470.000,00(quatrocentos e setenta mil reais).
DOTAÇÃO: 111621512200012020-339039-64 Fontes: 015701 e 0100.
VIGÊNCIA: 11/01/ 2016 à 10/01/2017.
Contagem, 11 de JANEIRO de 2016.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON

Extrato

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2016/TRANSCON
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DISPENSA Nº 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016. 
CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a prestação de serviço destinada ao recebimento e tratamento de documento de cobrança bancária da contratante através da 
rede de atendimento bancário, conforme as disposições do projeto básico.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 470.000,00(quatrocentos e setenta mil reais).
DOTAÇÃO: 111621512200012020-339039-64 Fontes: 015701 e 0100.
VIGÊNCIA: 11/01/ 2016 à 10/01/2017.
Contagem, 11 de JANEIRO de 2016.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON
...........................................................................................................................................................................

Extrato oitavo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 001/2012/Licitação
Pregão Presencial nº 134/2011 - PMC
Processo Administrativo nº 370/2011 - PMC 
Contratada: CONSÓRCIO/OI-PMC 2011 – TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIDER DO CONSÓRCIO, OI MÓVEL S/A.
Contratante: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a partir de 01/02/2016 à 31/01/2017.
Valor: O valor deste Termo Aditivo é de R$ 119.472,80 (cento e dezenove mil quatrocentos e setenta dois reais e oitenta um centavos). 
DOTAÇÃO: 1.11.62.15.122.0001.2020 - 33903900- 015701
Contagem, 01 de Fevereiro de 2016.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2016/TRANSCON
DISPENSA Nº 006/201
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2016. 
CONTRATADA: GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: serviços de Gestão de Tráfego, obtida através da utilização de soluções integradas de fiscalização e análise de tráfego, em vias urbanas do município de Conta-
gem/MG, incluindo-se o fornecimento dos equipamentos, softwares e sistemas de informática, bem como todo suporte sistêmico necessário para o apoio ao processa-
mento das imagens, ao protocolo, ao julgamento de defesas.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 3.493.230,00(três milhões quatrocentos e noventa três mil duzentos e trinta reais). 
DOTAÇÃO: 11162.15.452.0008.2342 - Natureza de Despesa: 33.90.39.00 - Fonte: 015701
VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será 180 (cento e oitenta) dias, com termo inicial em 02/02/2016 e termo final 30/07/2016.
Contagem, 02 de fevereiro de 2016.  
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON
ERRATA
Na publicação do extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 010/2015 do dia 02 de fevereiro de 2016, onde se lê:
Valor: O valor total para este Termo Aditivo é de R$ 100.273,56( cem mil duzentos e setenta três reais e cinquenta seis centavos).
Leia se:
Valor: O valor total para este Termo Aditivo é de R$ 79.273,56(setenta nove mil duzentos e setenta três reais e cinquenta seis centavos).
Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Diretora de Suprimentos e Licitações

Homologação e Adjudicação Parcial
Diante do relatório apresentado pela Comissão Especial de Licitação, homologo parcialmente a Concorrência Pública nº. 01/2015, deflagrada pera a delegação dos 
serviços de Transporte Público individual por Táxi no Município de Contagem, adjudicando o objeto aos licitantes listados no anexo I da presente homologação. Ato 
contínuo, determina:
A expedição de cartas individuais para os licitantes adjudicatários das permissões, com o detalhamento do procedimento necessário para a assinatura do contrato de 
concessão. 
A realização de sessão para abertura e julgamento da habilitação dos licitantes classificados nas posições subsequentes do grupo II e do grupo III, para o suprimento 
das vagas abertas pelos licitantes listados no anexo II, em razão de manutenção da inabilitação na fase recursal, desistência e falecimento;
A realização das diligências necessárias para apurar as informações faltantes dos licitantes listados no anexo III, bem como dos licitantes habilitados na sessão do dia 22 
de janeiro de 2016. 
Que se realize nova sessão para a abertura dos documentos de habilitação dos licitantes listados no anexo IV. 
Contagem, 04 de fevereiro de 2016.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da TransCon

Anexo I 
Grupo III – Lote I – Ampla Concorrência – Homologação e Adjudicação

Inscrição Classificação Nome CPF

1860 11 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 701921626-91

391 28 JOSE CATARINA GOMES 162467056-34

2184 44 SERGIO FERREIRA DOS SANTOS 856291206-97
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1576 64 UDSON BATISTA 551529026-72

1546 189 PAULO CESAR LOPES 607849706-53

245 19 ALFREDO JOSE DE FARIA 158441966-00

445 70 GALDINO PEREIRA FRANÇA FILHO 246933086-68

1074 94 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA 058093446-23

1075 123 PAULO CESAR MUNIZ 272883826-72

1055 147 ANTONIO ADILHO DE CARVALHO 343609306-82

587 150 VALMIR JOSE DOS SANTOS 254516346-53

881 153 JOSE ANGELO DOS REIS 359299526-04

879 85 MARCIO ANGELO AMARAL 685294066-72

1462 158 GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 205798376-53

683 162 TUGUIO MASSUDA 302524236-15

1875 198 WANDER CANDIDO FERREIRA 594811456-20

Anexo II

Grupo III – Lote I – Ampla Concorrência – Inabilitados/Desistentes/Falecidos

Inscrição Classificação Nome CPF

4 30 JOSE BARBOSA DE ALMEIDA 274044396-04

2215 109 FLAVIO LUCIO XAVIER 001472926-11

2365 214 FARILDES CUSTODIO DE MENEZES 128111496-00

2105 238 MANOEL ALVIM DE FATIMA SANTOS 297036546-49

1804 140 JAMILSON AVELINO RAMOS 428573256-49

1108 131 RODRIGO JARDIM DUARTE 720081646-91

550 172 ANDERSON LOPES ALVES 041449256-09

1229 3 HERMOGENES DE ALMEIDA CARVALHO 584254206-44

217 4 (Grupo II) ALYSSON CARVALHO DE OLIVEIRA 980215166-15

Anexo III 

Grupo III – Lote I – Ampla Concorrência – Documentos Pendentes

Inscrição Classificação Nome CPF Pendência

165 9 GERALDO ROCHA FILHO 469772606-53 Certificar certidão de tempo de experiência – Confins.

546 27 SEBASTIAO MARTINS DE MIRANDA 138137066-72
Certificar Aplicação do item 6.4 e 6.5 “b” do Edital – 
Bhtrans.

1664 107 RICARDO PINTO 690345916-20
Certificar Aplicação do item 6.4 e 6.5 “b” do Edital – 
Bhtrans.

1980 128 EVANDRO MULLER MACIEIRA 490088036-15 Certificar certidão de tempo de experiência – Pirapora.

Anexo IV 

Grupo II – Lote I – Portadores de Deficiência

Envelope Classificação Nome

1485 15 ANDERSON DA SILVA

Grupo III – Lote I – Ampla Concorrência

Envelope Classificação Nome

0964 247 FERNANDO LINARDI

1205 248 GERALDO RODRIGUES LOPES
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0610 249 EMERSON DE OLIVEIRA ZAQUINI

1977 250 MARCOS JOSE MOTT

1374 251 EDVALDO CANDIDO CORSINO

0387 252 FERNANDO OLIVEIRA SOARES

0896 253 JOAO DE MIRANDA

0030 254 PEDRO PAULO BATISTA DOS SANTOS

Memorando Comissão Especial de Licitação 
Complementar
Ao Ilmo. Sr. Presidente da TransCon 
Dr. Agostinho Fernandes da Silveira
Assunto – Licitação para a Outorga de Permissões para a Prestação do Serviço de Táxi no Município de Contagem – Relatório Complementar – Homologação Parcial
Sr. Presidente, 
Em complemento ao memorando acostado às fls. 31.854/31.862 dos autos e nos termos do item 19.1 do Edital de Licitação, a Comissão Especial de Licitação lavra 
o presente memorando complementar no qual narra os fatos ocorridos após a homologação parcial do certame para conhecimento de v. Exa. e adoção das medidas 
cabíveis.  
Após a homologação a comissão de licitação realizou os seguintes atos: 
Reiterou perante os órgãos responsáveis os pedidos de informações referentes aos seguintes licitantes: 

Grupo III – Lote I – Ampla Concorrência

Inscrição Classificação Nome CPF

165 9 GERALDO ROCHA FILHO 469772606-53

1860 11 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 701921626-91

546 27 SEBASTIAO MARTINS DE MIRANDA 138137066-72

391 28 JOSE CATARINA GOMES 162467056-34

2184 44 SERGIO FERREIRA DOS SANTOS 856291206-97

1576 64 UDSON BATISTA 551529026-72

879 85 MARCIO ANGELO AMARAL 685294066-72

1664 107 RICARDO PINTO 690345916-20

1980 128 EVANDRO MULLER MACIEIRA 490088036-15

1546 189 PAULO CESAR LOPES 607849706-53

Encaminhou à assessoria jurídica os recursos apresentados pelos seguintes licitantes: 

Grupo III – Lote I – Ampla Concorrência - Recursos

Inscrição Classificação Nome CPF

245 19 ALFREDO JOSE DE FARIA 158441966-00

4 30 JOSE BARBOSA DE ALMEIDA 274044396-04

445 70 GALDINO PEREIRA FRANÇA FILHO 246933086-68

1074 94 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA 058093446-23

2215 109 FLAVIO LUCIO XAVIER 001472926-11

1075 123 PAULO CESAR MUNIZ 272883826-72

1055 147 ANTONIO ADILHO DE CARVALHO 343609306-82

587 150 VALMIR JOSE DOS SANTOS 254516346-53

881 153 JOSE ANGELO DOS REIS 359299526-04

1462 158 GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 205798376-53

683 162 TUGUIO MASSUDA 302524236-15

1875 198 WANDER CANDIDO FERREIRA 594811456-20

Juntou aos autos os documentos apresentados pelo DETRAN/MG acerca da regularidade da habilitação dos licitantes cujo objeto foi adjudicado por meio do ato de fls. 
31.866/31.873
Solicitou à assessoria jurídica parecer quanto à possibilidade de desistência do objeto licitado em razão de fato superveniente consistente na convocação no âmbito da 
licitação realizada pela BHTrans, bem como a possibilidade de adjudicação do objeto a parente de licitante falecido. 
Procedeu, em sessão realizada no dia 22 de janeiro de 2016, à abertura dos envelopes de habilitação dos seguintes licitantes, classificados no número de vagas aberto 
após a inabilitação sem recurso dos licitantes Dourival Pereira Gil; Alessio Fabian Rene Leal; Jacirley Augusto de Carvalho; Ademir Soares; Divino Alves de Souza:

INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME CPF
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1130 242 IRINEU FERNANDES FILHO 778.366.856-91

0785 243 JAILTON NORBERTO PONTA 299.858.896-49

0157 244 JOSE FERREIRA DE ALMEIDA 620.582.406-00

0696 245 MARCOS ANTONIO DE CAMPOS 000.059.766-00

1679 246 IVANIR CASSIMIRO 205.779.586-15

Em relação aos documentos pendentes (item “a” supra), alguns dos órgãos que emitiram as certidões para efeitos de comprovação do tempo de experiência, ratifi-
caram as informações anteriores, estando os seguintes licitantes aptos à homologação e adjudicação do objeto: 

Inscrição Classificação Nome CPF

1860 11 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 701921626-91

391 28 JOSE CATARINA GOMES 162467056-34

2184 44 SERGIO FERREIRA DOS SANTOS 856291206-97

1576 64 UDSON BATISTA 551529026-72

879 85 MARCIO ANGELO AMARAL 685294066-72

1546 189 PAULO CESAR LOPES 607849706-53

No entanto, ainda persiste a pendência em relação aos seguintes licitantes:

Inscrição Classificação Nome CPF Pendência

165 9 GERALDO ROCHA FILHO 469772606-53 Certificar certidão de tempo de experiência – Confins.

546 27 SEBASTIAO MARTINS DE MIRANDA 138137066-72
Certificar Aplicação do item 6.4 e 6.5 “b” do Edital – 
Bhtrans.

1664 107 RICARDO PINTO 690345916-20
Certificar Aplicação do item 6.4 e 6.5 “b” do Edital – 
Bhtrans.

1980 128 EVANDRO MULLER MACIEIRA 490088036-15 Certificar certidão de tempo de experiência – Pirapora.

Em relação aos recursos, após o parecer da assessoria jurídica foram deferidos os seguintes recursos, encontrando-se os seguintes licitantes aptos à homologação e 
adjudicação do objeto: 

Inscrição Classificação Nome CPF Resultado

245 19 ALFREDO JOSE DE FARIA 158441966-00 Deferido

445 70 GALDINO PEREIRA FRANÇA FILHO 246933086-68 Deferido

1074 94 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA 058093446-23 Deferido

1075 123 PAULO CESAR MUNIZ 272883826-72 Deferido

1055 147 ANTONIO ADILHO DE CARVALHO 343609306-82 Deferido

587 150 VALMIR JOSE DOS SANTOS 254516346-53 Deferido

881 153 JOSE ANGELO DOS REIS 359299526-04 Deferido

1462 158 GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 205798376-53 Deferido

683 162 TUGUIO MASSUDA 302524236-15 Deferido

1875 198 WANDER CANDIDO FERREIRA 594811456-20 Deferido

Ademais, foram indeferidos os seguintes recursos, o que enseja a convocação dos candidatos classificados nas posições subsequentes: 

Inscrição Classificação Nome CPF Resultado

4 30 JOSE BARBOSA DE ALMEIDA 274044396-04 Indeferido

2215 109 FLAVIO LUCIO XAVIER 001472926-11 Indeferido

Da mesma forma, consoante entendimento consignado em parecer jurídico acostado aos autos, os seguintes licitantes também serão retirados do certame por de-
sistência ou falecimento, conforme certificado nos autos, o que enseja a convocação dos candidatos classificados nas posições subsequentes: 

INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME CPF Motivo

2365 214 FARILDES CUSTODIO DE MENEZES 128111496-00 Falecimento

2105 238 MANOEL ALVIM DE FATIMA SANTOS 297036546-49 Desistência

1804 140 JAMILSON AVELINO RAMOS 428573256-49 Falecimento

1108 131 RODRIGO JARDIM DUARTE 720081646-91 Desistência

550 172 ANDERSON LOPES ALVES 041449256-09 Desistência

1229 3 HERMOGENES DE ALMEIDA CARVALHO 584254206-44 Desistência
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217 4 (Grupo II) ALYSSON CARVALHO DE OLIVEIRA 980215166-15 Desistência

Com relação à sessão realizada em 22 de janeiro de 2016, a comissão declara os licitantes abaixo listados habilitados, abrindo-se o prazo para a apresentação de recur-
sos: 

INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME CPF RESULTADO

1130 242 IRINEU FERNANDES FILHO 778.366.856-91 Habilitado

0785 243 JAILTON NORBERTO PONTA 299.858.896-49 Habilitado

0157 244 JOSE FERREIRA DE ALMEIDA 620.582.406-00 Habilitado

0696 245 MARCOS ANTONIO DE CAMPOS 000.059.766-00 Habilitado

1679 246 IVANIR CASSIMIRO 205.779.586-15 Habilitado

Dessa forma, com o objetivo de garantir a continuidade do certame, a comissão de licitação remete os autos para saneamento e análise de v. Exa., para: 

Mediante análise, homologar e adjudicar o objeto aos licitantes que se encontram aptos; 
Autorizar a convocação de sessão para a abertura dos envelopes dos licitantes classificados no número de vagas abertos em razão da manutenção inabilitação em fase 
recursal, desistência e falecimento. 

Conjuntamente, a comissão irá expedir novos ofícios aos órgãos para esclarecimentos acerca das informações pendentes dos licitantes Geraldo Rocha Filho; Sebastião 
Martins de Miranda; Ricardo Pinto; Evandro Muller Macieira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desclassificação. Na mesma oportunidade, serão remetidos pedi-
dos de informações acerca dos licitantes que foram habilitados na sessão de 22 de fevereiro de 2016.
Contagem, 04 de fevereiro de 2016.

WOIRON PAULA BARBOSA
KÊNIA JANAINA DE SOUSA MADUREIRA SILVEIRA
CÂNDIDA CRISTINA DA LOMBA RIBEIRO
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