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Controladoria 
Municipal

Portaria COR/CGM Nº 160, de 12 de setembro de 2016.
Revoga a Portaria nº 148, de 17 de agosto de 2016.
A Corregedora-Geral do Município, no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 
art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.
Considerando que a servidora TATIANE CÁSSIA DE CARVALHO MARQUES, MATRÍCULA Nº 125096, AUXILIAR DE ENFERMAGEM pertence aos quadros da Fundação de 
Assistência Médica e de Urgência.
RESOLVE:
Artigo 1º.  Revogar a Portaria nº 148, de 17 de agosto de 2016.
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de setembro de 2016.
KÁTIA GORETE LIMA
CORREGEDORA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2016 – PROCESSO Nº. 131/2016 –  AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CARTUCHOS DE FITAS LTO TIPO 6 PARA GRAVAÇÃO DE DADOS BA-
CKUP, marcado para às 09h00min do dia 26/09/2016.
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. O edital poderá ser obtido através dos 
sites www.contagem.mg.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Conta-
gem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para gravação 
magnética sem custos. Informações: (31) 3356.6658. Contagem, 12/09/2016 - Equipe de Pregões.

Secretaria Municipal 
de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM
DIRETORIA GERAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA
EDITAL Nº 01/2016
CERTIFICAÇÃO PARA DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL E DIRETOR DE
UNIDADE ESCOLAR DA FUNEC

GABARITO OFICIAL - Retificado
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Contagem, aos 12 de setembro de 2016.

José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Educação

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE  Nº.008/2016 - PAC Nº. 113/2016
OBJETO: Contratação do Centro Mineiro de Artes Corporais Chinesas para ministrar o curso de Liang Gong 18 terapias com o escopo de implementar práticas interati-
vas e complementares em Contagem, conforme solicitado pela Superintendência de Atenção á Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade:  1113.1 10.302.0056.2326   339039 36 -  FONTE  214801/214901 CR 799/800
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa Centro Mineiro de Artes Corporais Chinesas inscrita no 
CNPJ nº. 15.486.302/0001-99, no valor total de R$ 13.723,50 (treze mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). 
Fabrício Henrique Martins
Diretor Geral do Departamento de Gestão de
Recursos Logísticos da Saúde
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 25, II c/c artigo 13, inciso VI da lei nº 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa Centro Mineiro de Artes Corporais 
Chinesas inscrita no CNPJ nº. 15.486.302/0001-99, no valor total de R$ 13.723,50 (treze mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). Publique-se.
Contagem, 17 de Agosto  de 2016.
Silvana Leite Pereira
Secretária Municipal de Saúde e Presidente
da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
Cadastro nº: 008/2016
O Diretor Geral do Departamento de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições, e de acordo com a LC 103/2011, Código de Saúde de Contagem, e a Portaria SVS/
MS nº 344/1998 e a Portaria de nº 06/99, torna público o Cadastro de Estabelecimento Farmacêutico para a comercialização / dispensação de Medicamentos a base de 
substância retinóides de uso sistêmico (lista C2) à empresa:
EMPRESA: Drogaria e Perfumaria JRS Ltda
CNPJ: 20.827.467/0001-17

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem
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ENDEREÇO: Av. João Cesar de Oliveira, 1.730 - Eldorado – Contagem-MG
Contagem, 12 de setembro de 2016

Adonias de Paula Rodrigues

               Diretor Geral

RATIFICAÇÃO
PAC Nº. 060/2016       DISPENSA Nº. 019/2016
OBJETO: Locação do imóvel, pelo período de 12 (doze) meses para instalação Programa de Saúde da Família Estaleiro, localizado à Rua Jaraguá, nº 336, casa 3, Bairro 
Estaleiro – Contagem / MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1.10.122.0001.2305.339036.14  – 214801– CR 663
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com o Sr. Edinaldo Lima De Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 
040.893.466-22, referente à locação do imóvel para instalação Programa de Saúde da Família Estaleiro, no período de 24/06/2016 a 23/06/2017, no valor R$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil reais)
Fabrício Henrique Martins 
Diretor geral do departamento de gestão de
 recursos logísticos da saúde 
DESPACHO:
Ratifico o procedimento e autorizo a despesa com o Locatário Sr. Edinaldo Lima De Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 040.893.466-22, referente à locação do imóvel 
para instalação PSF Boa Vista – Equipe 48, no período de 24/06/2016 a 23/06/2017, no valor R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Publique-se.
Contagem, 22 de junho de 2016.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
PAC Nº. 087/2016       DISPENSA Nº. 029/2016
OBJETO: Locação do imóvel, pelo período de 12 (doze) meses para instalação Equipe de Saúde da Família 18-  Liberdade, localizado à Rua Andrelândia, nº 246 – Bairro: 
Xangrilá, Contagem, MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1.10.122.0001.2305.339036.14  – 214801– CR 663
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a Sra. Eliane Ramos Verde, inscrito no CPF sob o nº 76.2897.966-15, 
referente à locação do imóvel para instalação Equipe de Saúde da Família 18-  Liberdade, no período de 04/07/2016 a 03/07/2017, no valor  R$ 21.600,00 (vinte e um 
mil e seiscentos reais)
Fabrício Henrique Martins 
Diretor geral do departamento de gestão de
 recursos logísticos da saúde 
DESPACHO:
Ratifico o procedimento e autorizo a despesa com o Locatário Sra.  Eliane Ramos Verde, inscrito no CPF sob o nº 76.2897.966-15, referente à locação do imóvel para 
instalação Equipe de Saúde da Família 18-  Liberdade., no período de 04/04/2016 a 03/04/2016, no valor R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
. Publique-se.
Contagem, 27 de junho de 2016.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato administrativo nº. 141/2015/FMS – RDC nº. 007/2015, celebrado entre o Município de Contagem por intermédio da Secre-
taria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Construtora Primor Ltda - EPP.
Objeto: Prorrogação para etapa de execução pelo período de 90 dias do contrato, vigorando de 09/06/2016 a 06/09/2016.
Assinado: 09/06/2016 (Os seus efeitos retroagem a data de assinatura)

Extrato do Nono termo aditivo ao contrato administrativo nº. 158/2011/FMS – PAC. 062/2011 PP nº. 081/2011, celebrado entre o Município de Contagem por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a empresa Mapfre Seguros Gerais S/A
Objeto: Acréscimo de aproximadamente 10,35% e renovação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, vigorando 01/06/2016 a 31/08/2017.
Valor: R$ 31.735,37
Dotação orçamentária: 1131.10.302.0056.2326 e 1131.10.302.0056.2333 Natureza: 33903953 (CR 800, 801 e 769) Fonte: 214901, 215001 e 215505
Assinado: 01/06/2016 (Os seus efeitos retroagem a data de assinatura)

Extrato do Quinto termo aditivo ao contrato administrativo nº. 261/2011/FMS – PP nº. 174/2011, celebrado entre o Município de Contagem por intermédio da Secreta-
ria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a empresa Mapfre Seguros Gerais S/A
Objeto: Renovação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, vigorando 10/08/2016 a 09/08/2017.
Valor: R$ 2.360,62
Dotação orçamentária: 1131.10.302.0056.2326 Natureza: 33903953 (CR 800 e 801) Fonte: 214901 e 215001.
Assinado: 09/08/2016 (Os seus efeitos retroagem a data de assinatura)

Extrato do Sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº. 372/2012/FMS – PAC. 490/2012 PP nº. 300/2012, celebrado entre o Município de Contagem por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a empresa Comercial Vieira e Queiroz Ltda.
Objeto: Recomposição de valores do contrato, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios (pães e leite), destinados a atender a Rede Municipal de Saúde de 
Contagem.
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Valor estimado: R$ 107.469,26
Dotação orçamentária: 1131.10.302.0056.2326 Natureza: 33903007 (CR 782, 783 e 784) Fonte: 214801, 214901 e 215001.
Assinado: 02/09/2016

Extrato do Primeiro termo de apostilamento ao contrato administrativo nº. 021/2016/FMS – PAC. 035/2016 DL. 010/2016, celebrado entre o Município de Contagem 
por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Construtora Silveira Prado Ltda - ME.
Objeto: Alteração do gestor do contrato.
Assinado: 28/06/2016 (Os seus efeitos retroagem a data de assinatura)

Extrato do Primeiro termo de apostilamento a Ata de registro de preços nº. 106/2016, celebrado entre o Município de Contagem por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S/A.
Objeto: Alteração da razão social para transformação em sociedade de ações e alteração de endereço da contratada.
Assinado: 12/08/2016 (Os seus efeitos retroagem a data de assinatura)

Extrato do Primeiro termo de apostilamento a Ata de registro de preços nº. 045/2016, celebrado entre o Município de Contagem por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S/A.
Objeto: Alteração da razão social para transformação em sociedade de ações e alteração de endereço da contratada.
Assinado: 12/08/2016 (Os seus efeitos retroagem a data de assinatura)

Extrato do Primeiro termo de apostilamento a Ata de registro de preços nº. 218/2016, celebrado entre o Município de Contagem por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S/A.
Objeto: Alteração da razão social para transformação em sociedade de ações e alteração de endereço da contratada.
Assinado: 12/08/2016 (Os seus efeitos retroagem a data de assinatura)

Extrato do Quinto termo de apostilamento ao Contrato administrativo nº. 014/2013 PAC. 027/2013 PP. 002/2013, celebrado entre o Município de Contagem por inter-
médio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Centermídia Publicações Ltda - ME.
Objeto: Alteração de endereço da contratada.
Assinado: 22/08/2016 (Os seus efeitos retroagem a data de assinatura)

Extrato do Quinto termo de apostilamento ao Contrato administrativo nº. 014/2013 PAC. 027/2013 PP. 002/2013, celebrado entre a FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDI-
CA DE URGENCIA DE CONTAGEM – FAMUC e a Centermídia Publicações Ltda - ME.
Objeto: Alteração de endereço da contratada.
Assinado: 22/08/2016 (Os seus efeitos retroagem a data de assinatura)

Famuc

PORTARIA Nº 7.767, de 24 de agosto de 2016.
Dispõe sobre concessão de retorno antecipado de licença para o exercício de atividade política do servidor público
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 84, caput da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica estabelecido, de acordo com o Decreto nº 935, Art.3°, o retorno da licença para o exercício de atividade política, da servidora Greice Kelly Socorro de 
Oliveira, matricula de nº 078027, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeira da família 40H, a partir de 09 de agosto de 2016.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de agosto de 2016.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 24 de agosto de 2016.
Silvana Leite Pereira
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7. 737, de 21 de julho de 2016.
Dispõe sobre a contagem de tempo de Estágio Probatório do servidor público e dá outras providências.
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições lhe conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 20 de 
dezembro de 2006, e alterações posteriores;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que regulamenta a Avaliação Especial de Desempenho do servidor público em período de 
estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus art. 13 e 14;
CONSIDERANDO que o servidor será avaliado em estágio probatório estando em efetivo exercício;
CONSIDERANDO que o servidor abaixo relacionado se encontrava em licença legalmente prevista na Portaria nº. 2.549, de 30 de maio de 2008, nas datas aprazadas; 
RESOLVE:
Art. 1° – RETIFICAR a Portaria nº 7.570, de 22 de fevereiro de 2016, nos seguintes termos:

Onde se Lê:

201447 Rosangela Maria da C Contreras
Técnico em Enferma-
gem 24/04/2013 20/12/2014 149 Licença Médica 

Leia-se:
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201447 Rosangela Maria da C. Contreras
Técnico em Enferma-
gem 24/07/2013 20/12/2013 149 Licença Médica 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 21 de julho de 2016.
Silvana Leite Pereira
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7768, de 16 de agosto de 2016.
Dispõe sobre a cessão de servidor para a Confederação Brasileira de Vôlei e dá outras providências
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições lhe conferidas pela Lei Complementar nº 197, de 22 de 
dezembro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1° - CEDER à Confederação Brasileira de Vôlei, o servidor Rodrigo de Paula Mascarenhas Vaz, matrícula 195095, com ônus para a FAMUC, no período de 1º de 
janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
Art. 2° - CONVALIDAR a cessão à Confederação Brasileira de Vôlei, do servidor Rodrigo de Paula Mascarenhas Vaz, matrícula 195095, com ônus para a FAMUC, no perío-
do de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Art. 3° - CONVALIDAR a cessão à Confederação Brasileira de Vôlei, do servidor Rodrigo de Paula Mascarenhas Vaz, matrícula 195095, com ônus para a FAMUC, no perío-
do de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Art. 4° - CONVALIDAR a cessão à Confederação Brasileira de Vôlei, do servidor Rodrigo de Paula Mascarenhas Vaz, matrícula 195095, com ônus para a FAMUC, no perío-
do de 02 de setembro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.
Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 16 de agosto de 2016.
SILVANA LEITE PEREIRA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.645, de 27 de julho de 2016.
Institui a Comissão de Instauração, Processamento e Julgamento de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Referentes a Empregados Públicos da Funda-
ção de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC e dá outras providências.
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 de 
22 de dezembro de 2015 e conforme disposto na Lei Federal nº. 11.350, de 05 de outubro de 2006;
RESOLVE:
Art.1º - INSTITUIR a Comissão de Instauração, Processamento e Julgamento de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias referentes a Empregados Públicos 
da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, que será composta pelos membros seguintes:
I. Lidiane Maria Marçal – Matrícula nº 199510;
II. Joseane Costa dos Santos – Matrícula nº 179075;
III. Marcelina Mathias da Silva Oliveira – Matrícula nº 181071.
Art. 2º - A Comissão de Instauração, Processamento e Julgamento de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias referentes a Empregados Públicos da Funda-
ção de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC será presidida pela servidora efetiva Lidiane Maria Marçal – Matrícula nº 199510.
Art. 3º - São atribuições comuns aos membros e Presidente da Comissão:
I - promover a apuração de responsabilidades de empregados públicos da FAMUC, na forma da lei, mediante instauração, processamento e julgamento de processos de 
sindicância e processos administrativos disciplinares, bem como apreciação de recursos cabíveis, submetendo-os à deliberação final do Presidente da FAMUC; 
II - realizar inspeções em qualquer dos setores da FAMUC, mediante determinação do Presidente da Fundação, ou a critério da própria Comissão;
III - sugerir providências para o aperfeiçoamento das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias;
IV - expedir instruções e atos normativos, bem como coordenar e executar todas as atividades relativas à disciplina dos empregados públicos da FAMUC;
V - prestar consultoria aos setores da FAMUC sobre assuntos afetos à sua competência;
VI - manter atualizado o registro das penalidades disciplinares cometidas pelos empregados públicos, a que têm acesso somente os servidores da própria Comissão;
VII - instaurar processo administrativo, mediante portaria, observados os requisitos e condições previstas na Lei Complementar Municipal n° 37, de 18 de junho de 
2007. 
Art. 4º - São atribuições dos membros da Comissão:
I - autuar e controlar a tramitação dos processos de sindicância e processos administrativos disciplinares;
II - encaminhar pareceres e cópia dos processos ao Presidente da Comissão para aplicação de penalidades ou outras providências cabíveis;
III - registrar e controlar os livros de apontamento bem como arquivar os processos encerrados;
IV - registrar e controlar as fichas de antecedentes disciplinares dos empregados públicos;
V - colher dados e elaborar comentários relativos à sindicância e processos administrativos;
VI - coordenar e distribuir sindicâncias, processos administrativos e pareceres para a expressa designação do Presidente da Comissão;
VII - subsidiar a realização de audiências e redigir suas atas;
VIII - elaborar, controlar e expedir cartas citatórias, intimações, ofícios e outros expedientes;
IX - receber e controlar denúncias formuladas por empregados públicos ou outros;
X - acompanhar diligências externas e emitir o respectivo relatório;
XI - atender e orientar os servidores em matéria afeta à Comissão;
XII - substituir o Presidente, nos casos de impedimento.
Art. 5º - São atribuições privativas do Presidente da Comissão:
I – presidir audiências;
II – definir sobre demandas afetas ou não à competência da Comissão;
III – encaminhar as decisões da Comissão para deliberação do Presidente da FAMUC.
Art. 6º - Cabe à Assessoria Jurídica da FAMUC assessorar a Comissão em todos os aspectos jurídico-legais, inclusive na definição de prazos e procedimentos.
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18/04/2016.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Portarias de nº 6.832, de 02 de fevereiro de 2015, e a de nº 3.276, de 02 e setembro de 2009.
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Contagem, 27 de julho de 2016.
SILVANA LEITE PEREIRA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7. 717, de 18 de agosto  de 2016.
Dispõe sobre a abertura de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, referente à Empregado Publico.
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições lhe conferidas pela Lei Complementar nº 197, de 22 de 
dezembro de 2015, nos termos dispostos pela Portaria 3.276 de 02 de setembro de 2009 e suas alterações posteriores;
RESOLVE:
Art. 1° – Proceder à abertura do Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância nº 01/2016 referente à empregada públi-
ca D.P.S, matrícula 200585, Agente Comunitário de Saúde, lotada no Distrito Sanitário Ressaca, pertencente à Estrutura Organizacio-
nal da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, tendo em vista suposta infração do artigo 482, “i”, da CLT.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 18 de agosto de 2016.
SILVANA LEITE PEREIRA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.763, de 18 de agosto de 2016
Dispõe sobre a designação de servidores para compor a Comissão de Avaliação de Títulos 
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197;
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão de Avaliação de Títulos:
I   – ANTÔNIO SÉRGIO KARKLIN TAVARES – MATRÍCULA Nº 172031;
II  – HUGO LEONARDO DE MORAES FARIA – MATRÍCULA Nº 203507;
III – DENISE ALVES DA SILVA – MATRÍCULA Nº 137086.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 6.976, de 03 de março de 2015.
Contagem, 18 de agosto de 2016
SILVANA LEITE PEREIRA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA N.º 7.765, de 23 de agosto de 2016.
Dispõe sobre o relatório final do PAD 001/2015
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, e suas alterações posteriores, considerando o relatório final do PAD nº 001/2015 em desfavor da servidora pública M.P.A.P.;
RESOLVE:
Art. 1° - Acolher o relatório final do PAD nº 001/2015. 
Art. 2° - Arquivar os autos do respectivo PAD.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 23 de agosto de 2016.
Silvana Leite Pereira
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

ATO DE CONVALIDAÇÃO
A Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC e a Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da FAMUC, 
no uso de suas atribuições legais, convalidam o ato de nomeação em cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem de Edivânia Mendes Souza, matrícula 
de nº. 107029-6, conforme Guia de Entrada em Exercício a partir de 27 de maio de 2002, Termo de Compromisso e Posse e Portaria de Efetivação nº. 1.603 de 09 de 
março de 2006, publicada em 30 de junho de 2006 no Diário Oficial de Contagem – Edição 2285, ambos anexos.
Contagem, 14 de julho de 2016.
Clecilene Gomes de Carvalho
Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
Silvana Leite Pereira
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC

 Portaria nº 7.769, de 02 de setembro de 2016.
 Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 90, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      
       RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença sem Vencimentos, no período de 01/09/2016 a 28/02/2017, à servidora Tatiana Aparecida Perez, matrícula de nº 189083, titular do cargo de 
provimento efetivo de Técnico em Enfermagem. 
Art. 2º - A servidora deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de setembro de 2016.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 02 de setembro de 2016.
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SILVANA LEITE PEREIRA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

C.M.D.P.D.

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD
No dia 10 (Dez) do mês de agosto de 2016, às 14h00, na Escola Municipal Antônio Carlos Lemos, rua das Paineiras, 1500, bairro Eldorado, teve início a nonagésima 
sexta (96ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, com a presença dos seguintes conselheiros municipais: 
Do Poder Executivo: Secretaria Municipal de Saúde, titular, Marcelo Torres Olímpio; Secretaria Municipal de Educação, titular, Sebastiana Rangel Ferreira Nunes; 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, suplente, Alex Levy Ferreira; Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso 
– SEPEDI, titular, Marcelo Lino da Silva e sua suplente, Ketrily de Andrade Silva; Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, Vilma Aparecida dos Santos Costa; 
Autarquia de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON, titular, Célio Pereira Soares; Da Sociedade Civil: do segmento das entidades que atuam junto à pessoa 
com deficiência visual / Associação dos Deficientes de Contagem – ADC, suplente, José Maia dos Santos; do segmento de Entidades que atuam junto à Pessoa com 
deficiência auditiva / Associação dos Surdos de Contagem – ASC, titular, Dener Oliveira Vasconcelos; do Segmento de entidade que atuam junto à Pessoa com 
deficiência Física / Associação Eldorado de Apoio à Vida, titular, Ermelinda Pereira de Menezes; do segmento das entidades que atuam junto à pessoa com deficiência 
intelectual / Grupo de Apoio a Pais de Autista – AMAIS, titular, Michele da Silva Musa Lopes e sua suplente, Cláudia Maria M. de Oliveira; do segmento de entidades 
prestadoras de serviços na área de habilitação e reabilitação de pessoa com deficiência / Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS, a suplente, Eliana Aparecida 
Giarola Almeida; do segmento de Instituições ou Empresas Interessadas na Questão da Pessoa com Deficiência / Ordem dos  Advogados do Brasil – OAB - Subseção 
Contagem, titular, Lucinei da Silva Pantolfo; do  segmento de Usuário da Política Pública da Pessoa com Deficiência, suplente, Jaime Ricardino da Costa; Estiveram 
presentes ainda, o Sr Loester Carlos Costas, Gerente de Atendimento do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda; a Sra. Francimara das 
Graças Batista, do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE e a Sra. Janete Aparecida de Souza, mãe de filho com deficiência. Pela equipe técnica do 
CMDPD compareceram o Sr. Antônio Augusto de Souza Loures, a Sra. Fátima Lopes de Magalhães e o Sr. Anderson Elias da Silva. A Sra. Luana Maria Marques Dias, 
atuou como Intérprete de Libras nesta reunião. O Presidente Interino do CMDPD, o Sr. Marcelo Lino, cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos. Em seguida 
começou a sessão de informes. A Sra. Cláudia Maria Oliveira convidou os conselheiros para a Palestra “Inclusão Escolar – Da legislação à Prática”, a ser ministrada pelas 
palestrantes Cristina Silveira e Nivânia Maria de Melo Reis. Será no dia 17 de setembro, as 14h, no auditório da OAB / Contagem. A palestra abordará temas, tais como: 
Profissionais de Apoio, Tecnologias Assistivas, Lei Brasileira de Inclusão Escolar e Plano de Desenvolvimento Individual. Em sua fala, solicitou também, informação sobre 
o uso e aquisição do Cartão Ótimo Especial e Cartão BH-BUS. Na sequência, o Sr. José Maia realizou três apontamentos: no primeiro,  indagou sobre envio de ofício 
referente a não participação do CMDPD na Mesa de Autoridades do evento de acompanhamento das obras do CER IV. O Sr. Marcelo Lino, informou ao Sr. Maia: 
Disse-lhe ter recebido telefonema da Sra. Carla Roque, da Secretaria Adjunta de Governo, se desculpando sobre a falha no protocolo. Ela ressaltou a necessidade de 
atenção sobre isso e orientou intervenção do CMDPD junto ao Cerimonial, caso aconteça novamente.  Em fala subsequente, o Sr. Maia informou que, nos dias 16 e 17 
de agosto, na PUC, Coração Eucarístico, realizar-se-á um curso de formação sobre o tema “A síndrome de Asperger noTEA – capacitação, inclusão escolar, espectro e 
aspectos”. A Sra. Sebastiana Rangel será uma das palestrantes. Agradeceu ao Grupo AMAIS, por ter lhe convidado para outra formação.  Esta foi direcionada para o 
ensino da Matemática e da Química para os estudantes autistas. Ele, com atuação profissional em psicologia, pôde melhor compreender aspectos do “modo de pensar” 
da pessoa autista.  Colocou, por último, um outro ponto. De conversas nas redes sociais surgiu a seguinte dúvida: Quais usuários devem, por direito, estacionar seus 
veículos em vagas destinadas às pessoas com deficiência? A Sra. Michele, mãe de filho autista, disse que estaciona, porém seu filho possui deficiência visual também. O 
Sr. Marcelo Olímpio, recomendou verificar a legislação, pois as normas podem direcionar o direito a certos grupos sociais e excluir outros.  O Sr. Marcelo Lino propôs 
oficiar a TRANSCON solicitando informação sobre o perfil do usuário beneficiário do direito em questão. A plenária aprovou este encaminhamento. O Sr. Marcelo 
Olímpio noticiou que as obras do CER IV estão bem adiantadas, inclusive as da Oficina Ortopédicas também. O Sr. Lino relatou conversa que teve com o prefeito. É 
intensão deste, inaugurar o CER IV ainda no seu mandato, independente dos resultados das urnas. O Sr. Dener Vasconcelos convidou os presentes para a festa do Dia 
dos Pais, na Associação dos Surdos, próxima Sexta-feira, dia 12, 19h. Pode se levar crianças e haverá sorteio. Somente o consumido será pago, a entrada é franca. O Sr. 
Antônio Augusto informou sobre reunião realizada e que pautou análise sobre a legislação pertinente à Central de LIBRAS e sua adequação a prática vigente no 
equipamento. O Sr. Marcelo Lino disse que este trabalho prosseguirá. Requisitou essa continuidade para o mês de outubro devido a compromissos que possui até o 
período. Continuou com a palavra e esclareceu aspectos referentes ao Cartão BH-BUS e Cartão Ótimo Especial. Fez uma breve resenha sobre a implementação destes 
cartões no município e expôs seu desconforto com o momento atual. Informou que as duas situações acordadas recentemente, continuam em vigor. Uma primeira, 
permite a prorrogação, por mais um ano,  do uso do Cartão Ótimo Especial para aquele usuário que o possui. A segunda, permite que usuários que tenham o BHBUS 
possam adquirir também, o Cartão Ótimo Especial. Esses procedimentos passaram a  acontecer a partir do dia 27 de julho e foram acertados em reunião junto ao 
Ministério Público. Contudo apareceu uma nova questão: A BHTRANS, responsável pelo Cartão BHBUS informou que está suspensa a realização de novas perícias 
médicas. Sem a perícia, usuários com deficiência que não possuem os cartões (BHBUS e o Ótimo Especial) não conseguirão obtê-los e ficam sem o direito à gratuidade 
no sistema de transporte. Afetará também, os usuários que necessitarem de novas perícias para a renovação dos seus  cartões. O motivo alegado é a enorme demanda 
pelo serviço de perícia, o que tem provocado um tempo prolongado para realização da mesma. A BHTRANS se comprometeu em realizar a perícia médica dos 
municípios da região metropolitana. Essa demanda aumentou, pois desde julho de 2015, o sistema da BHTRANS, voltou a arcar com as perícias médicas que eram 
executadas pelo município de Contagem. O Sr. Marcelo informou que participou de reunião no mês de julho que contou também com a presença de representantes 
dos Conselhos setoriais da Pessoa com Deficiência de Ribeirão das Neves e Belo Horizonte, além do Coordenador Estadual da Política Pública / PCD, o Sr. Romerito Costa. 
O Coordenador Estadual se comprometeu na articulação com os responsáveis estaduais pelo transporte. O Sr. Marcelo Lino propôs envio do ofício ao Sr. Romerito no 
sentido de solicitar a participação conjunta da CAADE nessa questão. A plenária aprovou a proposta. Segundo o Sr. Marcelo Lino uma alternativa, seria o município de 
Contagem assumir novamente os custos das perícias referentes ao município. Contudo, isso seria encaminhado para o ano que vem pois os recursos devem ser 
previstos no orçamento/2017. Propôs também, que o CMDPD informe oficialmente o prefeito sobre esta questão e lhe solicite intervenção na questão e que a Mesa 
Diretora do conselho retorne ao Ministério Público para recolocar essa questão sob a luz dos novos acontecimentos. A plenária aprovou o envio desses dois ofícios. O 
Sr. Antônio mostrou sua indignação com essa situação. Não acredita em má fé. Porém, sempre aparece uma medida operacional que impede o pleno exercício do 
direito por parte dos usuários com deficiência. Segundo o Sr. Antônio, está faltando capacidade de planejamento aos gestores responsáveis. Questões fáceis de serem 
previstas não são precedidas de providências preliminares. Citou o exemplo do ocorrido recente, quando as perícias de Contagem foram assumidas por Belo Horizonte. 
Era perceptível que aumentaria a demanda do número de perícias médicas e que o sistema não absorveria esse incremento. Mas o sistema não se preparou para 
resolver a questão. Deixou primeiro acontecer. A Sra. Eliana Giarola informou a existência de pais que não conseguem obter os cartões. Por isso estão deixando de levar 
seu bebês no atendimento clínico oferecido pelo CAIS. Disse que gostaria de participar da reunião junto ao Ministério Público. O Sr. Marcelo Lino esclareceu que a 
equipe técnica irá convidá-la e a outros interessados para estarem na reunião junto ao Promotor Público. Na sequência dos trabalhos, em cumprimento à segunda 
pauta, a plenária aprovou a ata da 95ª reunião ordinária. No terceiro ponto de pauta a palavra foi passada para o Sr. Loester Carlos Costas, Gerente de Atendimento do 
Trabalhador, da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda. Este agradeceu a oportunidade e ressaltou a participação da conselheira Vilma Aparecida  
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Andrade, sua colega de trabalho e representante da Secretaria. O Sr. Loester esclareceu que sua presença no CMDPD tinha o objetivo de propor um trabalho conjunto 
em  prol da empregabilidade da pessoa com deficiência. Na sua opinião o modelo atual é de baixa resolutividade para atender os desafios do momento. Atualmente, a 
lei 8.213 obriga as empresas, a partir de 100 empregados,  a garantirem uma cota de vagas de emprego para as pessoas com deficiência. As empresas possuem as 
vagas (citou como exemplos: auxiliar administrativo, auxiliar de produção) e acabam por exigir um perfil para o candidato com deficiência (ensino médio completo, 6 
meses de experiência, restrições na condição de deficiência, etc). Segundo o Sr. Loester, o papel do SINE é promover a intermediação entre a vaga oferecida pela 
empresa e a mão de obra da pessoa com deficiência, nas condições descritas anteriormente. Esse modelo não tem obtido bons resultados. Ao pesquisar alternativas, 
encontrou no site do Ministério do Trabalho uma proposta baseada na Lei 10097 que visa promover a aprendizagem da PCD, antes de empregá-la. Propõe que a 
Secretaria Municipal do Trabalho de Contagem elabore um projeto semelhante. Sob seu ponto de vista, utilizar a lei 10097 como referência é melhor pois na lei do 
menor aprendiz existe a restrição de idade (14 a 24 anos). Outro aspecto positivo é a permissão para a pessoa com deficiência continuar recebendo o BPC enquanto 
estiver no processo de aprendizagem.  No modelo proposto pelo Sr. Loester, a pessoa com deficiência passaria por um processo de formação de até 2 anos e depois 
seria contratada pelas empresas. O critério de escolha para a vaga, seria a capacidade da pessoa e não a escolaridade.  Esse período de capacitação não significará para 
as empresas que aderirem ao projeto o cumprimento da lei de cotas. Contudo poderá haver acordo junto aos órgãos responsáveis para que elas não sejam autuadas e 
multadas por descumprimento da lei. Seria necessário instalar um projeto-piloto e haverá a necessidade de articular várias instituições. Importante nesse sentido, a 
participação do Sistema S para a formação profissional. O Sr. Loester propõe um trabalho de articulação conjunta que contaria com a participação da Secretaria de 
Trabalho, o CMDPD e o Sistema S. Assim a Secretaria do Trabalho elaboraria um projeto e depois entraria em contato com o Conselho. A Sra. Sebastiana Rangel 
esclareceu não haver mais a exigência de escolaridade. As oficinas do CAEE trabalham na perspectiva apontada pelo Sr. Loester. Deu seu apoio a iniciativa apresentada e 
elogiou o critério de contratar pela capacidade e não pela exigência de escolaridade. A Sra. Eliana Giarola afirmou que o CAIS também atua na capacitação da pessoa 
com deficiência no paradigma proposto. O CAIS tem parcerias com 6 empresas e que após a capacitação existe a contratação da mão de obra PCD. O Sr. Loester 
reconheceu o trabalho desenvolvido pelo CAIS. Citou uma reunião, da qual participou junto a representantes da empresa TRACBEL, uma das parceiras do CAIS. 
Lembrou que a Secretaria tem um cadastro com mais de 600 empresas e que muitas delas podem levar multas enormes devido ao descumprimento da lei de cotas. O 
Sr. Dener disse que as pessoas surdas procuram a Associação para fazer cadastro de emprego. Só que a maioria dos surdos não possuem ensino médio e também se 
comunicam em LIBRAS. Dessa forma eles não conseguem assumir as vagas oferecidas. O Sr. José Maia alertou para a questão da empregabilidade após o período de 
formação. Seria frustrante não haver a contratação da pessoa com deficiência. Lembrou seu caso pessoal e o do amigo. Ambos já perderam oportunidades de 
empregos pois as empresas não se dispõem a promover as alterações para garantir a acessibilidade e vencer as barreiras arquitetônicas. Alertou também para a 
subutilização do potencial da mão de obra da pessoa com deficiência. A Sra. Vilma Andrade ressaltou às colocações do Sr. Maia. Nos trabalhos de visitação que 
realizaram junto as empresas perceberam essa resistência. Mas sempre procuraram desenvolver um processo de negociação sobre isso. O Sr. Loester convidou o Sr. Maia 
para fazer parte dos trabalhos desse projeto. O Sr. Marcelo Lino ressaltou a necessidade de estruturar um plano de ação para o desenvolvimento desse novo modelo. 
Reconheceu que as preocupações colocadas pelo Sr. Maia são pertinentes. Ele próprio já vivenciou propostas de emprego que subutilizavam sua formação profissional. 
Citou alguns casos acontecidos. Lembrou que o CMDPD tentou, em época passada, estruturar o Fórum sobre Empregabilidade PCD. Ressaltou que, para o projeto 
proposto pelo Sr. Loester ser bem-sucedido, o SINE deverá assumir o protagonismo nas articulações e organização dos trabalhos. Um grupo de trabalho forte e 
representativo poderá dar suporte ao projeto: SINE, CAIS, FUNEC, CAEE, SISTEMA S, FIEMG e outros. Terminou sua fala colocando o CMDPD à disposição para as ações 
necessárias. O Sr. Loester noticiou que marcará reunião com sua equipe de trabalho para formular o projeto e dará o retorno ao Conselho. Terminou sua fala e 
agradeceu a oportunidade de expor sua proposta. Antes de prosseguir com a pauta, o Presidente Interino, o Sr. Marcelo Lino passou a palavra para a Sra. Janete 
Aparecida de Souza para que ela expusesse o acontecido com seu filho. A Sra. Janete contou ter um filho de 18 anos, o Vitor. Ele foi aluno da E. M. Antônio Carlos 
Lemos e é um jovem com deficiência. Seu filho sempre foi um rapaz trabalhador. Em março, após expediente na feira do Barro Amazonas, chamado por um colega, 
acabou se envolvendo numa ação de assalto. A Sra. Janete ressaltou a inocência que seu filho possui. Seu entendimento é que o colega de seu filho tenha o induzido a 
acompanhá-lo no assalto. Vitor, devido a sua ingenuidade, teria sido conduzido a isso. Fato é que Vitor se encontra hoje detido na Penitenciária de Ribeirão das Neves. 
A família tinha procurado a Defensoria Pública, que  assumiu o processo deste caso. Contudo, como o tempo passava e o seu filho não era solto, acharam por bem 
trocar os advogados e contrataram um particular. Também não obtiveram bons resultados. A Sra. Francimara Batista confirmou que Vitor foi estudante da Escola 
Antônio Carlos Lemos. Ele não possuía um laudo médico especificando a deficiência. Contudo suas ações e entendimento eram defasados da faixa etária. Sugeriu a 
família procurar um posto médico para providenciar os documentos comprobatórios. O Sr. Marcelo Lino levantou várias questões. Necessário saber com quem está a 
procuração de defesa. Se informar dos prazos do processo. Também do grau de inimputabilidade de Vitor. Aventou duas possibilidades de encaminhamento: recorrer a 
OAB / Contagem ou a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. E teve dúvida sobre a indicação da Sra. Eliana Giarola que propôs direcionar o caso à 23ª Promoto-
ria da Pessoa com Deficiência. O Sr. Lucinei Pantolfo da OAB / Contagem explicou que para se ter a participação de outro advogado bastaria proceder ao subestabeleci-
mento do processo. Importante é saber os prazos determinados e se o julgamento foi realizado e, também, se existe a sentença judicial. Quanto a demora, isso tem 
acontecido, os órgãos judiciários alegam falta de verbas e número insuficiente de servidores. O Sr. Lucinei se comprometeu a verificar na OAB qual comissão poderia 
auxiliar nesse caso. Existe a Comissão de Direitos Carcerários e a de Direitos Humanos que teriam perfis. Contudo tem que estar melhor informado e aferir isso. O Sr. 
Marcelo Lino procurou dar um alento a Sra. Janete depois que ela expôs que seu filho já estava entrando em pânico na penitenciária. Repetiu a ela, que o Sr. Lucinei 
auxiliará neste caso. O quarto ponto da pauta tratou da organização da Semana da Pessoa com Deficiência – 2016. O Sr. Marcelo Lino descreveu os eventos deste ano: 
no sábado, dia 17 de setembro, teremos a Palestra: “Inclusão Escolar – Da legislação à prática (Profissionais de Apoio, Tecnologias Assistivas, Lei Brasileira de Inclusão 
Escolar e Plano de Desenvolvimento Individual – PDI)”. As palestrantes serão as Sras. Cristina Silveira e Nivânia Maria de Melo Reis. Será no auditório da OAB / 
Contagem, às 14h. Na segunda-feira, dia 19 de setembro, teremos o evento “Tarde Cultural”. O conselheiro José Maia organizará atividades junto aos estudantes de 8 a 
11 anos do Colégio Santa Maria. Será exibido um filme de curta-metragem nesse dia. O início acontecerá às 13h30 e o término às 15h30, no auditório da PUC – Conta-
gem. Na quarta-feira, dia 21 de setembro, está previsto o “Debate com os candidatos a prefeito”. Falta confirmar o auditório.   A equipe do CMDPD aguarda a definição 
de todas as candidaturas para realizar uma reunião com as assessorias. Foi definido um conjunto de perguntas que será previamente apresentado aos candidatos e 
algumas delas, sorteadas no dia. A proposta é que o debate inclua questões e públicos da área da pessoa com deficiência e do Idoso. Na sexta-feira, dia 23 de 
setembro, as 19h, na Associação dos Surdos teremos a “Confraternização do Movimento da Pessoa com Deficiência”. Encerrando a programação deste ano, haverá no 
sábado, dia 24 de setembro, a “Caminhada pela Inclusão Social da Pessoa com Deficiência”. A concentração está marcada para ás 8h, na praça do Iria Diniz. Segundo o 
Sr. Marcelo Lino, este ano teremos uma “Semana” mais compacta. Descreveu a dificuldade de se obter “ônibus” para levar o público da pessoa com deficiência. Se 
comprometeu em conseguir 3 veículos. Relatou que a COPASA não poderá fornecer os copos de água. Solicitou apoio do Sr. Célio Soares para a obtenção da água. 
Disse que os Banheiros Químicos estão garantidos. Caso se necessite de uma tenda para o dia da caminhada, isso também é viável. Alertou sobre a necessidade de 
definirmos a programação para que se possa passar para a etapa da divulgação dos eventos. Terá que se providenciar faixas, cartazes e divulgação junto às rádios. A 
mobilização do público PCD é essencial e é tarefa de todos. A Sra. Sebastiana Rangel discordou da proposta de realização conjunta do debate abarcando as questões e 
o público da pessoa com deficiência e idoso. Em sua opinião, seria importante focar na temática da pessoa com deficiência. Na forma conjunta, corre-se o risco disso 
não acontecer. Sobre as perguntas da área da educação formuladas aos candidatos fez a seguinte ponderação: considerou que estas não demonstraram os avanços e 
os progressos que se realizaram, nessa administração e em outras.  O Sr. Marcelo Lino esclareceu, que inicialmente, as perguntas foram formuladas para atender as 
duas áreas (idoso e PCD). Contudo se o conselho não concordar com essa proposição, pode-se rever isso.  Esclareceu que o objetivo com as perguntas foi pautar 
aspectos da política pública que necessitam avançar ou se consolidarem. O Sr. Antônio Augusto observou que o debate em si, não resolverá as questões da área da 
pessoa com deficiência. O êxito maior do debate é direcionar a atenção dos candidatos para a temática. A Sra. Michele aprovou as perguntas formuladas aos 
candidatos. Quanto ao debate conjunto, relatou sua posição contrária. O Sr. José Maia foi da mesma opinião. Após as ponderações dos conselheiros, houve entendi-
mento que a plenária concordou com a programação da Semana da Pessoa com Deficiência – 2016. Sobre o debate, as reflexões apresentadas indicaram que este 
deverá ser feito com o foco e exclusividade na temática e público PCD. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos 
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participantes da 97ª Plenária e assinada pelos presentes desta 96ª reunião.

Fundac

EXTRATO DO CONTRATO FMIC/FUNDAC Nº 019/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONTAGEM.
CONTRATADA: AVANY NAPOLI DA TERRA CALDEIRA.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO “BORDANDO POESIA”, BENEFICIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – FMIC, ESCOLHI-
DO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016.
VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1025.13.392.0052.224533504100-01000.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 15/06/2016 ATÉ 31/10/2016.

EXTRATO DO CONTRATO FMIC/FUNDAC Nº 051/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONTAGEM.
CONTRATADA: IRMANDADE DO ROSÁRIO OS CIRIACOS.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO “CONGADO, CIDADANIA E FÉ”, BENEFICIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – FMIC, 
ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016.
VALOR GLOBAL: R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1025.13.392.0052.224533504100-01000.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 20/06/2016 ATÉ 31/10/2016.

EXTRATO DO CONTRATO FMIC/FUNDAC Nº 057/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONTAGEM.
CONTRATADA: NARJARA INCALADO GARAJAU.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO “25º GINCANA DE CONTAGEM”, BENEFICIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – FMIC, 
ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016.
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1025.13.392.0052.224533504100-01000.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 22/06/2016 ATÉ 31/10/2016.

EXTRATO DO CONTRATO FMIC/FUNDAC Nº 066/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONTAGEM.
CONTRATADA: GIULLIANA DE SOUZA.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO “SÁBADO CULTURAL”, BENEFICIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – FMIC, ESCOLHI-
DO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016.
VALOR GLOBAL: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1025.13.392.0052.224533504100-01000.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 15/08/2016 ATÉ 31/10/2016.

EXTRATO DO CONTRATO FMIC/FUNDAC Nº 067/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONTAGEM.
CONTRATADO: ALBERTINO GONÇALVES DE SOUZA FILHO.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO “CULTURA NA PRAÇA”, BENEFICIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – FMIC, ESCOLHI-
DO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016.
VALOR GLOBAL: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1025.13.392.0052.224533504100-01000.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 19/08/2016 ATÉ 31/10/2016.

EXTRATO DO CONTRATO FMIC/FUNDAC Nº 068/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONTAGEM.
CONTRATADO: GLEISON EMERSON DOS SANTOS BATISTA.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO “BATUCARTE MÚSICA E ARTE NAS ESCOLAS”, BENEFICIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CUL-
TURA – FMIC, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016.
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1025.13.392.0052.224533504100-01000.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 22/08/2016 ATÉ 31/10/2016.

EXTRATO DO CONTRATO FMIC/FUNDAC Nº 069/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONTAGEM.
CONTRATADA: VALESIA APARECIDA DE ANDRADE MACIEL.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO “VIOLA NAS ESCOLAS – COMITIVA ESPERANÇA”, BENEFICIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À 
CULTURA – FMIC, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016.
VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1025.13.392.0052.224533504100-01000.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 26/08/2016 ATÉ 31/10/2016.
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