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Obras de requalificação da Avenida João 
César de Oliveira começam hoje

Um dos principais corredores de acesso ao Centro será modernizado

R
o
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rig

o
 Paiva

As obras de requalificação da Ave-
nida João César de Oliveira terão início 
hoje, 2 de julho. A ordem de serviço foi 
assinada pela prefeita Marília Cam-
pos no sábado, 30 de junho, durante 
solenidade no Centro de Consultas 
Especializadas Iria Dinz. Com um inves-
timento de R$ 14,5 milhões, o projeto 
teve seu conceito baseado nos vetores 
mobilidade, conforto e acessibilidade. 

No trecho de maior fluxo de pe-
destres e veículos, da Praça do Itaú 
até a Praça Paulo Pinheiro Chagas, as 
calçadas serão unificadas, evitando-
se sobressaltos e reduzindo a zero o 
número de obstáculos aos pedestres, 
como o estacionamento de veículos. 

Os passeios irão compor a paisagem 
da Avenida, com canteiros de plantas 
que vão promover o embelezamento 
e dar maior segurança aos pedestres. 

Nem mesmo as travessas perpen-
diculares à Avenida foram esquecidas. 
Acompanhando o novo desenho, as 
fachadas das lojas terão que se ad-
equar a um mesmo padrão, contribuin-
do para a despoluição visual da região. 
“Atualmente cada empresa tem a 
placa de divulgação do jeito e como 
quer. O próprio empresário deve se 
conscientizar que o novo modelo trará 
estímulo à visitação do consumidor”, 
esclarece a prefeita Marília Campos.

No item acessibilidade, a inter-

venção será total. Serão reduzidas as 
dimensões do canteiro central, a João 
César passará a ter três pistas, sendo 
uma dedicada exclusivamente ao 
transporte coletivo. Os pontos de táxis 
serão redistribuídos e será implantado 
o sistema faixa azul para o esta-
cionamento de veículos particulares, 
democratizando os acessos.

Com uma tendência futurista, os 
pontos de ônibus terão estruturas tu-
bulares em aço inox para abrigos dos 
usuários, visual semelhante às novas 
fachadas, lixeiras e outros equipamen-
tos de uso da população. Em algumas 
áreas, o piso será tátil, facilitando 
a identificação de portadores de 

deficiência visual na localização de 
orelhões e travessias.

Ao longo da Avenida, que perderá 
as passarelas de frente ao Big Shop-
ping e próxima ao Iria Diniz, serão 
criadas áreas especiais para travessia 
de pedestres, com nivelamento dos 
dois lados das pistas. 

Com o objetivo de estimular a con-
vivência dos moradores do entorno da 
João César, serão revitalizadas a praça 
próxima ao restaurante Bhelu e a 
Praça Paulo Pinheiro Chagas, que terá 
seu sistema de conversão alterado. 
Até mesmo a numeração da avenida, 
problema que já se tornou folclórico 
na cidade, será corrigida.

Investimento é de R$ 14,5 milhões em 
intervenções baseadas na mobilidade 
no conforto e na acessibilidade
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LEI nº 4.093, de 25 de junho de 2007

Denomina Praça Ouro Branco, um dos logradouros públi-

cos do Município, conforme especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei

Art. 1º Fica denominada Praça Ouro Branco, o logradouro 

público existente na Quadra 09, Lote 1, entre as Alame-

das dos Girassóis e das Orquídeas, no Bairro Granja Ouro 

Branco.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 25 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.094, de 28 de junho de 2007

Concede reajuste salarial a título de recomposição aos 

servidores efetivos da Câmara Municipal de Contagem, a 

partir da data que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados pelo índice de 3,44% – (três 

inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) – os 

vencimentos básicos dos servidores ocupantes de cargos 

efetivos do Poder Legislativo Municipal de Contagem.

Parágrafo único O disposto neste artigo não se aplica aos 

vencimentos básicos dos servidores ocupantes de cargos 

em comissão, de recrutamento amplo ou limitado.

Art. 2º O reajuste de que trata o artigo anterior aplica-se 

aos servidores aposentados e pensionistas do Poder 

Legislativo Municipal.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente 

Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, 

constantes do orçamento vigente.

Art. 4º Revogadas as disposições contrárias, esta Lei entra 

em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos ao dia primeiro de maio de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.095, de 28 de junho de 2007

Autoriza doação, com encargos, do imóvel que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Contagem autorizado a 

doar, com encargos, à empresa Calibratec Comércio e 

Calibrações de Instrumentos de Medição Ltda, CNPJ nº 

03.886.257/0001-80, área medindo 1.716,06m², constitu-

ída pelo Lote 17, da Quadra 01, do Distrito Industrial Dr. 

Hélio Pentagna Guimarães.

Art. 2º A doação, com encargos, de que trata o art. 1º 

desta Lei, será realizada nos termos da Lei nº3.630, de 

26 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a criação do 

programa social denominado Desenvolvendo Contagem, 

objetivando fomentar a implantação de novas empresas 

no Município ou ampliação das já existentes, mediante 

o incentivo da doação com encargos de áreas de terrenos.

Art. 3º A donatária arcará com os ônus decorrentes da la-

vratura do instrumento público de doação com encargos 

e respectivo registro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de junho de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 694, de 18 de junho de 2007

Declara de utilidade pública área de terreno que mencio-

na e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o disposto no 

inciso XIII, do art. 92, da Lei Orgânica do Município de 

Contagem;

DECRETA:

Art.1º Fica declarada de utilidade pública, com base 

no art. 5°, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 

junho de 1941, para fins de desapropriação amigável 

ou judicial, área de terreno medindo aproximadamente 

10.238,82m², localizada no lugar denominado Bitácula, 

neste Município, conforme memoriais descritivos abaixo:

I – ÁREA A: partindo do ponto A1 de coordenadas E–

596.824,66 e N–7.796.883,01, no alinhamento da Avenida 

João César de Oliveira, segue pelo referido alinhamento 

circular com raio de 285,07 metros e extensão de 30, 38 

metros até o ponto A2 de coordenadas E-596.840,48 e N-

7.796.857,09; daí segue em linha reta, confrontando com 

terreno de propriedade da Cooperativa das Instituições 

Militares do Estado de Minas Gerais – COOHAIME/MG, 

numa distância de 31,84 metros até o ponto A3 de 

coordenadas E-596.822,85 e N-7.796.830,58; daí segue em 

alinhamento circular com raio de 50 metros e extensão de 

55,23 metros até o ponto de partida (A1), origem desta 

descrição. A área circunscrita pelo perímetro acima é de 

165,86 metros quadrados e de propriedade presumida da 

Empresa São Gonçalo.

II – ÁREA B: partindo do ponto B1 de coordenadas E–

596.840,48 e N-7.796.857,09 no alinhamento da Avenida 

João César de Oliveira, segue pelo referido alinhamento 

circular com raio de 285,07 metros e extensão de 56,39 

metros até o ponto B2 de coordenadas  E-596.876,76 e 

N-7.796.814,04; daí segue em alinhamento circular com 

raio de 30 metros e extensão de 52,70 metros até o ponto 

B3 de coordenadas E-596.830,84 e N-7.796.809,17; daí 

segue em linha reta numa distância de 81,96 metros até o 

ponto B4 de coordenadas E-596.785,47 e N-7.796.740,92; 

daí segue em alinhamento circular com raio de 307,25 

metros e extensão de 107,16 metros até o ponto B5 

de coordenadas E- 596.711,93 e N-7.796.663,71; daí 

segue em linha reta, confrontando com o terreno de 

propriedade da Empresa São Gonçalo,  numa extensão de 

232,21 metros até o ponto de partida (B1), origem desta 

descrição. A área circunscrita pelo perímetro acima é de 

3.914,10 metros quadrados e de propriedade presumida 

da Cooperativa das Instituições Militares do Estado de 

Minas Gerais – COOHAIME/MG.

III – ÁREA C: partindo do ponto C1 de coordenadas 

E-596.770,06 e N-7.796.751,16 segue em linha reta, con-

frontando com terreno de propriedade da Cooperativa 

das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais 

– COOHAIME/MG, numa extensão de 105,00 metros até o 

ponto C2 de coordenadas E-596.711,93 e N-7.796.663,71; 

daí segue em alinhamento circular com raio de 307,25 

metros e extensão de 80,79 metros até o ponto C3 de 

coordenadas E-596.641,39 e N-7.796.624,81; daí segue em 

linha reta numa extensão de 8,52 metros até o ponto C4 

de coordenadas E-596.633,45 e N-7.796.621,72; daí segue 

em linha reta, confrontando com terreno de propriedade 

da Cooperativa das Instituições Militares do Estado de 

Minas Gerais – COOHAIME/MG, numa extensão de 22,91 

metros até o ponto C5 de coordenadas E-596.614,13 e 

N-7.796.634,03; daí segue em linha reta numa extensão 

de 22,03 metros até o ponto C6 de coordenadas E-

596.634,65 e N-7.796.642,05; daí segue em alinhamento 

circular com raio de 288,75 metros e extensão de 176,64 

metros até o ponto de partida (C1), origem desta 

descrição. A área circunscrita pelo perímetro acima é de 

2.352,05 metros quadrados e de propriedade presumida 

da Empresa São Gonçalo.

IV – ÁREA D: partindo do ponto D1 de coordenadas 

E-596.614,13 e N-7.796.634,03 segue em linha reta, con-

frontando com o terreno de propriedade da Empresa São 

Gonçalo, numa extensão de 22,91 metros até o ponto D2 

de coordenadas E-596.633,45 e N-7.796.621,72; daí segue 

em linha reta numa extensão de 141,36 metros até o 

ponto D3 de coordenadas E-596.501,78 e N-7.796.570,28; 

daí segue em linha reta, confrontando com o terreno de 

propriedade da Empresa São Gonçalo, numa exten-

são de 61,35 metros até o ponto D4 de coordenadas 

E-596.549,53 e N-7.796.608,80; daí segue em linha reta 

numa extensão de 69,35 metros até o ponto de partida 

(D1), origem desta descrição. A área circunscrita pelo 

perímetro acima é de 1.949,03 metros quadrados e de 

propriedade presumida da Cooperativa das Instituições 

Militares do Estado de Minas Gerais – COOHAIME/MG.

V – ÁREA E: partindo do ponto E1 de coordenadas 

E-596.549,53 e N-7.796.608,80 segue em linha reta, con-

frontando com terreno de propriedade da Cooperativa 

das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais 

– COOHAIME/MG,  numa extensão de 61,35 metros até o 

ponto E2 de coordenadas E-596.501,78 e N-7.796.570,28; 

daí segue em linha reta numa extensão de 47,55 metros 

até o ponto E3 de coordenadas E-596.457,49 e N-

7.796.552,98; daí segue em alinhamento circular com raio 

de 20,00 metros e extensão de 28,45 metros até o ponto 

E4 de coordenadas E-596.445,26 e N-7.796.529,90; daí 

segue em linha reta, no alinhamento da Avenida Reginal-

do de Souza Lima, numa extensão de 11,00 metros até o 

ponto E5 de coordenadas E-596.442,82 e N-7.796.540,63; 

daí segue no alinhamento circular da Avenida Reginaldo 

de Souza Lima com raio de 136,03 metros e extensão de 

41,68 metros até o ponto E6 de coordenadas E-596.427,52 

e N-7.796.579,22; daí segue em alinhamento circular com 

raio de 20 metros e extensão de 28,25 metros até o ponto 

E7 de coordenadas E-596.452,04 e N-7.796.570,71; daí 

segue em linha reta numa extensão de 104,67 metros até 

o ponto de partida (E1), origem desta descrição. A área 

circunscrita pelo perímetro acima é de 1.857,78 metros 

quadrados e de propriedade presumida da Empresa São 

Gonçalo.

Art. 2º A área de terreno de que trata o art. 1º deste De-

creto destina-se à implantação de via, que possibilitará a 

ligação da Avenida João César de Oliveira com a Avenida 

Reginaldo de Souza Lima.

Art. 3º A despesa decorrente da execução do disposto 

neste Decreto correrá por conta das dotações orçamentá-

rias consignadas em Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º A Procuradoria Geral do Município fica autorizada 

a promover a desapropriação de pleno domínio da 

área descrita no art. 1° deste Decreto e suas respectivas 

benfeitorias.

Art. 5º Fica declarada a urgência da desapropriação de 

que trata este Decreto.

Art. 6º Revoga-se o Decreto nº 11.058, de 25 de setembro 

de 2002.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 18 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

CARLOS VANDERLEY SOARES

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente

DECRETO nº 696, de 22 de junho de 2007

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 

área que menciona e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 

92, XIII da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, com base 

no art. 5°, alínea “g”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 

junho de 1941, para fins de desapropriação amigável ou 

judicial, o Lote 02, da Quadra 17, do Bairro Petrolândia, 

neste Município, de propriedade de William Fantini e 

Antônio Pereira Filho.

Art. 2º A área de que trata o art. 1º deste Decreto desti-

na-se à ampliação e reforma de Unidade de Atendimento 

Imediato - UAI.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do disposto 

neste Decreto correrão por conta das dotações orçamen-

tárias consignadas em Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º A Procuradoria Geral do Município fica autorizada 

a promover a desapropriação de pleno domínio da área 

descrita no art. 1° deste Decreto e suas respectivas benfei-

torias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a 

urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei 3.365 de 

21 de junho de 1941.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art. 6º Revoga-se o Decreto nº 652, de 02 de junho de 

2007.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 697, de 25 de junho de 2007

Dispõe sobre estacionamento rotativo e dá outras 

providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do 

Município e da Lei nº 4.043, de 1º de novembro de 2006;

CONSIDERANDO a necessidade de democratizar as vagas 

de estacionamento existentes nas regiões de alta procura 

no Município de Contagem;

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, da Lei 2.929, de 24 

de março de 1997;

CONSIDERANDO a necessidade de melhoria constante das 

políticas públicas relacionadas ao trânsito;

CONSIDERANDO que a regulamentação desta matéria irá 

contribuir com o cumprimento das atribuições de organi-

zação, controle, fiscalização e gerenciamento do sistema 

de trânsito no Município de Contagem, conforme dispõe 

o art. 4º, da Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 2006;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a delimitação de áreas especiais de 

estacionamento rotativo, denominadas “área azul”, a ser 

implantada de acordo com sinalização estabelecida pela 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – Trans-

Con, para estacionamento, por tempo limitado, mediante 

pagamento de tarifas, a serem pagas diretamente à 

TransCon ou a delegatário de serviço público.

Parágrafo único. A implantação e a operacionalização 

da área azul deverão observar o disposto no Código de 

Trânsito Brasileiro.

Art. 2º Os parquímetros da área azul de estacionamento 

rotativo serão operados nos seguintes horários:

I - de segunda-feira à sexta-feira, das 07:00 às 18:00 

horas;

II – nos sábados, das 07:00 às 12:00 horas;

III - em horários especiais de funcionamento dos estabe-

lecimentos comerciais e prestadores de serviços, em datas 

comemorativas, desde que autorizado pela TransCon.

§1º É livre o estacionamento aos domingos e feriados.

§2º Nos horários de que tratam os incisos I, II e III deste 

artigo, será obrigatória a utilização do sistema de parquí-

metro para estacionamento de veículos na área azul de 

estacionamento rotativo.

§3º O período máximo de estacionamento contínuo per-

mitido, numa mesma vaga, será de 02 (duas) horas a 04 

(quatro) horas, de acordo com a sinalização estabelecida 

pela TransCon para o local.

§4º Os veículos que se encontrarem estacionados, antes 

do horário previsto para o início da operação dos parquí-

metros da área azul, deverão se submeter às normas e 

condições estabelecidas neste Decreto, a partir do horário 

em que o parquímetro começar a operar.

Art. 3º As paradas para carga e descarga na área azul 

somente poderão ser efetuadas fora do horário de 

operação dos parquímetros, conforme previsto no art. 2º 

deste Decreto.

Art. 4º A TransCon deverá estabelecer vagas próprias e 

exclusivas para estacionamento dos veículos de aluguel, 

usados no transporte de passageiros (táxis), quando 

houver necessidade de pontos na área azul.

Parágrafo único. Nas vagas de que trata o caput deste 

artigo, os responsáveis pelos táxis não ficarão sujeitos 

ao pagamento de tarifa para utilização do sistema de 

estacionamento rotativo.

Art. 5º A TransCon deverá estabelecer vagas próprias 

e exclusivas para estacionamento de motocicletas e 

bicicletas.

Parágrafo único. Nas vagas de que trata o caput deste 

artigo, os responsáveis pelas motocicletas e bicicletas não 

ficarão sujeitos ao pagamento de tarifa para utilização 

do sistema de estacionamento rotativo.

Art. 6º A utilização do estacionamento rotativo na área 

azul está sujeita ao pagamento das seguintes tarifas:

I - R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), por 2 (duas) 

horas;

II – R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), por 4 (quatro) 

horas.

Parágrafo único. As tarifas de que trata este artigo serão 

cobradas em frações de 20 (vinte) minutos.

Art. 7º A cobrança das tarifas de que trata o art. 6º deste 

Decreto será efetuada através de créditos armazenados 

em equipamentos eletrônicos vinculados a vagas numera-

das, na forma regulamentada pela TranCon.

§1º Os créditos de que trata o caput deste artigo serão 
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postos à disposição do usuário, diretamente pela TranCon 

ou por delegatário de serviço público.

§2º Os veículos isentos da tarifa para o estacionamento 

na área azul são os de chapa preta ou bronze, e os veícu-

los oficiais e de emergência.

Art. 8º A fiscalização do estacionamento rotativo será 

feita por agentes do Município ou delegatários de serviço 

público.

Art. 9º O descumprimento das normas estabelecidas neste 

Decreto para utilização do estacionamento rotativo impli-

cará infração punível nos termos previstos no Código de 

Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Constitui infração, para os fins do 

disposto neste artigo:

I -  estacionar nas vagas do estacionamento rotativo 

sem o pagamento da tarifa devida nos termos deste 

Decreto;

II -  permanecer estacionado nas vagas do estaciona-

mento rotativo, por tempo superior ao permitido pelo 

crédito adquirido, sem o pagamento da tarifa devida nos 

termos deste Decreto.

III -  violar, burlar ou utilizar de maneira incorreta o 

sistema de estacionamento rotativo, contrariando as nor-

mas estabelecidas na legislação aplicável e as instruções 

contidas nos equipamentos.

Art. 10 A utilização do sistema de estacionamento rotati-

vo de veículos não torna o Poder Público depositário fiel 

ou responsável objetivo por danos aos bens que forem 

deixados, pelos particulares, nos espaços e bens públicos.

Art. 11 Fica a Autarquia Municipal de Trânsito e Transpor-

tes – TransCon responsável pela operação do sistema 

de estacionamento rotativo de que trata este Decreto, 

podendo delegar a terceiros, pelo prazo de 15 (quinze 

anos), permitida uma prorrogação por no máximo 5 anos, 

caso o delegatário mantenha um nível satisfatório de 

qualidade dos serviços, observada a legislação aplicável.

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio de Registro, Contagem, 25 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 697, de 25 de junho de 2007

Dispõe sobre estacionamento rotativo e dá outras 

providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do 

Município e da Lei nº 4.043, de 1º de novembro de 2006;

CONSIDERANDO a necessidade de democratizar as vagas 

de estacionamento existentes nas regiões de alta procura 

no Município de Contagem;

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, da Lei 2.929, de 24 

de março de 1997;

CONSIDERANDO a necessidade de melhoria constante das 

políticas públicas relacionadas ao trânsito;

CONSIDERANDO que a regulamentação desta matéria irá 

contribuir com o cumprimento das atribuições de organi-

zação, controle, fiscalização e gerenciamento do sistema 

de trânsito no Município de Contagem, conforme dispõe 

o art. 4º, da Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 2006;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a delimitação de áreas especiais de 

estacionamento rotativo, denominadas “área azul”, a ser 

implantada de acordo com sinalização estabelecida pela 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – Trans-

Con, para estacionamento, por tempo limitado, mediante 

pagamento de tarifas, a serem pagas diretamente à 

TransCon ou a delegatário de serviço público.

Parágrafo único. A implantação e a operacionalização 

da área azul deverão observar o disposto no Código de 

Trânsito Brasileiro.

Art. 2º Os parquímetros da área azul de estacionamento 

rotativo serão operados nos seguintes horários:

I - de segunda-feira à sexta-feira, das 07:00 às 18:00 

horas;

II – nos sábados, das 07:00 às 12:00 horas;

III - em horários especiais de funcionamento dos estabe-

lecimentos comerciais e prestadores de serviços, em datas 

comemorativas, desde que autorizado pela TransCon.

§1º É livre o estacionamento aos domingos e feriados.

§2º Nos horários de que tratam os incisos I, II e III deste 

artigo, será obrigatória a utilização do sistema de parquí-

metro para estacionamento de veículos na área azul de 

estacionamento rotativo.

§3º O período máximo de estacionamento contínuo per-

mitido, numa mesma vaga, será de 02 (duas) horas a 04 

(quatro) horas, de acordo com a sinalização estabelecida 

pela TransCon para o local.

§4º Os veículos que se encontrarem estacionados, antes 

do horário previsto para o início da operação dos parquí-

metros da área azul, deverão se submeter às normas e 

condições estabelecidas neste Decreto, a partir do horário 

em que o parquímetro começar a operar.

Art. 3º As paradas para carga e descarga na área azul 

somente poderão ser efetuadas fora do horário de 

operação dos parquímetros, conforme previsto no art. 2º 

deste Decreto.

Art. 4º A TransCon deverá estabelecer vagas próprias e 

exclusivas para estacionamento dos veículos de aluguel, 

usados no transporte de passageiros (táxis), quando 

houver necessidade de pontos na área azul.

Parágrafo único. Nas vagas de que trata o caput deste 

artigo, os responsáveis pelos táxis não ficarão sujeitos 

ao pagamento de tarifa para utilização do sistema de 

estacionamento rotativo.

Art. 5º A TransCon deverá estabelecer vagas próprias 

e exclusivas para estacionamento de motocicletas e 

bicicletas.

Parágrafo único. Nas vagas de que trata o caput deste 

artigo, os responsáveis pelas motocicletas e bicicletas não 

ficarão sujeitos ao pagamento de tarifa para utilização 

do sistema de estacionamento rotativo.

Art. 6º A utilização do estacionamento rotativo na área 

azul está sujeita ao pagamento das seguintes tarifas:

I - R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), por 2 (duas) 

horas;

II – R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), por 4 (quatro) 

horas.

Parágrafo único. As tarifas de que trata este artigo serão 

cobradas em frações de 20 (vinte) minutos.

Art. 7º A cobrança das tarifas de que trata o art. 6º deste 

Decreto será efetuada através de créditos armazenados 

em equipamentos eletrônicos vinculados a vagas numera-

das, na forma regulamentada pela TranCon.

§1º Os créditos de que trata o caput deste artigo serão 

postos à disposição do usuário, diretamente pela TranCon 

ou por delegatário de serviço público.

§2º Os veículos isentos da tarifa para o estacionamento 

na área azul são os de chapa preta ou bronze, e os veícu-

los oficiais e de emergência.

Art. 8º A fiscalização do estacionamento rotativo será 

feita por agentes do Município ou delegatários de serviço 

público.

Art. 9º O descumprimento das normas estabelecidas neste 

Decreto para utilização do estacionamento rotativo impli-

cará infração punível nos termos previstos no Código de 

Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Constitui infração, para os fins do 

disposto neste artigo:

I -  estacionar nas vagas do estacionamento rotativo 

sem o pagamento da tarifa devida nos termos deste 

Decreto;

II -  permanecer estacionado nas vagas do estaciona-

mento rotativo, por tempo superior ao permitido pelo 

crédito adquirido, sem o pagamento da tarifa devida nos 

termos deste Decreto.

III -  violar, burlar ou utilizar de maneira incorreta o 

sistema de estacionamento rotativo, contrariando as nor-

mas estabelecidas na legislação aplicável e as instruções 

contidas nos equipamentos.

Art. 10 A utilização do sistema de estacionamento rotati-

vo de veículos não torna o Poder Público depositário fiel 

ou responsável objetivo por danos aos bens que forem 

deixados, pelos particulares, nos espaços e bens públicos.

Art. 11 Fica a Autarquia Municipal de Trânsito e Transpor-

tes – TransCon responsável pela operação do sistema 

de estacionamento rotativo de que trata este Decreto, 

podendo delegar a terceiros, pelo prazo de 15 (quinze 

anos), permitida uma prorrogação por no máximo 5 anos, 

caso o delegatário mantenha um nível satisfatório de 

qualidade dos serviços, observada a legislação aplicável.

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio de Registro, Contagem, 25 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 698, de 25 de junho de 2007

Designa membros para compor o Conselho Fiscal da 

Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos da Lei Complementar nº 

030, de 20 de dezembro de 2006;

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados, para compor o Conselho Fiscal 

da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, os seguin-

tes membros:

I – representantes da Administração Pública Municipal;

a) Eugênia Bossi Fraga – Titular;

b) Paulo George Lacerda Conceição – Suplente;

II - representantes da entidade de classe;

a) Adélia Maria Oliveira Hanaoka – Titular;

b) Julião Jerônimo Ferreira Aparecida – Suplente;

III - representantes da Câmara Municipal de Contagem.

a) Irineu Inácio da Silva – Titular;

b) Arnaldo de Oliveira – Suplente.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 25 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 699, de 25 de junho de 2007

Define zoneamento para o Bairro Residencial Vale das 

Orquídeas.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto no art. 13, 

da Lei Complementar nº 033, de 26 de dezembro de 2006;

DECRETA:

Art.1º O Bairro Residencial Vale das Orquídeas, aprovado 

pelo Decreto nº 689, de 12 de junho de 2007, fica defi-

nido com o zoneamento Zona Adensável 1 - ZAD.1, nos 

termos da Lei nº 3.015, de 15 de janeiro de 1998.

Art. 2º Ficam os órgãos competentes da Prefeitura do 

Município de Contagem, autorizados a procederem a 

atualização do Anexo 2 da Lei nº 3.015, de 15 de janeiro 

de 1998.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 25 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

CARLOS VANDERLEY SOARES

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente

DECRETO nº 700, de 25 de junho de 2007

Altera o Decreto 346, de 03 de abril de 2006 e dá outras 

providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 

92, XIII da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º Os artigos 2º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 e 23 do Decreto 346, de 03 de abril de 2006 passam 

a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º Os requerimentos de extinção ou parcelamento 

de crédito tributário previsto neste Decreto deverão ser 

protocolizados Coordenadoria da Receita Municipal.

Parágrafo único. Tratando-se de extinção ou parcela-

mento de crédito tributário, inscritos em dívida ativa, os 

respectivos requerimentos devem ser protocolizados na 

Procuradoria Geral do Município.”

“Art. 11 A compensação de crédito tributário e fiscal 

vencidos, exceto preço público, com crédito vencido do 

mesmo sujeito passivo contra a Fazenda Pública Mu-

nicipal será realizada em caso de oportunidade e conveni-

ência e no exclusivo interesse do Município de Contagem, 

desde que sejam identificados, em cada caso, motivo ou 

circunstância que a justifiquem.”

“Art. 12 A compensação efetua-se somente entre dívidas 

líquidas, certas e exigíveis.”

“Art. 13 A compensação entre crédito tributário e crédito 

do sujeito passivo em que tenha havido pagamento inde-

vido à Fazenda Pública somente ocorrerá entre tributos.”

“Art. 14 É vedada a compensação mediante aproveita-

mento de tributo objeto de contestação judicial pelo su-

jeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva 

decisão judicial.”

“Art. 15 O Poder Executivo Municipal procederá à 

compensação de crédito deste Município com a União, 

o Estado e suas respectivas entidades da Administração 

Indireta.”

“Art. 16 Fica suspensa a compensação de crédito tribu-

tário ou fiscal com crédito proveniente de precatório, 

exceto os que já constem de processo em tramitação na 

Procuradoria Geral do Município e aqueles que tenham 

sido cedidos mediante escritura pública lavrada até a 

data da publicação deste Decreto.”

“Art. 17 Não serão objeto de compensação os créditos 

regularmente parcelados ou aqueles cujo parcelamento 

tenha sido cancelado há menos de 10 (dez) meses ante-

riores à data da sua solicitação.”

“Art. 18 A decisão no processo de compensação deve ser 

sempre fundamentada de acordo com as peculiaridades 

do caso e a legislação aplicável à espécie.”

“Art. 19 O disposto neste Decreto não se aplica à 

compensação procedida mediante acerto de créditos, 

efetuada no âmbito do procedimento homologatório 

de lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN – realizado pela autoridade fiscal 

competente, nos termos dos art. 142 e 150 da Lei 5.172, 

de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional e 

art. 41 da Lei 1.611, de 30 de dezembro de 1983 – Código 

Tributário Municipal.”

“Art. 20 Os requerimentos de compensação de crédito 

tributário deverão conter a qualificação completa do 

requerente, procuração com poderes especiais do repre-

sentante, identificação do crédito tributário, natureza, 

origem e valor do referido crédito, a respectiva escritura 

de cessão, se for o caso, e a descrição do montante que 

se pretende compensar, e, se pessoa jurídica, o respectivo 

CNPJ e contrato social com suas alterações.”

“Art. 21 Tão logo efetuados os levantamentos dos 

créditos de origem tributária e dos valores relativos aos 

débitos a serem compensados, e tomadas as devidas 

providências, será enviado o processo para a Comissão 

competente para decisão.”

“Art. 22 São cláusulas essenciais no processo de compen-

sação:

I – identificação das partes e de seus representantes 

legais;

II – número do processo tributário administrativo ou dos 

índices cadastrais relacionados ao lançamento tributário 

ou fiscal originário, se for o caso;

III – identificação dos créditos compensados e respectivos 

valores, comprovados através da competente planilha;

IV – forma e prazo de extinção do crédito remanescente;

V – identificação das parcelas compensadas e respectivos 

valores;

VI – identificação da cessão do crédito objeto de compen-

sação, se for o caso.”

“Art. 23 Os créditos tributários ou fiscais abrangem além 

dos valores originais devidos, os respectivos encargos, 

tais como correção monetária, multas e juros de mora, 

decorrentes do seu inadimplemento.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 25 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LUIZ FERNANDO PEREIRA MENDES

Secretário de Fazenda

DECRETO n.º 701, de 26 de junho de 2007

 Abre crédito adicional suplementar, anula dota-

ções e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 

no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.060, de 20 de dezembro 

de 2006;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às 

seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.07.2.09.272.0011.3030.33900100.

011800

220.000,00

 1.11.1.15.122.0013.2014.33903000.

010000

20.000,00

 1.11.1.15.122.0013.2014.33903500.

010000

200.000,00

 1.12.1.12.122.0013.2087.33903500.

010100

26.066,00

 1.12.1.12.122.0013.2087.33903900.

010100

290.000,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.33903900.

010100

30.000,00

 1.12.1.12.361.0037.2092.33504100.

010901

150.000,00

 1.12.1.12.365.0040.2096.33504100.

010100

758.716,02

 1.12.1.12.365.0041.2097.33504100.

010100

150.600,00

 1.13.1.10.301.0026.2056.33903900.

011000

1.000.000,00

 1.13.1.10.302.0027.2058.33903000.

011000

1.000.000,00

 1.13.1.10.302.0027.2058.33903900.

011000

1.450.000,00

 1.15.1.15.451.0009.2082.33903900.

010000

500.000,00

 1.15.1.17.512.0008.1020.33903900.

010000

200.000,00

 1.15.1.17.512.0008.1020.44905100.

311200

942.900,00

 1.15.1.18.452.0007.1018.33903000.

010000

137.000,00

 1.16.2.15.451.0021.2073.33903100.

010300

90.000,00

 1.12.1.12.122.0013.2087.33504100.

010100

122.000,00

 1.10.2.08.244.0034.2078.33504300.

010717

66.000,00
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 1.10.2.08.244.0034.2078.33504300.

310717

14.400,00

 1.15.1.17.512.0008.1020.44906100.

311201

15.183,55

 1.15.1.17.512.0008.1020.44906100.

011201

35.428,28

 1.15.1.15.451.0009.1028.44906100.

010000

57.100,00

 1.15.1.15.451.0009.1028.44909300.

011200

46.150,12

 1.14.2.22.122.0013.2035.33903600.

020200

10.000,00

TOTAL 7.531.543,97

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes 

no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos 

provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Órgão/Programa de Trabalho/Nature-

za Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.07.2.09.272.0011.3030.33900900

.011800

50.000,00

 1.07.2.09.272.0011.3111.33900300

.011800

150.000,00

 1.07.2.09.272.0011.3111.33900900

.011800

20.000,00

 1.10.2.08.244.0033.2081.33504300

.010708

15.000,00

 1.10.2.08.244.0033.2081.33504300

.010710

441,07

 1.10.2.08.244.0033.2081.33904800

.010604

50.558,93

 1.10.2.08.244.0034.2078.33903000

.010000

14.400,00

 1.11.1.15.451.0009.2024.33903900

.010000

120.000,00

 1.11.4.16.482.0010.1125.33904800

.010000

100.000,00

 1.12.1.12.122.0013.2087.33904900

.010100

270.000,00

 1.12.1.12.361.0037.1090.33903900

.010100

1.057.382,02

 1.12.1.12.361.0037.1090.44905100

.010901

150.000,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.44905200

.010100

50.000,00

 1.13.1.10.122.0024.1052.44905200

.310200

200.000,00

 1.13.1.10.122.0024.2051.33903000

.011000

300.000,00

 1.13.1.10.301.0026.1057.33903000

.011000

150.000,00

 1.13.1.10.301.0026.1057.33903600

.011000

50.000,00

 1.13.1.10.301.0026.1057.33903900

.011000

150.000,00

 1.13.1.10.301.0026.1057.44905200

.011000

450.000,00

 1.13.1.10.302.0027.1059.33903000

.011000

300.000,00

 1.13.1.10.302.0027.1059.33903900

.011000

400.000,00

 1.13.1.10.302.0027.1059.44905200

.011000

1.000.000,00

 1.14.2.22.661.0015.2037.33903900

.020200

10.000,00

 1.15.1.15.451.0009.1028.44905100

.011200

46.150,12

 1.15.1.15.451.0009.1028.44905200

.010000

1.000.000,00

 1.15.1.17.512.0008.1020.44905100

.010000

700.000,00

 1.15.1.17.512.0008.1020.44909300

.011201

35.428,28

 1.15.1.17.512.0008.1020.44909300

.311201

15.183,55

 1.15.1.18.452.0007.1018.44905200

.010000

137.000,00

 1.16.2.15.122.0013.2071.33909200

.010300

90.000,00

 1.13.1.10.301.0026.2056.33909200

.011000

100.000,00

 1.13.1.10.301.0026.2056.33903500

.011000

50.000,00

 1.13.1.10.122.0024.1053.33903900

.310200

300.000,00

TOTAL 7.531.543,97

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 26 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação 

Geral

DECRETO n.º 702, de 26 de junho de 2007

Abre crédito adicional especial e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 

na Lei Municipal nº 4.092 de 14 de junho de 2007 e art. 

7º, da Lei Municipal nº 4.060, de 20 de dezembro de 2006;

DECRETA: 

Art.1º Fica aberto o crédito adicional especial às seguintes 

dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.04.3.04.122.0056.2128.31901600.

020600

540.000,00

 1.04.3.04.122.0056.2128.33903000.

020600

15.000,00

 1.04.3.04.122.0056.2128.33903600.

020600

15.000,00

 1.04.3.04.122.0056.2128.33903900.

020600

15.000,00

 1.04.3.04.122.0056.2128.44905200.

020600

15.000,00

TOTAL 600.000,00

Art.2º.Para fazer face às suplementações constantes no 

art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenien-

tes de honorários de demandas judiciais e execução fiscal 

recebidos pelo Fundo da Procuradoria Geral do Município 

de Contagem, não previsto no orçamento de 2007.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 26 de junho de 2007. 

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação 

Geral

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Decreto publicado a pedido da Secretaria Municipal 

de Administração, conforme despachos exarados em 

Processo Administrativo – Consultoria Técnico Consultiva 

nº 946/2007.

DECRETO Nº 4.265

Aposenta servidora que menciona e dá outras providên-

cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando os termos do artigo 

179, III, alínea “d”, da Lei nº 2.160, de 20/12/90,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aposentada, com proventos proporcionais ao 

tempo de serviço, no cargo de Assistente Administrativo 

II, Nível V, grau “B”, a servidora ANA MENDES RIBEIRO, 

lotada na Secretária Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 1991.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 

1991.

Ademir Lucas Gomes

Prefeito Municipal

Otoniel Geraldo Batista

Secretário Municipal de Administração

João Batista dos Mares Guia

Secretário Municipal de Educação e Cultura

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Decreto publicado a pedido da Secretaria Municipal de 

Administração, conforme despachos exarados em Proces-

so Administrativo – Consultoria Técnico Consultiva.

DECRETO Nº 4.857

Aposenta servidora que menciona e dá outras providên-

cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais, considerando os despachos proferidos 

nos Processos de número 007967/92-SEDE, 07711/91-SEDE 

e 0174/92-SEDE, e considerando a certidão de “Contagem 

de Tempo” e o artigo 179, inciso III, alínea “c”, da Lei 

Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;

DECRETA:

Art.1º - Fica aposentada, com os proventos proporcionais 

ao tempo de serviço na proporção de 28/30 (vinte e oito 

e trinta avos) no cargo de Auxiliar de Serviço II, Nível II, 

Grau “J”, lotado na Secretaria Municipal de Administra-

ção, MARIA GERALDA ALVES DE SOUZA.

Art.2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 1992.

Palácio do Registro, em Contagem, de 10 de Fevereiro 

de 1992.

ADEMIR LUCAS GOMES

Prefeito Municipal

OTONIEL GERALDO BATISTA

Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Administração

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 012, de 20 de junho 

de 2007

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Muni-

cípio de Contagem e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta o seguinte Projeto de 

Lei Complementar:

TÍTULO I

DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍ-

PIO DE CONTAGEM

CAPÍTULO ÚNICO

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art.1º Esta Lei Complementar institui o Estatuto dos Servi-

dores Públicos do Município de Contagem. 

§1º O regime jurídico de que trata o caput deste artigo é 

de natureza estatutária e de direito público, sem prejuízo 

de outros regimes criados para reger determinada ativi-

dade pública, em lei específica. 

§2º O regime jurídico de que trata esta Lei Complementar 

não se aplica aos agentes comunitários de saúde e aos 

agentes de combate às endemias que serão regidos pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

§3° O Estatuto de que trata esta Lei Complementar 

aplica-se aos servidores públicos da Administração direta 

e indireta do Poder Executivo Municipal.

Art.2º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-

se:

I - servidor público: pessoa legalmente investida em cargo 

público, de provimento efetivo ou em comissão.

II – cargo público: conjunto de objetivos, atividades e 

responsabilidades previstos na estrutura organizacional, 

criado por lei municipal, com denominação, número 

limitado, jornada e vencimento próprios, de provimento 

efetivo ou em comissão;

III – função pública: conjunto de atribuições e responsabi-

lidades, não integrantes de carreira, provida em caráter 

transitório, nas hipóteses autorizadas por lei;

IV – provimento: ato pelo qual se efetua o preenchimen-

to de cargo público, com a designação de seu titular; 

V – classe de cargos: conjunto de cargos de mesma 

nomenclatura, com idênticas atribuições e responsabili-

dades;

VI – carreira: organização dos cargos em níveis hierárqui-

cos, tendo em vista escolaridade, graus de responsabili-

dade, complexidade das tarefas, experiência e iniciativa 

requeridas, bem como o incentivo pela formação, qualifi-

cação e desempenho favorável no cargo; 

VII – quadro: conjunto de aspectos quantitativos e qua-

litativos da força de trabalho necessária ao desempenho 

das atividades do Poder Executivo Municipal, contendo 

cargos, classes e carreiras;

Parágrafo único. É vedado o exercício gratuito de cargos 

e funções públicos, ressalvada a participação de servidor 

público em conselhos, comissões, grupos de trabalho e 

demais institutos assemelhados, nos termos da legislação 

vigente.

Art.3º A política de recursos humanos do Município é 

fundamentada na valorização do servidor público, como 

base da dignificação da atividade pública, tendo como 

objetivos:

I – promover e estimular a profissionalização, atualização 

e aperfeiçoamento técnico dos servidores público;

II – propiciar as condições para a realização profissional e 

pessoal do servidor público;

III – garantir conduta funcional pautada pelos valores 

éticos;

IV – propiciar a conscientização do servidor público para 

o exato sentido de seu papel, como fator de realiza-

ção do interesse público, sob os postulados do regime 

democrático;

V – buscar aperfeiçoamento do atendimento das necessi-

dades e demandas da população.

TÍTULO II

DO PROVIMENTO E DA VACÂNCIA

CAPÍTULO I

DO PROVIMENTO

Seção I

Das disposições gerais

Art.4º São requisitos básicos para o provimento de cargo 

público:

I – a nacionalidade brasileira;

II – o gozo dos direitos políticos;

III – a quitação das obrigações militares e eleitorais;

IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo público;

V – idade mínima de dezoito anos;

VI – aptidão física e mental compatíveis com as atribui-

ções do cargo público;

VII – não ter sido destituído de cargo em comissão ou 

demitido do serviço público por infração disciplinar, salvo 

se houver ocorrido a prescrição legal.

§1º Os objetivos do cargo público podem justificar a 

exigência de outros requisitos constantes da regulamen-

tação de especificação de classes, estabelecidos em lei e 

as constantes do edital que convocar o concurso. 

§2º Os órgãos públicos municipais podem prover seus 

cargos públicos com professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros, de acordo com as normas próprias do edital.

Art.5º São formas de provimento de cargo público:

I – nomeação;

II – reintegração;

III – reversão;

IV – aproveitamento;

V – readaptação.

Art.6º O provimento dos cargos públicos dar-se-á me-

diante ato da autoridade competente de cada Poder e do 

dirigente superior da autarquia ou da fundação pública.

Art.7º A investidura em cargo público dar-se-á com a 

posse e o exercício.

Seção II

Dos concursos

Art.8º A investidura em cargo de provimento efetivo 

efetua-se mediante concurso público de provas ou de 

provas e títulos, conforme o estabelecido na Constituição 

da República, nesta Lei Complementar e em instruções 

próprias.

§1º É facultada a aplicação de provas práticas ou prático-

orais, nos casos em que a comissão do concurso público 

entender necessário e/ou conveniente, devendo constar 

do edital convocatório;

§2º Prescinde de concurso a nomeação para cargo em co-

missão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Art.9º O prazo de validade do concurso público é de até 2 

(dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período.

§1º O prazo de validade do concurso público e as condi-

ções de realização serão fixados no edital do concurso, 

nos termos da Constituição da República e desta Lei 

Complementar. 

§2º Os editais dos concursos públicos serão publicados 

no Diário Oficial de Contagem e afixados na portaria do 

prédio-sede da Prefeitura Municipal.

Art.10 Durante o prazo de validade do concurso público 

previsto no edital, os candidatos aprovados serão 

convocados com prioridade sobre os demais candidatos 

aprovados em concursos públicos realizados posterior-

mente para os mesmos cargos públicos.

Art.11 A aprovação em concurso público não cria direito 

à nomeação, mas esta, quando se der, observará a ordem 

de classificação dos candidatos aprovados.

Parágrafo único. As normas e critérios para desempate de 

candidatos são as estabelecidas nos editais dos concursos 

públicos, nos termos desta Lei Complementar.

Art.12 A realização de concursos públicos, sem prejuízo 

de outras exigências ou condições previstas em edital, 

rege-se pelas seguintes diretrizes:

I - aos candidatos são assegurados meios de recursos na 

fase de inscrição, realização das provas, publicação dos 

resultados, homologação do concurso e nomeação;

II - são estabelecidas nos editais as exigências e condições 

que comprovem as qualificações e requisitos constantes 

das especificações da classe a que concorre, observado o 

disposto no art. 4º desta Lei Complementar e na legisla-

ção específica de cada classe de cargos; na legislação da 

carreira do servidor público;

III - é vedada a nomeação de candidato aprovado em con-

curso após expiração do prazo de sua validade.

Art.13 Às pessoas portadoras de deficiência é assegu-

rado o direito de participar de concurso público para 

provimento de cargo público, cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência de que são portadoras, 

para as quais são reservadas 5% (cinco por cento) das 
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vagas a serem preenchidas.

Parágrafo único. Poderá haver reserva de outros per-

centuais de vagas em concursos públicos nos termos de 

legislação específica, de acordo com o edital.

Seção III

Da nomeação

Art.14 A nomeação é o ato pelo qual se formaliza a 

investidura do servidor público em cargo público, que se 

completa com a posse e o exercício.

Parágrafo único. A nomeação far-se-á:

I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo público 

dessa natureza;

II – em caráter precário, para cargos em comissão, de livre 

nomeação e exoneração.

Art.15 A nomeação para cargo de provimento efetivo 

depende de prévia aprovação em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, obedecida à ordem de 

classificação e o prazo de validade.

Art.16 O servidor efetivo pode, no interesse da Adminis-

tração Pública, ser nomeado para cargo em comissão, sem 

perda do cargo de provimento efetivo.

Subseção I

Da posse

Art.17 Posse é ato de aceitação expressa dos objetivos, 

deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público.

§1º A posse em cargo público está condicionada ao 

cumprimento dos requisitos previstos no art. 4° desta Lei 

Complementar e demais condições fixadas em legislações 

específicas e no edital.

§2º Somente haverá posse no caso de provimento de 

cargo por nomeação.

Art.18 Antes da posse, compete à Administração Pública:

I - tomar a declaração do candidato, por escrito, na qual 

afirme que não é titular de outro cargo público ou fun-

ção pública, cuja acumulação seja vedada;

II – receber do candidato pedido de desincompatibi-

lização de outro cargo ou função pública dirigido à 

instituição pública de origem, podendo a sua respectiva 

homologação ser apresentada posteriormente.

Art.19 Do termo de posse constará o compromisso de 

fiel cumprimento dos deveres e objetivos impostos ao 

ocupante do cargo público.

Parágrafo único. No ato da posse o servidor público deve 

apresentar declaração dos bens e valores que constituem 

o seu patrimônio.

Art.20 Será empossado o servidor nomeado julgado apto 

física e mentalmente, para o exercício do cargo público, 

após prévia perícia médica oficial.

Art.21 A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias, contados da data da publicação do ato de 

nomeação.

§1º A contagem do prazo a que se refere este artigo 

poderá ser suspensa pelo período máximo de até 120 

(cento e vinte) dias, a pedido do servidor nomeado, a par-

tir da data em que ficar comprovada a impossibilidade de 

tomar posse por motivo de licença maternidade ou para 

tratamento de saúde.

§2º Não ocorrendo à posse no prazo previsto no caput 

deste artigo, será tornado sem efeito o ato de nomeação.

Art.22 Cumpre à autoridade que der a posse verificar, 

sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as 

condições legais para a investidura.

Subseção II

Do exercício

Art.23 Exercício é o efetivo desempenho dos objetivos, 

responsabilidades e atribuições do cargo público.

Parágrafo único. À autoridade competente do órgão 

para o qual o servidor público foi designado cabe dar-lhe 

exercício.

Art.24 O início, a interrupção e o reinício do exercício 

serão registrados no assentamento individual do servidor 

público.

Parágrafo único. O início do exercício e as alterações que 

ocorrerem serão comunicadas, pelo responsável imediato 

do servidor público, ao órgão de recursos humanos.

Art.25 Compete ao órgão de recursos humanos fixar o 

prazo, de no máximo 10 (dez) dias contados a partir da 

posse, para o servidor público entrar em exercício.

§1º O prazo para início do exercício será informado ao 

servidor nomeado no ato da assinatura do termo de 

posse.

§2º Será exonerado o servidor público que não entrar 

em exercício no prazo de que trata o caput deste artigo, 

cabendo à autoridade que lhe deu exercício comunicar ao 

órgão de recursos humanos tal ocorrência, sob pena de 

responsabilidade funcional.

§3º A reversão, o aproveitamento e a readaptação não 

interrompe o exercício do cargo público. 

Art.26 Ao entrar em exercício, o servidor público fica 

obrigado a apresentar ao órgão competente as informa-

ções necessárias ao assentamento individual, devendo 

mantê-lo atualizado.

Parágrafo único. O servidor público é responsável pela 

constante atualização de seu endereço residencial junto 

ao órgão de recursos humanos do Poder Executivo 

Municipal.

Art.27 Ao entrar em exercício, ao servidor público será 

franqueado o acesso às seguintes normas:

I - ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Contagem;

II - à Estrutura Organizacional do órgão em que estiver 

sendo lotado;

III - ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos;

IV - à descrição do cargo e funções a serem exercidas.

Art.28 O servidor público não pode ausentar-se do serviço 

por qualquer motivo, com ou sem vencimento, sem 

prévia autorização ou designação expressa do Chefe do 

Executivo, condicionado à conveniência e interesse da 

Administração Pública Municipal.

Subseção III

Do Estágio Probatório

Art.29 Estágio probatório é o período de 3 (três) anos 

de permanência condicional em serviço, pelo servidor 

nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude 

de aprovação em concurso público.

Parágrafo único. A aprovação no estágio probatório é 

condição para a obtenção da estabilidade.

Art.30 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 

cargo de provimento efetivo deverá cumprir o período de 

estágio probatório, quando serão avaliadas a capacidade 

e a aptidão para o desempenho das atribuições do cargo 

público para qual foi nomeado, observados os seguintes 

fatores, sem prejuízo de outros que o regulamento 

dispuser:

I – relações humanas;

II – satisfação;

III – adaptação;

IV – assimilação;

V – desempenho;

VI – ambiente de trabalho;

VII – características comportamentais;

VIII – comprometimento;

IX – motivação;

X – comunicação.

Art.31 Como condição para a aquisição da estabilidade, 

é obrigatória a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para esta finalidade, composta, no 

mínimo, por 3 (três) servidores efetivos e estáveis.

Art.32 Ao superior hierárquico imediato compete pro-

mover anotações acerca da atuação do servidor público 

durante o período do estágio probatório, bem como ela-

borar parecer para avaliação da comissão a que se refere 

o art. 31, desta Lei Complementar, no prazo estipulado 

em regulamento.

Parágrafo único. O servidor público que, durante o 

período de estágio probatório, for transferido de lotação, 

no ato desta, deverá se submeter à avaliação do anterior 

superior hierárquico imediato, que emitirá parecer obser-

vando o disposto no art. 30 desta Lei Complementar.

Art.33 Cinco meses antes de findar o período de estágio 

probatório, a comissão constituída para esse fim avaliará 

o servidor público, com base nas anotações e nos pare-

ceres dos superiores hierárquicos anteriores, assim como 

informações e diligências julgadas necessárias.

Art.34 O servidor público que, durante o período de es-

tágio probatório, for nomeado para cargo em comissão, 

na Administração Pública Direta e Indireta do Município 

de Contagem, terá suspensa a avaliação de estágio 

probatório, enquanto permanecer nessa condição, salvo 

na hipótese de desempenho de funções correlatas, assim 

declaradas pela Comissão de Avaliação.

Art.35 O servidor público em estágio probatório somente 

poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar 

cargo em comissão.

Parágrafo único. Durante o período correspondente à 

cessão de que trata o caput deste artigo, a avaliação de 

estágio probatório do servidor público ficará suspensa.

Seção IV

Da Transformação

Art.36 Transformação é a alteração da denominação e 

dos objetivos do cargo público.

§1° Somente haverá transformação de cargo no caso de 

menção expressa em lei, não podendo a referida transfor-

mação derivar da interpretação da legislação alterada.

§2° Cargos extintos não poderão ser transformados sem 

previsão expressa em lei.

§3° Para que haja transformação de cargos os objetivos, 

responsabilidades e atribuições do cargo transformado 

deverão ser exatamente as mesmas.

Art.37 O servidor público ocupante de cargo transforma-

do será conduzido de imediato ao novo cargo resultante 

da transformação, independentemente de prazo para 

exercício.

Seção V

Da jornada de trabalho, das faltas e dos atrasos

Subseção I

Da jornada de trabalho

Art.38 A jornada de trabalho do servidor público 

municipal é de no máximo 08 (oito) horas diárias ou 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, facultada a compen-

sação de horários e a redução da jornada, de acordo com 

o interesse da Administração Pública. 

§1° A Administração Pública poderá estabelecer jornada 

de trabalho inferior à que dispõe o caput deste artigo, 

como medida preventiva de riscos atribuídos à insalubri-

dade ou contato com material nocivo à vida e à saúde do 

servidor público, e em outros casos especificados em lei. 

§2° O exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança exige de seu ocupante integral dedicação 

ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver 

interesse da Administração Pública Municipal.

Art.39 A freqüência do servidor público será apurada por 

meio de registro de ponto, preferencialmente eletrônico.

§1º Nos registros de ponto serão lançados todos os ele-

mentos necessários à apuração da freqüência.

§2º É vedada a dispensa do registro de ponto, salvo nos 

casos expressamente previstos em lei ou regulamento.

Subseção II

Das faltas

Art.40 O servidor público que faltar ao serviço fica 

obrigado a justificar a falta, por escrito, ao órgão de 

recursos humanos, por meio do seu superior hierárquico, 

no primeiro dia que comparecer ao serviço.

Art. 41 Considera-se causa justificada para ausência ao 

serviço o fato que, por sua natureza ou circunstância, 

poderá, razoavelmente, constituir escusa para o não 

comparecimento.

§1º Para justificação da falta, poderá ser exigida prova do 

motivo alegado pelo servidor público.

§2º O superior hierárquico encaminhará a justificativa do 

servidor público, no prazo de 2 (dois) dias, ao órgão de 

recursos humanos para avaliação.

§3º Ocorrendo indeferimento da justificativa, caberá 

recurso na forma estabelecida em regulamento.

Art.42 O servidor público perderá:

I - a remuneração dos dias em que faltar ao serviço, salvo 

nos casos previstos neste Estatuto;

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos 

atrasos, ausências e saídas antecipadas;

III - a remuneração em virtude de suspensão disciplinar.

Subseção III

Do atraso 

Art.43 O atraso de até 30 (trinta) minutos poderá ser 

compensado no final do mesmo dia, nos termos de regu-

lamento específico.

Seção V

Da reintegração

Art.44 A reintegração, que decorre de decisão administra-

tiva ou judicial transitada em julgado, é o reingresso, no 

serviço público municipal, do servidor estável demitido, 

no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 

de sua transformação, com ressarcimento dos prejuízos 

decorrentes do afastamento.

§1º Se extinto ou transformado o cargo do servidor rein-

tegrado, a reintegração se dará em outro cargo de pro-

vimento efetivo, de vencimento equivalente, respeitada 

a qualificação exigida, com preferência sobre eventuais 

aprovados em concurso público.

§2º Não sendo possível a reintegração conforme disposto 

neste artigo, será o servidor público posto em disponi-

bilidade remunerada, observado o disposto nesta Lei 

Complementar e na Constituição da República.

Art.45 A decisão administrativa que determinar a rein-

tegração será precedida de parecer jurídico que conclua 

pela nulidade da demissão, devidamente homologado 

pela autoridade competente.

Art.46 Reintegrado o servidor estável, encontrando-se 

provido o cargo público, o seu eventual ocupante será:

I – mantido no mesmo cargo, caso exista cargo vago no 

quadro respectivo;

II - remanejado de órgão, se necessário;

III - aproveitado em outro cargo de natureza e venci-

mento compatíveis com o que ocupava, com preferência 

sobre eventuais concursados, respeitada a qualificação 

exigida, sem direito a indenização; 

IV - posto em disponibilidade remunerada, observado 

o disposto nesta Lei Complementar e na Constituição 

da República, caso as alternativas previstas nos incisos 

anteriores se tornem inviáveis.

Art.47 O servidor reintegrado, se afastado há mais de 

2 (dois) anos, será submetido a exames de saúde e de 

qualificação profissional, observado ainda:

I - se constatados distúrbios de saúde, será encaminhado 

para procedimentos cabíveis;

II - se constatada a defasagem profissional, será encami-

nhado a curso de qualificação e atualização.

Seção VI

Da reversão

Art.48 Reversão é o ato pelo qual o aposentado retorna 

ao serviço público, após verificação, em processo, de 

que não subsistem os motivos ou os requisitos para a 

aposentadoria.

§1º Para que a reversão se efetive será necessário que o 

aposentado:

I – não tenha completado 70 (setenta) anos de idade;

II – seja declarado apto em exame de saúde, quando for o 

caso de aposentadoria por invalidez.

§2º A reversão far-se-á a pedido ou de ofício.

Art.49 A reversão se dará no cargo público em que ocor-

reu a aposentadoria, ou naquele em que tiver sido trans-

formado, garantidos o vencimento e demais vantagens.

§1º Se extinto o cargo, a reversão se dará em cargo 

de vencimento equivalente, respeitada a qualificação 

exigida, com preferência sobre eventuais aprovados em 

concurso público.

§2º Não sendo possível a reversão conforme dispõe este 

artigo, será o servidor público posto em disponibilidade, 

observado o disposto nesta Lei Complementar sobre os 

institutos da disponibilidade e do aproveitamento.

§3º Revertido o servidor público, será o mesmo colocado 

em disponibilidade, caso o cargo outrora ocupado não 

esteja disponível.

§4º Para fins de aposentadoria, é direito do servidor 

público revertido, a contagem do tempo em que esteve 

anteriormente aposentado, nos termos da lei previdenci-

ária específica.

Art.50 Será cassada a aposentadoria do servidor público 

que reverter e não entrar em exercício dentro dos prazos 

legais, mediante devido processo administrativo.

Art.51 O servidor revertido, se afastado há mais de 2 

(dois) anos, será submetido a exames de saúde e de 

qualificação profissional, observado ainda:

I - se constatados distúrbios de saúde, será encaminhado 

para procedimentos cabíveis;

II - se constatada a defasagem profissional, será encami-

nhado a curso de qualificação e atualização.

Seção VII

Da disponibilidade e do aproveitamento

Subseção I

Da disponibilidade remunerada

Art.52 Disponibilidade remunerada é o afastamento do 

servidor público estável de suas funções, em decorrência 

de extinção do cargo de provimento efetivo ou da decla-

ração de sua desnecessidade, na forma da Constituição 

da República.

Parágrafo único. O servidor público posto em disponibili-

dade remunerada, nos termos do caput deste artigo:

I - receberá vencimento proporcional ao tempo de servi-

ço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo de 

provimento efetivo; 

II - terá preferência para o preenchimento de cargos de 

provimento efetivo vagos que se verificarem no quadro 

de pessoal da Administração direta e indireta.

Subseção II

Do aproveitamento

Art.53 Aproveitamento é o reingresso no serviço público 

do servidor estável em disponibilidade remunerada.

§1º Ocorrendo o aproveitamento, o reingresso do servi-

dor público dar-se-á em cargo de provimento efetivo de 

classe cuja natureza e vencimento sejam compatíveis com 

o anteriormente ocupado. 

§2º O aproveitamento dependerá de atestado de capa-

cidade física e mental, comprovada em inspeção médica 

oficial, nos termos desta Lei Complementar.

Art.54 Extinto o cargo público ou declarada a sua desne-

cessidade, o servidor estável será aproveitado em outro 

cargo de provimento efetivo análogo, de natureza e ven-

cimento compatíveis com o que ocupava, com preferência 

sobre eventuais concursados, respeitadas a qualificação 

exigida e todos os direitos adquiridos.

§1º Na impossibilidade de aproveitamento imediato em 

outro cargo de provimento efetivo análogo, o servidor 

público será posto em disponibilidade remunerada até 

seu adequado aproveitamento.

§2º Restabelecido o cargo público, ou transformado, 

nos termos dos artigos 36 e 37 desta Lei Complementar, 

será aproveitado no cargo o servidor público posto em 

disponibilidade remunerada quando de sua extinção ou 

declaração de desnecessidade.

Art.55 A autoridade competente compete determinar o 

imediato aproveitamento do servidor público em dispo-

nibilidade remunerada, em cargo de provimento efetivo 

de natureza e vencimento compatíveis, cuja vaga se veri-

fique nos órgãos ou entidades da Administração Pública 

Municipal, com preferência sobre eventuais aprovados 

em concurso público.

Parágrafo único. Havendo mais de um concorrente ao 

mesmo cargo vago, terá preferência o de maior tempo 

de disponibilidade remunerada e, no caso de empate, 

o de maior tempo de serviço público no Município de 

Contagem.

Art.56 O servidor público em disponibilidade remunerada 

poderá ser convocado, a qualquer momento, para parti-

cipar de cursos e atividades de treinamento promovidos 

pela Administração Pública.

Art.57 O servidor público em disponibilidade remunerada 

poderá ser aposentado, desde que adquira o tempo de 

serviço necessário ou comprovada incapacidade, nos 

termos da legislação vigente.
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Parágrafo único. A disponibilidade remunerada não in-

terrompe o direito à contagem de tempo de serviço para 

efeito de aposentadoria e demais vantagens pessoais.

Art.58 Constatada qualquer defasagem profissional por 

ocasião do aproveitamento, o servidor público será enca-

minhado a curso de qualificação e atualização.

Art.59 O servidor público deverá assumir o exercício do 

cargo no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebi-

mento da convocação.

Parágrafo único. Quando o servidor público não entrar 

em exercício no prazo de que trata o caput deste artigo, 

será tornado sem efeito o aproveitamento ou será cassa-

da a disponibilidade remunerada, de forma equiparada 

ao abandono de cargo, salvo em caso de licença materni-

dade ou doença comprovada em inspeção médica oficial.

Art.60 A utilização indevida dos institutos da disponi-

bilidade e do aproveitamento sujeita a autoridade às 

sanções penais cabíveis à espécie.

Seção VIII

Da reabilitação e da readaptação

Subseção I

Da reabilitação 

Art.61 Reabilitação é o conjunto de medidas de caráter 

transitório que visam o aproveitamento compulsório do 

servidor estável, portador de inaptidão e/ou restrições 

de saúde, em atividade laborativa compatível com as 

mesmas.

Parágrafo único. A reabilitação será acompanhada pelo 

serviço de segurança e medicina do trabalho e serão pro-

movidas as ações cabíveis para a melhoria das condições 

laborais.

Subseção II

Da readaptação 

Art.62 Readaptação é a atribuição de novas funções e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que o 

servidor público tenha sofrido em sua capacidade física 

ou mental, verificada em inspeção médica oficial, confir-

mada por ato próprio. 

Parágrafo único. A readaptação não acarreta aumento 

ou diminuição da carga horária e da remuneração do 

servidor público.

CAPÍTULO II

DA VACÂNCIA DOS CARGOS E FUNÇÕES

Art.63 Vacância é o desprovimento de um cargo de provi-

mento efetivo ou comissionado.

Art.64 A vacância do cargo público decorre de:

I – exoneração;

II - demissão;

III – destituição;

IV – aposentadoria;

V – falecimento.

Parágrafo único. A vaga ocorrerá na data:

I - do falecimento do servidor público;

II - imediata àquela em que o servidor público completar 

70 (setenta) anos de idade;

III - da publicação:

a) da lei que criar o cargo;

b) do ato que aposentar, exonerar, destituir ou demitir.

Seção I

Da exoneração 

Art.65 Exoneração é o ato pelo qual a autoridade compe-

tente dá por findo o exercício das atividades do servidor 

público no cargo para o qual foi nomeado.

Art.66 A exoneração do servidor público do cargo de 

provimento efetivo dar-se-á a pedido ou de ofício.

Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á quando:

I – não satisfeitas as condições do estágio probatório;

II – tendo tomado posse, o servidor público não entrar em 

exercício dentro do prazo fixado nesta Lei Complemen-

tar;

III – estando em disponibilidade remunerada, o servidor 

público não assumir, no prazo legal, o exercício do cargo.

Art. 67 A exoneração do cargo em comissão e a dispensa 

de função de confiança dar-se-á:

I - a juízo da autoridade competente;

II - a pedido do servidor público.

CAPÍTULO III

DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 68 Nos afastamentos ou impedimentos do titular de 

cargo em comissão, por período superior a 15 (quinze) 

dias, poderá ser designado substituto.

Parágrafo único. O substituto fará jus ao vencimento do 

cargo em comissão que exercer, proporcionalmente aos 

dias de efetiva substituição, de forma não cumulativa, po-

dendo optar pelo vencimento do seu cargo de origem.

Art.69 Em caso excepcional, atendida a conveniência da 

Administração Pública, o titular de cargo em comissão 

pode ser designado para responder, cumulativamente, 

como substituto, por outro cargo em comissão, até que 

se verifique a nomeação do titular, caso em que poderá 

optar pela remuneração a ser percebida.

Art.70 A assunção do cargo em comissão, pelo titular, faz 

cessar automaticamente os efeitos da substituição.

TÍTULO III

DOS DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO I

DO TEMPO DE SERVIÇO

Art.71 A apuração do tempo de serviço, para todos os 

efeitos, far-se-á em dias.

Parágrafo único. O número de dias será convertido em 

anos, considerados estes como 365 (trezentos e sessenta 

e cinco) dias.

Art.72 São considerados dias de efetivo exercício os 

afastamentos em virtude de:

I – férias;

II – casamento;

III – luto;

IV – licenças:

a) para tratamento de saúde;

b) por motivo de acidente em serviço ou doença profissio-

nal;

c) maternidade, paternidade e por motivo de adoção;

d) para serviço militar;

e) para o desempenho de mandato classista;

f) por motivo de doença em pessoa da família;

g) prêmio por assiduidade. 

V – participação em júri e outros serviços obrigatórios 

por lei;

VI – desempenho de mandato eletivo federal, estadual 

ou municipal;

VII – missão ou estudo, quando o afastamento for autori-

zado pela Administração Pública;

VIII – faltas justificadas;

IX – processo administrativo disciplinar, no caso de afasta-

mento, se o servidor público for absolvido;

X – prisão, se o servidor público for declarado inocente 

ou não for levado a julgamento.

Art.73 É vedada a contagem cumulativa de tempo de 

serviço prestado concomitantemente em mais de um 

cargo público ou função pública da Administração Públi-

ca, direta ou indireta, bem como de entidades privadas, 

independente da finalidade.

Parágrafo único. No caso de regime de acumulação de 

cargos, legalmente autorizada, é vedado contar tempo 

de um cargo para reconhecimento de direitos e vanta-

gens em outro. 

CAPÍTULO II

DAS FÉRIAS

Art.74 O servidor público gozará 30 (trinta) dias conse-

cutivos de férias por cada período de 12 (doze) meses 

de exercício de suas funções, de acordo com a escala 

organizada pelo órgão de recursos humanos, aprovado 

pelo superior imediato, conforme conveniência da Admi-

nistração Pública Municipal. 

§1º As férias poderão ser fracionadas em dois períodos de 

15 (quinze) dias, a critério da Administração Pública Mu-

nicipal, mediante solicitação expressa do servidor público.

§2º O início das férias dar-se-á sempre no primeiro dia 

útil após a concessão.

Art.75 Após 12 (doze) meses de exercício, o servidor 

público adquirirá direito ao gozo das férias, na seguinte 

proporção:

I - 30 (trinta) dias corridos, quando tiver até 5 (cinco) 

faltas;

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando tiver de 6 

(seis) a 14 (quatorze) faltas;

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando tiver de 15 (quinze) 

a 23 (vinte e três) faltas;

IV - 12 (doze) dias corridos, quando tiver acima de 24 

(vinte e quatro) faltas.

Art.76 Os servidores do Quadro Setorial de Educação, 

lotados nas escolas municipais, gozarão férias como os 

servidores dos demais quadros setoriais, ressalvando 

aos mesmos o direito de usufruir recessos, que poderão 

ser destinados à capacitação e ao desenvolvimento de 

programas da Administração Pública, quando houver, na 

forma do regulamento próprio.

Art.77 É proibida a acumulação do gozo de férias, salvo 

imperiosa necessidade do serviço, limitada a dois perío-

dos, atestada a necessidade pelo superior imediato do 

servidor público.

Parágrafo único. Ao término de 2 (dois) períodos aqui-

sitivos de férias não gozadas, caso não haja solicitação 

formal do servidor público, o órgão de recursos humanos, 

compulsoriamente, definirá o período a ser usufruído 

pelo mesmo.

Art.78 Perderá o direito às férias o servidor público que, 

durante o período aquisitivo, houver se afastado:

I – mais de 60 (sessenta) dias, em virtude de licença para o 

trato de interesse particular;

II – mais de 120 (cento e vinte) dias de licença:

a) para tratamento de saúde, salvo acidente do trabalho;

b) para desempenho de mandato eletivo municipal, 

estadual ou federal.

III – por mais de 60 (sessenta) dias, em decorrência de 

cessão para outra instituição sem ônus para o Município.

§1º Em caso de exoneração, demissão, destituição ou apo-

sentadoria, o servidor público tem direito ao recebimento 

do valor das férias não gozadas, proporcionalmente ao 

período aquisitivo.

§2º Em caso de falecimento, o direito ao recebimento 

do valor das férias não gozadas, proporcionalmente ao 

período aquisitivo, será atribuído aos sucessores.

§3º Para efeito do disposto nos §1º e §2º deste artigo, a 

fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será tomada 

como mês integral.

Art.79 As férias somente poderão ser interrompidas por 

motivo de calamidade pública ou por imperiosa necessi-

dade do serviço.

CAPÍTULO III

DAS LICENÇAS

Seção I

Das disposições gerais

Art.80 Serão concedidas, aos servidores públicos, as 

seguintes licenças:

I – para tratamento de saúde;

II – por motivo de acidente em serviço ou doença profis-

sional;

III – maternidade, paternidade e por motivo de adoção;

IV – para serviço militar;

V – para tratar de interesse particular;

VI – para o desempenho de mandato classista;

VII – por motivo de doença em pessoa da família;

VIII – para desempenho de atividade política;

IX – por prêmio por assiduidade. 

§1º As licenças a que se referem os incisos V, VI e VII e 

IX, deste artigo, serão concedidas somente ao servidor 

estável. 

§2º A licença prêmio por assiduidade, que se refere o in-

ciso IX, deste artigo, será concedida somente ao servidor 

efetivo que entrar em exercício na Administração Pública 

Municipal até 1º (primeiro) de agosto de 2007.

§3º O servidor público em licença é responsável por 

manter informado o superior imediato sobre o local onde 

poderá ser encontrado. 

Art.81 Laudos médicos referentes às licenças previstas 

nesta Lei Complementar têm natureza de parecer técnico, 

só podendo ser concedido o benefício após deferimento 

da autoridade máxima do órgão de recursos humanos.

Art.82 O servidor público não poderá permanecer em 

licença, da mesma espécie, por período superior a 24 (vin-

te e quatro) meses, ressalvadas as licenças previstas nos 

incisos IV, VI e VIII do art. 80, desta Lei Complementar.

Parágrafo único. As licenças de mesma espécie, conce-

didas dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término 

da licença anterior, são consideradas prorrogação da 

primeira.

Art.83 Terminada a licença, o servidor público reassumirá 

imediatamente o exercício de suas funções, ressalvado o 

caso de prorrogação de ofício ou a pedido.

Parágrafo único. O pedido de prorrogação de licença será 

apresentado:

I – pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes de findo o prazo, 

se a licença for de até 30 (trinta) dias;

II – pelo menos 10 (dez) dias úteis antes de findo o prazo, 

se a licença for de até 90 (noventa) dias;

III – pelo menos 15 (quinze) dias úteis antes de findo o 

prazo, se a licença for de até 120 (cento e vinte) dias;

IV – pelo menos 20 (vinte) dias úteis antes de findo o 

prazo, se a licença for superior a 120 (cento e vinte) dias.

Art.84 A competência para concessão de licença é da 

autoridade máxima de cada quadro setorial ou conforme 

disposto em regulamento.

Art.85 É vedado o exercício de atividade remunerada 

durante o período das licenças previstas nos incisos I, II, III 

e VI do art. 80, desta Lei Complementar.

Parágrafo único. A não observância do dispositivo no 

caput deste artigo implicará:

I - imediata cassação da licença;

II – retorno imediato do servidor público às suas funções; 

III – instauração de sindicância ou processo administrativo 

disciplinar para apuração de descumprimento de dever 

funcional ou abandono de cargo público, conforme o 

caso.

Seção II

Da licença para tratamento de saúde

Art.86 Será concedida ao servidor público licença para 

tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base 

em laudo médico oficial aprovado pelo órgão de recursos 

humanos.

§1º O servidor público não terá prejuízo de sua remune-

ração em casos em que a licença for de até 15 (quinze) 

dias.

§2º A licença para tratamento de saúde com duração 

superior a 15 (quinze) dias será custeada pelo regime 

de previdência a que estiver vinculado o servidor, que 

cuidará de submeter o servidor público a nova inspeção 

médica.

§3º Para licença de até 15 (quinze) dias a inspeção será 

feita por médico vinculado ao serviço de medicina e 

segurança do trabalho do Município.

§4º Sempre que necessário, a inspeção médica será reali-

zada na residência do servidor público ou no estabeleci-

mento hospitalar onde se encontrar internado.

§5º Inexistindo médico do órgão ou entidade no local 

onde se encontra o servidor público, será aceito atestado 

expedido por médico particular.

§6º No caso do disposto no §5º deste artigo, o atestado 

médico só produzirá efeitos depois de homologado pelo 

setor de segurança e medicina do trabalho do Município.

Art.87 Durante o período em que estiver em gozo de 

licença para tratamento de saúde, é vedado ao servidor 

público o exercício de qualquer atividade remunerada 

ou mesmo gratuita, sob pena de cassação imediata da 

licença, com perda total dos vencimentos corresponden-

tes ao período já gozado, sem prejuízo de responder por 

ilícito funcional.

Art.88 A critério da Administração Pública, o servidor 

público licenciado para tratamento de saúde poderá, a 

qualquer momento, ser submetido à inspeção médica 

oficial, ficando obrigado a reassumir imediatamente seu 

cargo público, se considerado apto para o trabalho, sob 

pena de se apurarem como faltas os dias de ausência.

Art.89 Para fins de concessão de licença para tratamento 

de saúde, o atestado médico e o laudo da junta médica se 

referirão ao nome ou natureza da doença, sendo obriga-

tório constar o CID – Código Internacional de Doença.

Seção III

Da licença por motivo de acidente em

serviço ou doença profissional

Art.90 É garantida remuneração, custeada pela Admi-

nistração Pública, por até 15 (quinze) dias, ao servidor 

público licenciado por motivo de acidente em serviço ou 

doença profissional, adotando-se os procedimentos pre-

vistos no art.88 desta Lei Complementar, no que couber. 

§1º Entende-se por doença profissional a que se atribui 

como relação de causa e efeito, às condições inerentes ao 

serviço ou a fatos nele ocorridos.

§2º Acidente em serviço é o evento danoso que tem como 

causa, mediata ou imediata, a interrupção do exercício 

das atribuições inerentes ao cargo público.

§3º Sem prejuízo do disposto no §2º deste artigo, consi-

dera-se acidente em serviço o dano:

I – sofrido no percurso da residência para o trabalho e 

vice-versa, ou em missão a cargo do Município;

II – decorrente de agressão física sofrida pelo servidor 

público no exercício do cargo.

§4º A comprovação do acidente em serviço, indispensável 

para a concessão da licença de que trata este artigo, será 

feita em processo administrativo, que deverá ser concluí-

do, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

§5º Nos casos de incapacidade parcial para o exercício de 

suas atividades, será processada a readaptação do servi-

dor público, na forma prevista nesta Lei Complementar.

Art.91 O servidor público, acidentado em serviço, que 

necessite de atendimento especializado, terá direito a 

tratamento médico custeado pela Administração Pública, 

desde que inexistam meios e recursos adequados no 

sistema de saúde pública do Município.

Seção IV

Da licença à gestante e da licença paternidade e por 

motivo de adoção

Art.92 À servidora pública gestante serão concedidos 120 

(cento e vinte) dias de licença, sem prejuízo da remune-

ração, sendo esta custeada pelo regime de previdência a 

que estiver vinculado.

Parágrafo único. As regras e formas para a licença à 

gestante serão as regulamentadas pelo regime de previ-

dência a que estiver vinculada.

Art.93 Pelo nascimento de filho ou por motivo de adoção, 

o servidor público terá direito à licença-paternidade de 5 

(cinco) dias consecutivos.

Art.94 Para amamentar o próprio filho, filho adotivo 

ou como mãe-de-leite, até a idade de 6 (seis) meses do 

bebê, a servidora pública lactante, com jornada igual ou 

superior a 30 (trinta) horas semanais, terá direito à uma 

hora de descanso por dia, que poderá ser parcelada em 

dois períodos de meia hora.

Art.95 À servidora pública que adotar ou obtiver o termo 

de tutela ou de guarda judicial de criança poderá obter 

licença por motivo de adoção, sendo esta custeada pelo 

regime de previdência a que estiver vinculada. .

Parágrafo único. As regras e formas para a licença por 

motivo de adoção serão as regulamentadas pelo regime 

de previdência a que estiver vinculado. 

Seção V

Da licença para o serviço militar

Art.96 Ao servidor público convocado para o serviço 

militar será concedida licença para o serviço militar, com 

remuneração, à vista de documento oficial. 

§1º Da remuneração do servidor público de que trata o 

caput deste artigo será descontada a importância perce-

bida na qualidade de incorporado, salvo se houver opção 

pelos vencimentos do serviço militar.

§2º O servidor público desincorporado disporá de prazo 

não excedente a 7 (sete) dias para reassumir o exercício, 

sem perda da remuneração.

Seção VI

Da licença para tratar de interesse particular

Art.97 O servidor efetivo estável poderá obter licença 
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para tratar de interesse particular, sem remuneração, 

pelo prazo de 2 (dois) anos.

§1º Deferida a licença em prazo inferior ao estabelecido 

no caput deste artigo, esta não poderá ser prorrogada.

§2º O servidor público, ao requerer licença para tratar de 

interesse particular, aguardará a decisão em exercício, 

sob pena de responder por ilícito funcional.

§3º A licença para tratar de interesse particular será 

concedida de acordo com o interesse da Administração 

Pública.

Art.98 O servidor público licenciado para tratar de 

interesse particular pode, a qualquer tempo, requerer seu 

retorno ao serviço.

Parágrafo único. O retorno do servidor público será defe-

rido de acordo com o interesse da Administração Pública.

Art.99 Havendo interesse da Administração Pública, a 

licença para tratar de interesse particular poderá ser 

cancelada, a qualquer tempo, devendo o servidor público 

reassumir o exercício do cargo no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados de sua convocação formal.

Art. 100 Poderá ser concedida nova licença para o trato 

de interesse particular, depois de decorridos 2 (dois) anos 

do término da anterior.

Seção VII

Da licença para o desempenho de mandato classista

Art.101 É assegurado ao servidor público estável o direito 

a licença para o desempenho de mandato eletivo em 

diretoria de entidade sindical, sem prejuízo da remu-

neração, desde que a entidade tenha, no mínimo, 50% 

(cinqüenta por cento) de sua base de atuação filiada.

§1º Somente poderão ser licenciados servidores eleitos 

para cargos de direção, até o máximo de 3 (três) servido-

res por entidade.

§2º A licença para o desempenho de mandato classista 

terá duração igual à do mandato, podendo ser prorroga-

da no caso de reeleição, por uma única vez.

Seção VIII

Da licença por motivo de doença em pessoa da família

Art.102 O servidor público estável poderá obter licença 

por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, 

padrasto ou madrasta, ascendentes, descendentes, tute-

lados e curatelados, mediante comprovação médica da 

doença e prova documental do parentesco ou vínculo.

§1º A licença por motivo de doença em pessoa da família 

será deferida se for apurado, por acompanhamento de 

assistente social, que a assistência direta do servidor 

público é indispensável e não pode ser prestada simulta-

neamente com o exercício do cargo.

§2º A licença por motivo de doença em pessoa da família 

será concedida, sem prejuízo da remuneração, pelo 

prazo máximo de 30 (trinta) dias por ano, podendo ser 

prorrogada por mais 60 (sessenta) dias por ano, sem 

remuneração e mediante parecer da junta médica.

Seção IX

Da licença para desempenho de atividade política

Art.103 O servidor público efetivo terá direito a licença 

para desempenho de atividade política, nos termos da 

Constituição da República.

Seção X

Da licença prêmio por assiduidade 

Art.104 Após cada 5 (cinco) anos ininterruptos de exer-

cício prestado à Administração Pública do Município de 

Contagem, o servidor detentor de cargo de provimento 

efetivo, que tenha ingressado no serviço público até 1º 

de agosto de 2007, fará jus a 3 (três) meses de licença 

prêmio por assiduidade, com a remuneração do seu cargo 

efetivo.

Parágrafo único. O período de gozo, estabelecido no 

caput deste artigo, ficará a critério da Administração 

Pública.

Art.105 Não se concederá licença prêmio por assiduidade 

ao servidor que, no período aquisitivo:

I - licenciar para tratar de interesse particular;

II - for condenado a pena privativa de liberdade, por 

sentença judicial transitada em julgado;

III - afastar-se para acompanhar cônjuge ou companheiro;

IV - contar com mais de 10 (dez) faltas.

Parágrafo único. Descontar-se-á do período aquisitivo 

o gozo de licença por motivo de doença em pessoa da 

família, sem remuneração, desde que comprovada a 

necessidade do afastamento. 

Art.106 Os períodos de licenças prêmio por assiduidade 

não gozados serão convertidas em espécie quando da 

aposentadoria do servidor detentor de cargo de provi-

mento efetivo.

CAPÍTULO IV

OS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DE 

AUXÍLIO NATALIDADE E AUXÍLIO FUNERAL

Seção I

Do auxílio natalidade

Art.107 O auxílio natalidade é benefício assistencial 

devido à servidora efetiva, por motivo de nascimento de 

filho, inclusive no caso de natimorto.

§1° O valor do benefício corresponderá ao valor do 

menor vencimento previsto na Tabela de vencimentos 

constante do Plano de cargos, carreiras e vencimentos, 

sendo acrescido de 50% (cinqüenta por cento), no caso 

de parto múltiplo, para cada filho nascido.

§2º O auxílio natalidade será pago ao cônjuge ou com-

panheiro, servidor público, quando a parturiente não for 

servidora pública.

§3º O requerimento contendo o pedido de pagamento 

do benefício deverá ser protocolizado até 180 (cento e 

oitenta) dias após o parto, sob pena de decadência do 

direito.

§4° Não faz jus ao benefício de que trata o caput deste 

artigo a servidora pública que estiver, na data do parto, 

afastada do exercício do cargo de provimento efetivo, 

para exercer cargo em comissão ou em período de licença 

sem vencimentos.

Seção II

Do auxílio funeral

Art.108 O auxílio funeral é benefício assistencial devido 

à família do servidor detentor de cargo de provimento 

efetivo, falecido em atividade ou aposentado, no valor de 

5 (cinco) salários mínimos, fixado em lei, nacionalmente 

unificado.

§1º O auxílio funeral será devido também ao servidor, 

quando comprovar despesas com o sepultamento de 

filho, cônjuge, companheiro ou dependente econômico. 

§2º Os documentos comprobatórios da união estável e 

a dependência econômica devem ser recentes e estar 

relacionados com o momento do óbito.

§3º O auxílio será pago por meio de procedimento 

sumaríssimo, a pessoa da família que houver custeado o 

funeral.

§4° O pedido de pagamento do benefício deverá ser pro-

tocolizado até 60 (sessenta) dias após o óbito, sob pena 

de decadência do direito. 

§5° O sepultamento custeado pelo Município exclui o 

direito ao auxílio funeral.

CAPÍTULO V

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Seção I

Das disposições gerais

Art.109 Vencimento é a retribuição pecuniária paga ao 

servidor público pelo efetivo exercício do seu cargo ou 

função, observadas as definições legais delineadoras do 

próprio cargo ou função.

Parágrafo único. Nenhum servidor poderá perceber venci-

mento menor do que o salário mínimo nacional, exceto 

se houver a redução de carga horária.

Art.110 O vencimento é irredutível exceto se houver 

redução da carga horária, observado o Plano de cargos, 

carreiras e vencimentos. 

Art.111 Remuneração ou vencimentos é a retribuição 

pecuniária pelo exercício efetivo do cargo, acrescida de 

vantagens.

Art.112 A remuneração do servidor público municipal não 

poderá ser superior ao subsídio do Prefeito.

Art.113 Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servi-

dor público não serão computados nem acumulados para 

fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo 

título ou idêntico fundamento.

Art.114 A revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos municipais dar-se-á sempre na mesma data e 

sem distinção de índices.

Art.115 O servidor público perderá a remuneração do 

cargo de provimento efetivo, quando:

I – no exercício de cargo em comissão, desde que opte 

pelos vencimentos deste;

II – no exercício de mandato eletivo, se não houver 

compatibilidade de horário, nos termos da Constituição 

da República;

III – designado para servir em qualquer órgão da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

autarquias, entidades de economia mista, empresas públi-

cas ou fundações, ressalvadas as exceções previstas nesta 

Lei Complementar.

Art.116 As reposições e indenizações devidas pelo 

servidor público ao erário municipal a qualquer título, 

quando não ressarcidas de imediato, serão descontadas 

em parcelas mensais não excedentes à décima parte da 

remuneração ou provento.

§1º Quando o servidor, por qualquer motivo, se desligar 

da Administração Pública, deverá quitar totalmente o sal-

do devido, devendo ser descontado das verbas rescisórias.

§2º A não quitação de valor remanescente devido a 

Administração Pública, no prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) dias contados do desligamento do servidor público, 

implicará inscrição imediata do débito em dívida ativa.

Art.117 Serão ainda concedidos aos servidores públicos:

I – abono natalino;

II – adicional noturno;

III – adicional pela prestação de serviço extraordinário 

(hora extra);

IV – adicional pelo exercício de atividades insalubres, 

perigosas ou penosas;

V – adicional de férias;

VII – gratificação de função comissionada;

VIII – diária de viagem;

IX – auxílio transporte;

X – gratificação de instrução ou monitoria de turmas;

XI – gratificação pelo exercício de função de confiança ou 

função especial;

XII – gratificação por desempenho de atividades específi-

cas de cada Quadro Setorial.

Parágrafo único. Gozará, ainda, de adicional por tempo 

de serviço o servidor detentor de cargo de provimento 

efetivo que estiver em exercício na Administração Munici-

pal até 1º (primeiro) de agosto de 2007.

Seção II

Das consignações em folha

Art.118 Sobre a remuneração do servidor público pode-

rão incidir consignações obrigatórias e/ou facultativas.

Art.119 São consignações obrigatórias:

I - as quantias devidas à Fazenda Pública Municipal;

II - contribuições compulsórias, legalmente instituídas;

III - prestações alimentícias, determinadas por decisão 

judicial.

Art.120 São consignações facultativas as autorizadas pelo 

servidor público:

I - a favor de entidade sindical;

II - a favor de instituições financeiras ou outras entidades, 

desde tenha sido firmado convênio em que o Município 

seja signatário ou interveniente.

Art.121 A soma das consignações facultativas não poderá 

exceder a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento 

base do servidor público, acrescido das vantagens fixas de 

caráter pessoal. 

Art.122 O Município poderá, com a anuência do servidor 

público, efetuar quitação de débitos em favor de tercei-

ros, com verbas rescisórias.

Seção III

Do abono natalino

Art.123 O abono natalino, calculado sobre a média da 

remuneração anual, corresponde a 1/12 (um doze avos) 

por mês de exercício.

§1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias é toma-

da como mês integral.

§2º O abono natalino será pago proporcionalmente ao 

número de meses de exercício no ano, com base na média 

da remuneração até o mês que ocorrer a exoneração, 

demissão, destituição, aposentadoria ou falecimento do 

servidor.

§3º O abono natalino deverá ser pago ao servidor 

público, até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano, 

podendo ser parcelado em duas vezes, a critério da Admi-

nistração Pública, observada a disponibilidade financeira.

§4º O pagamento da primeira parcela será feito tomando 

por base a remuneração do mês em que ocorrer o 

pagamento.

§5º A segunda parcela será calculada com base na média 

da remuneração anual, deduzida a importância da 

primeira parcela.

§6º O abono natalino não será considerado para cálculo 

de qualquer outro direito, gratificação ou adicional.

Seção IV

Do adicional noturno

Art.124 O serviço noturno, prestado no horário com-

preendido entre 22:00h (vinte e duas) horas de um dia 

e 5:00h (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora 

acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único Tratando-se de serviço extraordinário, o 

acréscimo previsto no caput deste artigo incidirá sobre o 

valor da hora normal de trabalho adicionado do respecti-

vo percentual extraordinário.

Seção V

Do adicional por prestação de serviço extraordinário

Art.125 Terá direito à adicional por prestação de serviço 

extraordinário o servidor público que, convocado pela 

Administração Pública, exercer suas atribuições fora do 

horário normal de seu expediente.

Art.126 O adicional pela prestação de serviço extraordi-

nário corresponde a 50% (cinqüenta por cento) do valor 

estabelecido para a hora normal de trabalho.

§1º A prestação de serviço extraordinário depende de 

prévia convocação da autoridade competente, desde que 

justificada por casos de urgência e necessidade inadiável 

de caráter temporário.

§2º Somente em casos excepcionais, devidamente justifi-

cados, serão permitidas mais de 2 (duas) horas diárias de 

serviço extraordinário.

§3º O adicional por prestação de serviço extraordinário 

não é devido nos casos em que o servidor público:

I - exerce as atribuições de cargo em comissão;

II - por qualquer motivo, não se encontrar no exercício do 

cargo público.

Art.127 A prestação de serviço extraordinário, a critério 

exclusivo da Administração Pública, poderá ser compensa-

da no período máximo de 90 (noventa) dias, na forma 

prevista em regulamento. 

Parágrafo único. Na hipótese de desligamento do 

servidor dos quadros da Administração Pública, sem que 

tenha havido a compensação da prestação de serviço ex-

traordinário, o servidor público terá direito ao pagamen-

to das horas extras não compensadas, calculadas sobre o 

valor do vencimento na data da exoneração ou rescisão.

Seção VI

Do adicional de insalubridade e periculosidade

Art.128 O servidor público que trabalhar, com habituali-

dade, executando atividades consideradas insalubres, fará 

jus a adicional de insalubridade, enquanto permanecer 

nestas condições.

Parágrafo único São consideradas atividades ou opera-

ções insalubres aquelas que, por sua natureza, condições 

ou métodos de trabalho, exponham o servidor a agentes 

nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 

em razão da natureza e da intensidade do agente e do 

tempo de exposição aos seus efeitos.

Art.129 O servidor público que trabalhar, com habituali-

dade, executando atividades consideradas perigosas, fará 

jus a adicional de periculosidade, enquanto permanecer 

nestas condições.

§1º São consideradas atividades ou operações perigosas 

aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 

impliquem contato permanente com inflamáveis ou 

explosivos ou em condições de risco acentuado.

§2º O servidor público que fizer jus ao adicional de insalu-

bridade e ao adicional de periculosidade poderá optar 

por um deles, sendo vedada a acumulação. 

Art.130 O direito ao adicional de insalubridade ou e ao 

adicional de periculosidade cessará com a eliminação das 

condições penosas ou dos riscos que deram causa a sua 

concessão, não sendo incorporáveis à remuneração para 

qualquer efeito.

Art.131 Cabe à Administração Pública manter perma-

nente controle da atividade de servidores públicos em 

operações e locais considerados insalubres, perigosos ou 

penosos.

§1º A servidora pública gestante ficará afastada do local 

insalubre, durante o período de gestação, exercendo suas 

atividades em local salubre e em serviço não perigoso.

§2º A servidora pública lactante ficará afastada do local 

insalubre, pelo período de 02 (dois) meses após o término 

da licença-maternidade, exercendo suas atividades em 

local salubre e em serviço não perigoso.

Art.132 Na concessão dos adicionais de insalubridade 

e/ou periculosidade serão observadas as situações espe-

cificadas em regulamento próprio, após realização de 

leitura ambiental.

Art.133 O adicional de insalubridade a que se refere o 

art. 128 desta Lei Complementar corresponde a 40% 

(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez 

por cento), incidentes sobre o menor valor da tabela de 

vencimentos do Município, conforme se classifique nos 

graus máximo, médio e mínimo, respectivamente.

Art.134 O adicional de periculosidade a que se refere 

o art. 129 desta Lei Complementar corresponde a 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o vencimento base do 

servidor público.

Art.135 A caracterização e a classificação dos adicionais 

de insalubridade e periculosidade far-se-á mediante 

técnicas de leitura ambiental.

Seção VII

Do adicional de férias

Art.136 O servidor público, por ocasião do gozo de suas 

férias regulamentares, tem direito a um adicional corres-

pondente a 1/3 (um terço) da remuneração que lhe for 

devida naquele mês.

§1° No caso do servidor público exercer cargo em comis-

são ou função de confiança, a respectiva vantagem será 

considerada no cálculo do adicional de férias.

§2º O adicional de 1/3 (um terço) deverá ser pago com a 

remuneração do mês que anteceder ao previsto para o 

gozo das férias.

Art. 137 Poderá ser permitida a conversão de 1/3 (um 

terço) do período das férias em dinheiro, desde que seja 

conveniente à Administração Pública, mediante requeri-

mento protocolado em até 30 (trinta) dias antes do seu 

início, vedado, neste caso, o fracionamento.

Seção VIII

Do adicional por tempo de serviço

Art.138 O adicional por tempo de serviço é devido à 

razão de 10% (dez por cento) a cada período de 5 (cinco) 

anos de serviço, em cargo público de provimento efetivo, 

prestado na Administração Pública do Município de 

Contagem, incidente sobre o vencimento do cargo de 

provimento efetivo exercido pelo servidor estável, que 

tenha ingressado no serviço público até 1º de agosto de 

2007.

Parágrafo único. O servidor estável fará jus ao adicional a 

partir do mês em que completar o qüinqüênio.

Seção IX

Da gratificação de função comissionada

Art.139 O servidor detentor de cargo de provimento 

efetivo, nomeado para exercer cargo em comissão, pode 

optar:
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I – pelo vencimento do cargo em comissão;

II – pela continuidade da percepção do vencimento de 

seu cargo de provimento efetivo, acrescido de 20% (vinte 

por cento) de gratificação de função comissionada, calcu-

lada sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo.

§1º A gratificação de função comissionada é devida ape-

nas durante o período em que o servidor público estiver 

no efetivo exercício do cargo em comissão.

§2º Não perde a gratificação de função comissionada 

o servidor legalmente afastado durante o exercício de 

cargo em comissão, ressalvado o caso de licença para 

trato de interesse particular e outras previstos nesta Lei 

Complementar.

Seção X

Das diárias de viagem

Art.140 Ao servidor público que se deslocar do Município, 

em missão ou a serviço autorizado, será concedida diária 

de viagem para cobrir as despesas com hospedagem, ali-

mentação e locomoção, conforme regulamento próprio.

Parágrafo único. Não se concederá diária de viagem 

quando o deslocamento constituir exigência permanente 

do cargo público ou função pública.

Art.141 O servidor público que receber diária de viagem 

e não se afastar da sede por qualquer motivo, ficará 

obrigado a restituir o valor recebido.

Parágrafo único. O servidor público que retornar antes do 

prazo previsto restituirá as diárias de viagem recebidas 

em excesso.

Art.142 Poderá ocorrer reembolso de despesas com com-

bustível, desde que haja locomoção do servidor público 

por veículo próprio ou de terceiros, para a execução de 

serviços externos, nos termos do regulamento próprio, 

sempre no interesse da Administração Pública.

Seção XI

Do auxílio transporte

Art.143 O auxílio transporte será devido ao servidor pú-

blico, pelos deslocamentos da residência para o trabalho 

e vice-versa, na forma estabelecida em regulamento.

Parágrafo único. Os órgãos ou entidades que transpor-

tam seus servidores por meios próprios ou contratados 

ficam dispensados da concessão do auxílio transporte.

CAPÍTULO VI

DOS AFASTAMENTOS

Seção I

Das concessões 

Art.144 Sem prejuízo da remuneração ou qualquer 

direito, o servidor público pode faltar ao serviço por 

motivo de:

I – casamento, pelo período de 8 (oito) dias consecutivos;

II - luto:

a) pelo período de 5 (cinco) dias consecutivos, contados 

da data de falecimento do cônjuge, companheiro(a), pais, 

filhos, irmãos, padrastos, madrastas e menor sob guarda 

ou tutela; 

b) pelo período de 2 (dois) dias consecutivos, contados 

da data de falecimento de: avô(ó), sogro(a), netos(as) e 

tios(as), cunhados(as) e primos(as) de primeiro grau;

III – doação de sangue, por 1 (um) dia;

IV – participação em congresso, curso, seminário ou outro 

evento, pelo período que se realizar, desde que autoriza-

do pela Administração Pública.

Seção II

Do afastamento para servir em outros órgãos ou enti-

dades

Art.145 O servidor estável poderá ser cedido para prestar 

serviço junto a órgãos e entidades da Administração 

indireta, bem como a quaisquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios, 

nas seguintes hipóteses:

I - para exercício de cargo em comissão ou de função de 

confiança;

II – em casos previstos em lei específica;

III – em razão de convênio celebrado pelo Município.

§1º O ônus da remuneração do servidor público cedido 

será do órgão ou entidade cessionária.

§2º No caso de cessão de servidor público para atuar 

na Administração indireta deste Município, o ônus da 

remuneração do cedido será definido pela Administração 

Direta, de acordo com o interesse público. 

Seção III

Do afastamento para exercício de mandato eletivo

Art.146 Aos servidores públicos efetivos, investidos em 

mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I – tratando-se de mandato eletivo federal, estadual 

ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função;

II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do 

cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 

pela sua remuneração;

III – investido no mandato de vereador, havendo compati-

bilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 

cargo emprego ou função, sem prejuízo da remuneração 

do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será 

aplicada a norma do inciso II deste artigo.

Parágrafo único. O servidor público investido em man-

dato eletivo ou classista não poderá ser transferido de 

ofício para localidade ou repartição diversa daquela onde 

exerce o mandato. 

CAPÍTULO VII

DO DIREITO DE PETIÇÃO

Seção I

Do direito a petição 

Art.147 É assegurado ao servidor o direito de requerer 

ou representar à autoridade, em defesa de interesse que 

considere legítimo.

§1º O requerimento, devidamente fundamentado, dirigi-

do ao Secretário Municipal de Administração, deverá ter 

o seguinte trâmite:

I - protocolo;

II - encaminhamento para órgão de recursos humanos, 

que deverá instruir os autos com os dados funcionais do 

servidor;

III – exame, obrigatoriamente, pelo órgão de recursos 

humanos, que se entender necessário, o encaminhará ao 

órgão competente, para parecer técnico;

IV – encaminhamento posterior à decisão final da autori-

dade competente.

§2º O requerimento será decidido no prazo de 30 (trinta) 

dias, podendo ser prorrogado por igual período median-

te despacho fundamentado.

§3º Da decisão do requerimento será dado ciência ao ser-

vidor, por meio de correspondência ou extrato publicado 

no Diário Oficial do Município.

§4º Para exercício dos direitos é assegurado vista ao ser-

vidor ou a procurador por ele constituído do processo ou 

documentos nas repartições, mediante requerimento.

Seção II

Do recurso 

Art.148 Da decisão proferida poderá ser interposto 

recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência 

da decisão.

§1º O recurso será dirigido à autoridade imediatamente 

superior àquela que tiver expedido o ato ou proferido 

a decisão, sendo cabível o juízo de retratação antes da 

remessa. 

§2º O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo 

pela autoridade recorrida ou pela autoridade imediata-

mente superior.

§3º O recurso provido retroage efeitos à data do ato 

impugnado.

Seção III

Da prescrição

Art.149 O direito de pleitear na esfera administrativa 

prescreve:

I – em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que 

afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das 

relações de trabalho; e

  II – em 120 (cento e vinte) dias, nos demais 

casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.

§1º O prazo de prescrição de que trata o caput deste 

artigo será contado da data da publicação do ato impug-

nado ou da data da ciência pelo interessado quando o 

ato não for publicado.

§2º Quando o ato for de natureza sigilosa conta-se o pra-

zo a partir da data em que o interessado dele tive ciência.

Art.150 O recurso, quando cabível, suspende a prescrição 

uma única vez.

Parágrafo único. A prescrição suspensa recomeça a correr 

pelo restante do prazo, a contar do dia em que cessar a 

suspensão.

Art.151 À autoridade municipal compete anular ou revo-

gar os atos da Administração, a qualquer tempo, quando 

eivados de irregularidade ou ilegalidade, respeitados 

os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos, a 

apreciação judicial.

TÍTULO IV

DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Art.152 A previdência do servidor público será regulada 

em lei específica, observada a Constituição da República.

TÍTULO V

DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DOS DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO

Art.153 São deveres do servidor público:

I - observar as leis e os regulamentos; 

II - manter assiduidade e pontualidade no serviço; 

III - desempenhar com zelo e presteza as atribuições, os 

objetivos do cargo público ou função pública, bem como:

IV - participar de atividades de aperfeiçoamento ou 

especialização; 

V - sugerir providências para melhorar a prestação do 

serviço público e as condições de trabalho;

VI - cumprir fielmente as ordens dos superiores hierárqui-

cos, salvo se manifestamente ilegais;

VII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;

VIII - zelar pela economia do material sob sua guarda ou 

utilização e pela conservação do patrimônio público;

IX - atender com presteza e satisfatoriamente:

a) ao público em geral, prestando as informações requeri-

das, exceto as protegidas por sigilo;

b) às requisições para expedição de certidões para defesa 

de direito ou esclarecimento de situação pessoal;

c) às requisições e solicitações para a defesa dos interesses 

da Administração Pública;

X - tratar com urbanidade os colegas de serviço e o 

público em geral;

XI - manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa;

XII - levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades ou ilegalidades de que tiver conhecimen-

to em razão do exercício do cargo público;

XIII - representar às autoridades competentes do Municí-

pio contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

XIV - ser leal às instituições a que servir;

XV - fazer pronta comunicação a seu supervisor imediato 

sobre o motivo de seu não comparecimento ao serviço e 

justificar suas faltas e ausências ao superior hierárquico;

XVI - manter, na repartição ou fora dela, comportamento 

condizente com sua qualidade de servidor público e de 

cidadão;

XVII - atender prontamente às ordens emanadas do Po-

der Judiciário e requerimentos do Ministério Público;

XVIII - realizar trabalho em caráter extraordinário, quan-

do necessário ao serviço e requisitado pela autoridade 

competente;

XIX - comunicar prontamente, ao órgão de recursos hu-

manos, o recebimento indevido de vencimento, provento 

ou remuneração;

XX - comunicar ao órgão de recursos humanos as infor-

mações necessárias para atualização em seu cadastro 

pessoal;

XXI - apresentar-se ao serviço em boas condições de 

asseio e convenientemente trajado ou com o uniforme e 

equipamentos de proteção e segurança quando obriga-

tório o seu uso;

XXII - comunicar, quando investido em cargo de chefia, 

ao órgão de recursos humanos, a não entrada em exercí-

cio de servidor público.

CAPÍTULO II

DAS PROIBIÇÕES

Art.154 Ao servidor público é proibido:

I – retirar-se do local de trabalho, em horário de serviço, 

sem conhecimento e prévia autorização do superior hie-

rárquico, salvo em casos legalmente autorizados;

II – retirar, sem prévia permissão da autoridade compe-

tente, qualquer documento ou objeto da repartição;

IIII – exercer, durante o horário de trabalho, atividade a 

ele estranha, negligenciando o serviço e prejudicando o 

seu bom desempenho;

IV – deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada 

perante a chefia imediata;

V – desempenhar atribuições diversas da pertinente ao 

seu cargo, salvo os casos previstos em lei;

VI – cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos 

casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe 

compete ou a seus subordinados;

VII – recusar fé a documento público;

VIII – opor resistência injustificável ao andamento de 

documento, processo ou serviço;

IX – ofender a dignidade ou o decoro de colega ou parti-

cular ou propalar tais ofensas;

X – referir-se de modo depreciativo em informação, pare-

cer ou despacho, às autoridades e atos da Administração 

Pública, sendo-lhe permitido, em trabalho assinado, cri-

ticar sob o ponto de vista doutrinário ou da organização 

do serviço;

XI – atender pessoas na repartição para tratar de assuntos 

particulares, exceto em casos excepcionais;

XII – dar posse a servidor sem verificar se foram satisfeitas 

as condições legais para a investidura;

XIII – utilizar recursos humanos ou materiais do Município 

em atividades e serviços particulares;

XIV - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 

de confiança, cônjuge, companheiro ou parente, por 

consangüinidade ou afinidade, até o segundo grau;

XV – praticar ato contra expressa disposição de lei ou dei-

xar de praticá-lo, em descumprimento de dever funcional, 

em benefício próprio ou alheio;

XVI – entrar em licença para o trato de interesse particu-

lar, sem aguardar a decisão da autoridade competente;

XVII – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal 

ou em favor de terceiros, em prejuízo da dignidade da 

função;

XVIII – celebrar contratos com o Poder Público, por si ou 

como representante de outrem, salvo nos casos previsto 

em lei;

XIX – atuar como procurador ou intermediário, junto ao 

Município para a defesa de interesse de servidor, salvo 

quando se tratar de benefícios previdenciários ou assis-

tenciais, de percepção de remuneração de parentes até o 

segundo grau, de cônjuge ou companheiro;

XX – receber propinas, comissões, presentes e vantagens 

de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

XXI – praticar a usura, em quaisquer de suas formas;

XXII – proceder de forma desidiosa;

XXIII – apresentar-se embriagado ou sob efeito de subs-

tâncias ilícitas ou utilizá-las durante o horário de serviço;

XXIV – descumprir o código de ética profissional a que 

esteja submetido, enquanto no exercício das atribuições 

do cargo público;

XXV – coagir ou aliciar subordinados com objetivos de 

qualquer natureza;

XXVI – incitar ou provocar atos de sabotagem contra o 

serviço público;

XXVII – praticar jogos dentro da repartição;

XXVIII – burlar ou alterar o sistema de controle de horário 

e freqüência dos servidores públicos, em benefício pró-

prio ou de terceiros.

XXIX – exercer atividade remunerada durante o período 

das licenças previstas nos incisos I, II, III e VI do art. 82 

desta Lei Complementar;

XXX – deixar de seguir o tratamento adequado, durante 

a licença para tratamento de saúde e o período de restri-

ção ou recuperação;

XXXI – pagar, em razão do cargo, valores indevidos a 

servidores públicos ou a particulares;

XXXII – utilizar recursos e serviços de informática em 

detrimento dos interesses da Administração Pública, nas 

dependências da repartição pública.

CAPITULO III

DA ACUMULAÇÃO

Art.155 Ressalvados os casos previstos na Constituição da 

República, é vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos.

§1º A proibição de acumular estende-se a cargos, 

empregos e funções em autarquias, fundações públicas, 

empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indireta-

mente, pelo poder público da União, do Distrito Federal, 

dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.

§2º Em qualquer dos casos, admitidos pela Constituição 

da República, a acumulação somente será permitida 

quando houver compatibilidade de horários.

§3º O servidor público que acumular licitamente dois 

cargos de provimento efetivo, quando investido em cargo 

de provimento em comissão, ficará afastado daqueles, 

ressalvadas as disposições desta Lei Complementar.

Art.156 O servidor público não pode exercer mais de um 

cargo em comissão ou função de confiança gratificada, 

salvo em caso de substituição temporária, com direito à 

percepção de remuneração pelo exercício de apenas um 

deles, na forma desta Lei Complementar.

Art.157 Verificada a acumulação proibida, será aberto 

processo administrativo disciplinar, devendo o servidor 

optar por um dos cargos públicos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

§1º Não optando dentro do prazo previsto no caput deste 

artigo, será o servidor demitido do cargo público que 

ocupa há menos tempo.

§2º Sendo um dos cargos públicos exercido em outra esfe-

ra administrativa, essa será imediatamente comunicada 

da demissão efetuada pelo Município.

§3º Comprovada a má-fé, o servidor público será obriga-

do a restituir os valores percebidos indevidamente.

CAPITULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

Art.158 Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 

servidor público, inclusive aquele em estágio probatório, 

responde administrativa, civil e penalmente.

Art.159 A responsabilidade administrativa resulta de atos 

ou omissões que contrariam o regular cumprimento dos 

deveres, atribuições e responsabilidades que as leis e os 

regulamentos cometem ao servidor.

Art.160 A responsabilidade civil decorre de ato ou 

omissão, doloso ou culposo, que importe em prejuízo ao 

erário ou a terceiros.

§1º A indenização de prejuízo causado ao erário pode ser 

liquidada mediante desconto em prestação mensal, na 

forma do disposto nesta Lei Complementar, na falta de 

outros bens que respondam pelos danos.

§2º Tratando-se de dano causado a terceiro o servidor 

responde perante a Administração Pública, de forma 

amigável ou em ação regressiva.

§3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos suces-

sores do servidor público e contra eles será executada, 

até o limite do valor da herança recebida, na forma da 

legislação civil.

Art.161 A responsabilidade penal abrange os crimes e 

contravenções imputadas ao servidor público, nesta quali-

dade, e será apurada nos termos da legislação federal 

aplicável.

Art.162 As sanções civis, penais e administrativas podem 

cumular-se, sendo independentes.

CAPÍTULO V

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

Art.163 São sanções disciplinares:

I - advertência;
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II - suspensão;

III - demissão;

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

V - destituição de cargo em comissão ou de função.

Art.164 Na aplicação das sanções disciplinares, serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração come-

tida, os danos que dela provierem para a Administração 

Pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 

antecedentes funcionais.

Art.165 A sanção disciplinar será aplicada:

I - pelo Prefeito ou pelo dirigente superior de autarquia 

ou fundação, quando se tratar de demissão, destituição 

de cargo em comissão ou função de confiança, cassação 

de aposentadoria ou disponibilidade;

II - pelas autoridades administrativas de hierarquia 

imediatamente inferior aquelas mencionadas no inciso I, 

quando se tratar de suspensão, exceto para as autarquias 

e fundações, caso em que a penalidade será de compe-

tência da autoridade máxima da entidade,

III - pelo chefe imediato, quando se tratar de advertência;

IV - pelo Corregedor do Município, na hipótese do 

art.170, desta Lei Complementar.

Parágrafo Único No caso de acúmulo de infrações ligadas 

a um só fato, à autoridade competente caberá aplicar a 

sanção mais grave.

Art.166 O ato de imposição da penalidade mencio-

nará sempre o fundamento legal e a causa da sanção 

disciplinar.

Seção I

Da advertência

Art.167 A advertência deve ser aplicada como medida 

preventiva, sendo devida a sua anotação na ficha funcio-

nal do servidor. 

Art.168 A advertência poderá ser aplicada por escrito, 

pelo superior hierárquico, nos casos de descumprimen-

to de dever funcional previsto em lei, regulamento 

ou norma interna, que não justifique a imposição de 

sanção mais grave, bem como nos casos de violação das 

proibições contidas no art.154, incisos I a XIV, desta Lei 

Complementar.

Parágrafo Único.  No caso de reincidência em faltas 

disciplinares previstas no art.154, incisos I a XIV desta Lei 

Complementar, será encaminhado relatório juntamente 

com as advertências para a Corregedoria Municipal para 

instauração de Sindicância ou Processo Administrativo 

Disciplinar.

Art.169 A advertência somente poderá ser aplicada ao 

servidor público após a sua notificação e apresentação de 

justificativa quanto à conduta infracional cometida.

Seção II

Da suspensão

Art.170 A suspensão será aplicada nos casos de reincidên-

cia nas faltas disciplinares puníveis com advertência e/ou 

nos casos de violação das proibições que não constituam 

infração sujeita a penalidade de demissão e não poderá 

exceder a 90 (noventa) dias.

§1º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o 

servidor que, injustificadamente: 

I - recusar-se a submeter à inspeção médica determinada 

pela autoridade competente, cessando os efeitos da 

penalidade uma vez cumprida a determinação;

II - deixar de comparecer, quando comprovadamente 

convocado, para prestar depoimento ou esclarecimento 

perante a Corregedoria do Município e Comissão Discipli-

nar ou se recusar a receber intimação destes órgãos.

§2º Será punido com suspensão de até 30 dias o servidor 

que, na qualidade de testemunha em processo adminis-

trativo disciplinar, prestar falso testemunho.

§3º Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, deste 

artigo, o servidor suspenso não fará jus à remuneração 

durante o período da suspensão.

§4º A critério da Administração Pública, a sanção de 

suspensão poderá ser substituída por multa, na base de 

50% (cinqüenta por cento) por dia de remuneração, na 

proporção de tantos dias-multa quantos forem os dias de 

suspensão, ficando o servidor público obrigado a perma-

necer em exercício no serviço.

Art.171 A sanção de suspensão terá seu registro cancela-

do, após o decurso de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, 

se o servidor público não houver, nesse período, pratica-

do nova infração disciplinar.

§1º O cancelamento do registro não surtirá efeitos 

retroativos.

§2º O servidor público não será considerado reincidente, 

para quaisquer efeitos disciplinares, após o decurso do 

prazo previsto no caput deste artigo.

§3º No período de 02 (dois) anos, contados da data da 

aplicação da sanção de suspensão, o servidor não fará jus 

a promoção e progressão.

Seção III

Da demissão

Art.172 Demissão é a sanção administrativa máxima, im-

posta pela autoridade competente, ao servidor público, 

em conseqüência de condenação pela prática de crime 

contra a administração pública ou por ilícito administrati-

vo, aferidos mediante processo disciplinar.

Art.173 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I – crime contra a administração pública;

II – abandono de cargo público;

III – inassiduidade habitual;

IV – desídia no desempenho das respectivas funções;

V – improbidade administrativa;

VI – incontinência pública e/ou conduta escandalosa;

VII – insubordinação grave em serviço;

VIII – ofensa física, em serviço, a servidor público ou 

a particular, salvo em legítima defesa própria ou de 

outrem;

IX – condenação, em sentença criminal transitada em 

julgado, por mais de dois anos de reclusão;

X – aplicação irregular de dinheiro público;

XI - revelação de segredo do qual se apropriou em razão 

do cargo, para lograr proveito próprio ou alheio;

XII – lesão aos cofres públicos;

XIII – dilapidação do patrimônio público;

XIV – acumulação ilícita de cargo, emprego ou função 

pública, nos termos do art. 155 desta Lei Complementar;

XV – transgressão do disposto nos incisos XV a XXXII do 

art.154 desta Lei Complementar.

Art.174 A demissão ou a destituição de cargo em comis-

são, nos casos dos incisos V, X, XII e XIII, do art.173  desta 

Lei Complementar, implicará o ressarcimento ao erário, 

sem prejuízo da ação penal cabível.

Art.175 Considera-se desidiosa a conduta reveladora de 

negligência no desempenho das atribuições e a transgres-

são habitual dos deveres de assiduidade e pontualidade.

Art.176 Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao 

serviço, sem causa justificada, por mais de 20 (vinte) dias, 

intercaladamente, durante o período de 12 (doze) meses.

Art.177 Configura abandono de cargo a ausência injustifi-

cada do servidor público ao serviço por mais de 20 (vinte) 

dias consecutivos.

Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar, 

instaurado pela Corregedoria Municipal, para a apuração 

do abandono de cargo, assegurados a ampla defesa e 

o contraditório, será sempre precedido da publicação 

no Diário Oficial de Contagem de edital de convocação 

do servidor público para comparecer ao órgão em que 

estiver lotado.

Seção IV

Da cassação

Art.178 Será cassada a aposentadoria ou a disponibilida-

de do servidor público que tenha praticado na atividade, 

falta punível com a demissão, respeitando-se o prazo 

prescricional.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste 

artigo, ao ato de cassação da aposentadoria ou da dispo-

nibilidade seguir-se-á o de demissão.

Seção V

Da destituição

Art.179 A destituição de cargo em comissão será aplicada 

nos casos de infração sujeita às sanções de suspensão e de 

demissão e nos casos em que o servidor público:

I – atestar falsamente a prestação de serviço extraordi-

nário;

II – não cumprir ou tolerar que se descumpra a jornada 

de trabalho;

III – promover ou tolerar o desvio irregular de função;

IV – retardar a instrução ou o andamento de processo;

V – coagir ou aliciar subordinados, com objetivos de 

qualquer natureza;

VI – deixar de prestar aos órgãos as informações a que é 

obrigado em razão do cargo.

TITULO VI 

DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.180 À Corregedoria Municipal, órgão da Secretaria 

Municipal de Administração, compete a orientação 

geral, em matéria disciplinar, mediante instruções e atos 

normativos, bem como a coordenação e execução das 

atividades relativas à disciplina dos servidores municipais 

da Administração direta e indireta, exceto dos servidores 

da Guarda Municipal que dispõem de órgão corregedor 

próprio.

Art.181 À Corregedoria Municipal serão encaminhadas as 

denúncias relativas a qualquer falta disciplinar, cabendo-

lhe a iniciativa de opinar pela instauração de sindicância 

ou processo administrativo disciplinar.

Art.182 A instauração de sindicância ou de processo ad-

ministrativo disciplinar compete ao Secretário Municipal 

de Administração. 

Art.183 A autoridade que tiver ciência de irregularidade 

no serviço público tomará medidas necessárias à promo-

ção de sua imediata apuração.

Art.184 As denúncias de irregularidades, formuladas por 

escrito ou reduzidas a termo, serão objeto de apuração, 

observado o seguinte:

I - quando o fato narrado não configurar infração discipli-

nar, a denúncia será arquivada por falta de objeto;

II - a denúncia desacompanhada de provas não impede 

a abertura de sindicância ou processo administrativo 

disciplinar.

Art.185 Será obrigatória a instauração de processo 

administrativo disciplinar sempre que a falta praticada 

pelo servidor público ensejar a imposição de penalidade 

de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, 

de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e 

de destituição de cargo em comissão ou de função de 

confiança.

Art.186 Serão aplicadas, subsidiariamente, ao procedi-

mento da sindicância ou do processo administrativo disci-

plinar, as disposições do Decreto-Lei nº 3.689/41 – Código 

Processo Penal - no que for cabível.

Art.187 A Corregedoria Municipal poderá, antes do rela-

tório final, propor celebração de Compromisso de Ajusta-

mento de Conduta – CAC- com o servidor público, desde 

que o ilícito cometido seja de natureza menos gravosa, e 

desde que não tenha sido condenado por outra infração 

disciplinar nos últimos cincos anos.

§1º Aceita a proposta, o Corregedor Municipal especifica-

rá as condições do ajuste, desde que adequadas ao fato 

e à situação pessoal do servidor, incluída a reparação do 

dano, se houver.

§2º O processo administrativo disciplinar ou sindicân-

cia ficarão suspensos até o integral cumprimento das 

condições estabelecidas no Compromisso de Ajustamento 

de Conduta.

§3º A suspensão será revogada se, no curso de seu prazo, 

o beneficiário vier a ser processado por outra falta 

disciplinar ou se descumprir as condições estabelecidas na 

forma do §1º, prosseguindo-se, nestes casos, os procedi-

mentos disciplinares cabíveis.

§4º Expirado o prazo da suspensão e cumprimento o 

beneficiário as suas condições, o Corregedor-Geral do 

Município declarará extinta a punibilidade.

§5º O beneficiário do Compromisso de Ajustamento 

de Conduta fica impedido de gozar o mesmo beneficio 

durante o seu curso e durante o dobro do prazo da 

suspensão, contados a partir da declaração de extinção 

da punibilidade,na forma do § 4º deste artigo.

§6º Não correrá prescrição durante o prazo do Compro-

misso de Ajustamento de Conduta.

§7º Não se aplica o benefício previsto no caput deste 

artigo às infrações disciplinares que correspondam a 

crimes contra a Administração Pública, a crimes aos quais 

seja cominada pena mínima igual ou superior a 1(um) 

ano, a atos de improbidade administrativa e nos casos de 

abandono de cargo ou emprego.

§8º O Chefe do Poder Executivo expedirá normas com-

plementares necessárias a aplicação do Compromisso de 

Ajustamento de Conduta aos procedimentos disciplinares.

Seção I

Da comissão permanente disciplinar

Art.188 A Comissão Permanente Disciplinar, órgão cole-

giado da Corregedoria do Município, competente para 

processar os feitos disciplinares, será composta de 3 (três) 

membros, dentre os quais, obrigatoriamente, o Correge-

dor do Município, que exercerá a presidência.

§1º O Secretário Municipal de Administração designa-

rá, dentre servidores efetivos estáveis, de preferência 

bacharéis em Direito, os membros da comissão disciplinar 

permanente da Corregedoria Municipal.

 §2º Excepcionalmente a comissão disciplinar poderá ser 

composta por até 5 (cinco) servidores efetivos estáveis, 

sendo três da Corregedoria Municipal e dois do órgão de 

lotação do acusado ou do órgão no qual ocorreu o ilícito.  

§3º Na Comissão Permanente Disciplinar haverá no míni-

mo um integrante que possua nível de escolaridade igual 

ou superior ao do acusado.

§4º Não poderá compor a Comissão Permanente Disci-

plinar, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, 

consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 

3º (terceiro) grau.

Art.189 A Comissão Permanente Disciplinar procederá a 

todas as diligências que julgar necessárias, ouvindo, se 

entender conveniente, a opinião de técnicos ou peritos.

§1º A Comissão Permanente Disciplinar poderá denegar 

pedidos considerados impertinentes, meramente protela-

tórios ou desprovidos de interesse para o esclarecimento 

dos fatos, fazendo-o justificadamente.

§2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando 

a comprovação do fato não depender de conhecimento 

técnico de perito.

§3º A perícia, quando cabível, será feita por técnico esco-

lhido pela Comissão Permanente Disciplinar, assegurando 

ao processado o direito de indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos.

CAPÍTULO II

DOS PROCESSOS DISCIPLINARES

Seção I

Da sindicância

Art.190 A sindicância precederá ao processo administrati-

vo disciplinar somente quando:

I - não houver elemento de convicção suficiente para a 

imediata instauração deste; ou

II - a pena a ser aplicada seja de natureza menos gravosa.

§1º Na hipótese prevista no inciso I, deste artigo, a sindi-

cância terá caráter meramente investigativo.

§2º Na hipótese prevista no inciso II, deste artigo, a sin-

dicância observará, obrigatoriamente, a ampla defesa e 

o contraditório e desenvolver-se-á da forma prescrita no 

art.196 e seguintes, desta Lei Complementar.

Art.191 Da sindicância poderá resultar:

I - a instauração de processo administrativo disciplinar;

II - o arquivamento, por falta de prova da ocorrência do 

fato ou da sua autoria;

III - a absolvição, por existência de prova de não ser o 

acusado o autor do fato;

IV - a absolvição, por existência de prova da não-ocor-

rência do fato ou por este não constituir infração de 

natureza disciplinar;

V - na aplicação da sanção de suspensão de até 30 (trinta) 

dias.

Art.192 Verificada, na fase de julgamento, a existência de 

falta punível com sanção mais grave do que aquela pre-

vista no inciso V, do art. 191, desta Lei Complementar, o 

Corregedor Municipal solicitará a instauração de processo 

administrativo disciplinar, por portaria do Secretário 

Municipal de Administração.

Parágrafo único. Os autos da sindicância serão apensados 

aos autos do processo administrativo disciplinar.

Seção II

Do processo administrativo disciplinar

Art.193 O processo administrativo disciplinar é o instru-

mento destinado a apurar responsabilidade de servidor 

público por infração praticada no exercício de suas atri-

buições, ou de que tenha relação com as atribuições do 

cargo público em que se encontre investido, assegurado 

ao acusado, ampla defesa, com os meios a ela inerentes.

Seção III

Do procedimento da sindicância e 

do processo administrativo disciplinar

Art.194 A sindicância de que trata o inciso I do art. 190 

desta Lei Complementar desenvolver-se-á da seguinte 

forma:

I - instauração, com a expedição da portaria assinada pelo 

Secretário Municipal de Administração;

II – instrução sumária, podendo ser realizada audiência;

III - relatório final da Comissão Permanente Disciplinar, 

com parecer e sugestão sobre a solução que entenda 

adequada;

IV - decisão final proferida pela autoridade competente, 

conforme disposto nesta Lei Complementar.

Art.195 A sindicância de que trata o inciso II do art. 190 

desta Lei Complementar desenvolver-se-á da seguinte 

forma:

I - instauração, por ato do Secretário Municipal de Admi-

nistração, que designará uma comissão da Corregedoria 

composta de servidores efetivos, bacharéis em Direito, 

para instruir o processo e emitir relatório;

II - citação do sindicado para apresentar defesa prévia, 

no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá 

arrolar testemunhas, até o máximo de 3 (três), requerer 

depoimento de denunciantes e indicar as provas que 

queira produzir;

III - designação de audiência com as respectivas intima-

ções: do sindicado, dos denunciantes, se necessário, e das 

testemunhas;

IV - abertura de prazo de 2 (dois) dias para o sindicado 

requerer diligências probatórias complementares;

V - despacho do Corregedor Municipal, que se manifes-

tará quanto a pedidos formulados pelo sindicado e, se 

entender conveniente, determinará a ouvida de outras 

testemunhas, a reinquirição das já ouvidas, a acareação, 

se necessária, a juntada de documentos ou a realização 

de prova técnica;

VI - abertura do prazo de 5 (cinco) dias para a apresenta-

ção de razões finais;

VII - relatório da Comissão Permanente Disciplinar, 

com relatório e sugestão sobre a solução que entenda 

adequada;

VIII - julgamento, onde serão apreciadas as provas dos 

autos e proferida a decisão pela autoridade competente.

Art.196 O processo administrativo disciplinar desenvolver-

se-á da seguinte forma:

I - instauração, com a expedição da portaria por ato do 

Secretário Municipal de Administração, da qual constarão 

o resumo do fato atribuído ao processado e a menção 

dos dispositivos de leis aplicáveis;

II - instrução, que será de responsabilidade da Comissão 

Permanente Disciplinar;

III - citação do processado para apresentar defesa prévia, 

no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá 

arrolar testemunhas, até o máximo de 3 (três) por fato, 

requerer depoimento de denunciantes, até o máximo de 

03 (três) e indicar outras provas que queira produzir;

IV - designação de audiência com as respectivas intima-

ções: do processado, dos denunciantes, se necessário, e 

das testemunhas;
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V - prazo de 2 (dois) dias para o processado requerer 

diligências probatórias complementares;

VI - despacho do Presidente da Comissão Permanente Dis-

ciplinar, que se manifestará quanto a pedidos formulados 

pelo processado e, se entender conveniente, determinará 

a oitiva de outras testemunhas, a reinquirição das já ouvi-

das, a acareação, se necessária, a juntada de documentos 

ou a realização de prova técnica;

VII - abertura do prazo de 5 (cinco) dias para a apresenta-

ção de razões finais;

VIII - relatório da Comissão Permanente Disciplinar, 

com parecer e sugestão sobre a solução que entenda 

adequada;

IX - julgamento, onde serão apreciadas as provas dos 

autos e proferida a pela autoridade competente.

Parágrafo único O processado deverá ser interrogado 

antes da oitiva dos denunciantes e das testemunhas.

Art.197 As sindicâncias e/ou processo administrativo disci-

plinar serão conduzidos com independência e imparciali-

dade, pela Comissão Permanente Disciplinar, assegurado 

o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 

interesse reservado.

§1º Não haverá sigilo para o acusado ou seu defensor, 

podendo este, às suas expensas, extrair cópia integral ou 

parcial dos autos.

§2º As reuniões e as audiências que forem realizadas 

no curso dos procedimentos disciplinares terão caráter 

reservado.

Art.198 A citação ou a intimação do acusado será pessoal, 

por carta expedida pelo presidente da Comissão Perma-

nente Disciplinar, assegurando-lhe vista aos autos na 

secretaria da Corregedoria Municipal.

§1º O prazo para apresentação de defesa prévia será de 

10 (dez) dias e comum a todos, mesmo quando houver 

mais de um acusado.

§2º O prazo para apresentação de defesa prévia co-

meçará a fluir a partir da data da juntada aos autos da 

respectiva carta de citação do acusado.

Art.199 Achando-se o acusado em lugar incerto e não 

sabido ou no estrangeiro, a citação será feita por edital, 

publicado no Diário Oficial de Contagem, por 2 (duas) 

vezes consecutivas, hipótese em que o prazo para defesa 

será contado da data da última publicação.

Art.200 O acusado que mudar de residência depois de 

citado fica obrigado a comunicar à Comissão Permanente 

Disciplinar o lugar onde poderá ser encontrado, sob pena 

de ser considerado em lugar incerto ou não sabido.

Art.201 Considerar-se-á revel o acusado que não 

apresentar defesa prévia no prazo previsto nesta Lei 

Complementar.

§1º Ao acusado revel será designado, por termo nos 

autos, defensor dativo, advogado ocupante de cargo 

público municipal.

§2º A revelia será certificada nos autos e devolverá o 

prazo para a defesa.

Art.202 O acusado será cientificado, no ato da citação, de 

que poderá fazer-se representar por advogado.

§1º No caso de recusa do acusado em receber cópia da 

citação e dar ciência, o prazo para defesa contar-se-á 

da data da juntada, nos autos, da certidão do declarada 

pelo servidor público que realizou a diligência, mediante 

certidão nos autos.

§2º Ao acusado que fizer prova de seu estado de po-

breza, o Corregedor Municipal designará um defensor 

dativo, advogado ocupante de cargo público municipal.

§3º Ao advogado do acusado é facultado assistir ao 

interrogatório e zelar pela fiel transcrição das respostas, 

podendo formular perguntas ao seu cliente.

§4º Havendo mais de um acusado, cada um deles será 

ouvido em separado e caso haja divergência entre suas 

declarações, poderá ser promovida a acareação entre 

eles.

Art.203 O processo seguirá sem a presença do acusado 

que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 

deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso 

de mudança de residência, não comunicar o novo endere-

ço ao presidente da Comissão Permanente Disciplinar. 

Art.204 O servidor que tiver sido devidamente citado 

em processo administrativo disciplinar ou sindicância só 

poderá ser exonerado a pedido ou aposentado volunta-

riamente, após a conclusão daquele e o cumprimento da 

penalidade, caso aplicada.

Art.205 O acusado ou seu procurador será intimado, 

pessoalmente, quanto da realização de audiência de 

instrução e julgamento.

Art.206 A Comissão Permanente Disciplinar poderá 

arrolar testemunhas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência à realização da audiência de instrução e 

julgamento. 

Parágrafo único.  O denunciante poderá ser intimado a 

prestar depoimento, na qualidade de testemunha.

Art.207 Testemunha é a pessoa que presta depoimen-

to sob o compromisso legal de dizer a verdade e não 

omiti-la.

§1º Se a testemunha for servidor público municipal, será 

intimada mediante carta e será oficiada a sua chefia 

imediata. 

§2º Se a testemunha não for servidor público municipal, 

será convidada a depor.

§3º O Secretário Municipal, o Secretário Adjunto e os 

ocupantes de cargo a eles equiparados, escolherão o 

local, data e horário para serem ouvidos na condição de 

testemunhas.

§4º O não comparecimento, em audiência, do servidor 

público devidamente intimado para prestar depoimen-

to como testemunha, implicará na imediata aplicação 

da penalidade prevista do no art. 170, §1º, desta Lei 

Complementar.

Art.208 O depoimento será fielmente reduzido a termo, 

sendo vedado à testemunha trazê-lo por escrito, poden-

do consultar anotações.

§1º As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§2º Poderá ser feita acareação entre os depoentes, 

na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se 

infirmem.

Art.209 A audiência de instrução e julgamento deverá 

obedecer à seguinte ordem:

I - oitiva das testemunhas arroladas pela Comissão Perma-

nente Disciplinar;

II - oitiva das testemunhas de defesa.

Art.210 No relatório final da Comissão Permanente Disci-

plinar serão apreciadas separadamente as irregularidades 

mencionadas na denúncia ou na portaria, à luz das pro-

vas produzidas e tendo em vista as razões da defesa.

§1º A Comissão Permanente Disciplinar opinará, 

justificadamente, pelo arquivamento, pela absolvição 

ou pela punição do acusado, sugerindo, neste último 

caso, a sanção cabível em relação a cada uma das faltas 

consideradas, respeitada a competência prevista nesta Lei 

Complementar.

§2º O motivo do arquivamento ou da absolvição ficará 

expresso no relatório final da Comissão Permanente Dis-

ciplinar, devendo mencionar-se as causas previstas nesta 

Lei Complementar.

 Art.211 Arquivados a sindicância ou o processo adminis-

trativo disciplinar, com base na falta de prova da exis-

tência do fato ou da sua autoria, poderão ser os mesmos 

reabertos em vista de novas provas, desde que não tenha 

ocorrido prescrição.

Parágrafo único.  A decisão pela reabertura do pro-

cedimento caberá ao Corregedor Municipal que, em 

despacho fundamentado, providenciará a autorização e 

publicação de nova portaria, determinando apensamento 

de autos.

Art.212 Do processo administrativo disciplinar e da sindi-

cância poderão resultar arquivamento ou absolvição, por 

falta de provas ou aplicação das sanções previstas nesta 

Lei Complementar.

Art.213 A autoridade competente mandará publicar 

no Diário Oficial de Contagem a decisão proferida em 

processo administrativo disciplinar ou em sindicância, e 

promoverá, ainda, a expedição dos atos decorrentes do 

julgamento e as providências necessárias à sua execução.

Art.214 O relatório final é a peça que põe fim aos traba-

lhos da Comissão Permanente Disciplinar e o despacho de 

julgamento põe fim ao processo administrativo disciplinar 

e a sindicância.

Seção IV

Da prescrição

Art.215 A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, no caso de infrações puníveis com 

demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilida-

de e destituição de cargo em comissão ou função;

II - em 2 (dois) anos, no caso de infrações sujeitas à sanção 

de suspensão;

III - em 6 (seis) meses, no caso de infrações sujeitas à 

sanção de advertência.

§1º Os prazos de prescrição de que trata este artigo 

começam a correr na data em que a Corregedoria Muni-

cipal tomar conhecimento do fato imputado ao servidor 

público.

§2º Os prazos prescricionais previstos na legislação penal 

aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também 

como crime.

§3º A abertura de sindicância ou instauração de processo 

administrativo disciplinar interrompem a contagem do 

prazo de prescrição, até a decisão final proferida pela 

autoridade competente.

Art.216 Extinta a punibilidade pela prescrição será 

determinado registro nos assentamentos individuais do 

servidor público.

Seção V

Do afastamento preventivo

Art.217 Como medida cautelar e a fim de que o servidor 

não venha a influenciar na apuração da irregularidade, 

a autoridade instauradora do processo administrativo 

disciplinar poderá determinar o afastamento preventivo 

do servidor público do cargo, por até 120 (cento e vinte) 

dias, desde que necessário para garantir o curso normal 

da instrução.

Parágrafo único. O afastamento preventivo não implicará 

em prejuízo da remuneração ou da contagem do tempo 

de serviço. 

Seção VI

Do incidente de sanidade mental

Art.218 Quando, durante o curso do processo administra-

tivo disciplinar ou da sindicância, houver dúvida quanto 

à sanidade mental do acusado, a Comissão Permanente 

Disciplinar determinará a instauração de incidente de 

sanidade mental e solicitará que o servidor público seja 

submetido a exame pericial por médico psiquiatra.

Art.219 O incidente de sanidade mental poderá ser 

requerido pelo próprio acusado.

Art.220 A instauração do incidente de sanidade mental 

suspende o curso do processo administrativo disciplinar 

ou da sindicância e será processado em apenso aos autos 

principais.

CAPÍTULO III

DO RECURSO E DA REVISÃO

Seção I

Do recurso em matéria disciplinar

Art.221 Das decisões finais proferidas em sindicância ou 

processo administrativo disciplinar caberá recurso, que 

será recebido apenas no efeito devolutivo.  

Art.222 Não constitui fundamento para o recurso a sim-

ples alegação de injustiça da penalidade aplicada.

Art.223 O prazo para interposição do recurso é de 15 

(quinze) dias e começa a fluir da data da publicação, no 

Diário Oficial de Contagem, da decisão a ser recorrida. 

Art.224 O julgamento do recurso competirá:

I - ao Prefeito, quando a decisão final foi proferida contra 

servidor público da administração direta.

II - ao dirigente superior de autarquia ou fundação, quan-

do a decisão final foi proferida contra servidor público da 

autarquia ou da fundação pública respectivamente.

Parágrafo único. A decisão do recurso não poderá 

resultar agravamento de penalidade imposta ao servidor 

público.

Art.225 Provido o recurso, serão tornadas sem efeito as 

penalidades aplicadas ao acusado, ficando restabelecidos 

todos os direitos perdidos em conseqüência daquelas.

Art.226 No recurso poderão ser aduzidos fatos novos.

Seção II 

Da revisão em matéria disciplinar

Art.227 O processo administrativo disciplinar e a 

sindicância poderão ser revistos a qualquer tempo, a 

pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos 

ou circunstâncias que militem em favor da inocência do 

servidor público punido ou revelem a inadequação da 

sanção aplicada.

Art.228 O pedido de revisão será dirigido ao Corregedor 

Municipal.

§1º Quando se tratar de processo administrativo discipli-

nar ou sindicância, a Comissão Permanente Disciplinar 

da Corregedoria Municipal que proferiu o parecer ou o 

relatório atacado apreciará o cabimento da revisão, de 

acordo com o disposto nesta Lei Complementar.

§2º Caberá reclamação fundamentada ao Prefeito ou 

autoridade máxima do órgão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

da decisão que negar seguimento à revisão.

§3º O prazo a que se refere o §2º deste artigo, contar-se-

á da data em que o interessado tomar ciência da decisão 

que negar o seu seguimento.

Art.229 Se a revisão for cabível, sua apreciação, quanto 

ao mérito, competirá à comissão revisora, que terá 60 

(sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Parágrafo único. A comissão revisora será constituída por 

ato do Prefeito ou da autoridade superior da autarquia 

ou fundação, devendo, necessariamente, ser composta 

por três advogados efetivos estáveis.

Art.230 Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, 

no que couber, as normas e procedimentos próprios da 

comissão disciplinar.

Art.231 Recebido o pedido de revisão, o Corregedor 

Municipal mandará autuá-lo e apensá-lo aos autos do 

processo originário e os encaminhará para a comissão 

revisora.

Art.232 O julgamento da revisão competirá:

I - ao Prefeito, quando a decisão foi proferida contra 

servidor público da administração direta.

II - ao dirigente superior de autarquia ou fundação, 

quando a decisão foi proferida contra servidor público da 

autarquia ou da fundação pública respectivamente.

Art.233 Julgado procedente o pedido da revisão, serão 

tornadas sem efeito as sanções aplicadas ao acusado, o 

que implicará no restabelecimento de todos os direitos 

perdidos em conseqüência daquelas. 

Art.234 Da revisão não poderá resultar agravamento de 

penalidade.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.235 O Dia do Servidor Público Municipal será 

comemorado em 28 (vinte e oito) de outubro e o dia do 

professor em 15 de outubro.

Art.236 Poderão ser instituídos, no âmbito da administra-

ção direta e indireta, prêmios e incentivos aos servidores 

públicos, pela apresentação de idéias, inventos ou 

trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a 

redução dos custos operacionais.

Parágrafo único As regras e formas de concessão dos 

incentivos funcionais referidos neste artigo serão regula-

mentadas por Decreto.

Art.237 Computar-se-ão os prazos previstos nesta Lei 

Complementar, excluindo o dia do começo e incluindo o 

do vencimento.

Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o 

primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em 

dia em que:

I - for determinado o fechamento da Prefeitura, autar-

quia e fundação pública;

II - o expediente na Prefeitura, autarquia e fundação 

pública for encerrado antes da hora normal;

III – for declarado ponto facultativo.

Art.238 Por motivo de crença religiosa ou de convicção 

filosófica ou política, o servidor público não poderá ser 

privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discrimina-

ção em sua vida funcional, nem se eximir do cumprimen-

to de seus deveres.

Art.239 São assegurados ao servidor público os direitos de 

associação profissional, sindicalização e greve.

Parágrafo único. O direito de greve será exercido nos 

termos e nos limites definidos em lei federal.

Art. 240 As normas desta Lei Complementar aplicam-se, 

no que for cabível, aos servidores de que trata o art. 19 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição da República.

Art.241 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação.

Art.242 Revogam-se as disposições em contrário, especial-

mente as Leis Municipais nº 1.237, de 6 de abril de 1976; 

Lei n° 2.017, de 4 de dezembro de 1989; Lei n° 2.160 de 

20 de dezembro de 1990, Lei nº 2.418 de 20 de novembro 

de 1992, Lei nº 2.526 de 23 de agosto de 1993, Lei nº 

2.557 de 16 de novembro de 1993, Lei nº 2.613 de 10 de 

junho de 1994, Lei nº 2.703 de 07 de março de 1995, Lei 

nº 3.037 de 22 de abril de 1998, Lei nº 3.102 de 03 de 

setembro de 1998, Lei nº 3.366, de 01 de dezembro de 

2000, Lei nº 3.422, de 16 de julho de 2001, Lei nº 3.551 de 

05 de junho de 2002, Lei nº 3.671 de 08 de maio de 2003, 

Lei nº 3.696, de 07 de julho de 2003, Lei nº 3.915, de 16 

de junho de 2005, o artigo 57 da Lei Complementar nº 

006 de 26 de setembro de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem, 20 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 20 de junho 

de 2007

ANEXO 

CLASSE DE CARGOS  DE PROVIMENTO EFETIVO

ORD. CLASSE DE CARGO QUADRO SETORIAL

1 ADMINISTRADOR Q.Setorial Administração

2
AGENTE DE SERVIÇOS 

ESCOLARES
Q.Setorial Educação

3
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO
Q.Setorial Administração

4 AGENTE FAZENDARIO Q.Setorial Administração

5 ANALISTA DE TI Q.Setorial Administração

6 ANALISTA FAZENDARIO Q.Setorial Administração

7 ARQUITETO Q.Setorial Administração
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8
ASSISTENTE ADMINIS-

TRATIVO
Q.Setorial Administração

9
ASSISTENTE DE COMUNI-

CACAO (Em extinção)
Q.Setorial Administração

10 ASSISTENTE DE CRECHE Q.Setorial Educação

11 ASSISTENTE ESCOLAR Q.Setorial Educação

12 ASSISTENTE SOCIAL Q.Setorial Administração

13

ASSISTENTE TECNICO 

DE BIBLIOTECA II (Em 

extinção)

Q.Setorial Educação

14 AUDITOR FISCAL Q.Setorial Administração

15
AUXILIAR ADMINISTRATI-

VO (Em extinção)
Q.Setorial Administração

16
AUXILIAR ADMINISTRATI-

VO III (Em extinção)
Q.Setorial Administração

17
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

ESCOLAR
Q.Setorial Educação

18
AUXILIAR DE COMUNICA-

CAO (Em extinção)
Q.Setorial Administração

19

AUXILIAR DE MANU-

TENÇÃO E OBRAS (Em 

extinção)

Q.Setorial Administração

20
AUXILIAR DE MECÂNICO 

(Em extinção)
Q.Setorial Administração

21
AUXILIAR DE SECRETARIA 

ESCOLAR
Q.Setorial Educação

22
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

ESCOLARES
Q.Setorial Educação

23
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS
Q.Setorial Administração

24

AUXILIAR TECNICO EM 

OBRAS PUBLICAS (Em 

extinção)

Q.Setorial Administração

25
AUXILIAR TECNICO SERV.

GRAFICOS (Em extinção)
Q.Setorial Administração

26 BIÓLOGO Q.Setorial Administração

27
CADASTRISTA FISCAL (Em 

extinção)
Q.Setorial Administração

28 CONTADOR Q.Setorial Administração

29
COSTUREIRA II (Em 

extinção)
Q.Setorial Administração

30 ECONOMISTA Q.Setorial Administração

31 ENGENHEIRO Q.Setorial Administração

32
FISCAL DE ATIVIDADES 

URBANAS
Q.Setorial Administração

33 FISCAL DE TRIBUTOS Q.Setorial Administração

34 GARCON (Em extinção) Q.Setorial Administração

35 GEOGRÁFO Q.Setorial Administração

36 GEÓLOGO Q.Setorial Administração

37 GUARDA MUNICIPAL Q.Setorial Administração

38
INSPETOR DA GUARDA 

MUNICIPAL
Q.Setorial Administração

39 JORNALISTA Q.Setorial Administração

40 MECANICO (Em extinção) Q.Setorial Administração

41 MOTORISTA Q.Setorial Administração

42 NUTRICIONISTA ESCOLAR Q.Setorial Educação

43 OFICIAL MANUT.E OBRAS Q.Setorial Administração

44 PEDAGOGO Q.Setorial Educação

45 PROCURADOR Q.Setorial Administração

46
PROFESSOR DE EDUCA-

ÇÃO BÁSICA (Em extinção)
Q.Setorial Educação

47
PROFESSOR DE EDUCA-

ÇÃO BÁSICA 1
Q.Setorial Educação

48
PROFESSOR DE EDUCA-

ÇÃO BÁSICA 2
Q.Setorial Educação

49
PSICOLOGO ORGANIZA-

CIONAL
Q.Setorial Administração

50 PUBLICITÁRIO Q.Setorial Administração

51 RELAÇÕES PÚBLICAS Q.Setorial Administração

52 SECRETARIO ESCOLAR Q.Setorial Educação

53 SOCIÓLOGO Q.Setorial Administração

54
TÉCNICO EM DESENHO 

(Em extinção)
Q.Setorial Administração

55
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

(Em extinção)
Q.Setorial Administração

56
TÉCNICO EM OBRAS PÚ-

BLICAS (Em extinção)
Q.Setorial Administração

57
TÉCNICO SUPERIOR EM 

BIBLIOTECONOMIA
Q.Setorial Educação

58 TELEFONISTA Q.Setorial Administração

59 VIGIA (Em extinção) Q.Setorial Administração

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 20 de junho 

de 2007   

ANEXO II 

CLASSE DE CARGOS EM COMISSÃO

ORD. CLASSE DE CARGO
QUADRO

 SETORIAL

FORMA DE 

RECRUTA-

MENTO

1
ADMINISTRADOR 

REGIONAL

Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

2 AGENTE DE GABINETE
Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

3
ASSESSOR ADMINIS-

TRATIVO

Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

4
ASSESSOR DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

5 ASSESSOR ESPECIAL
Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

6 ASSESSOR JURÍDICO
Q.Setorial Admi-

nistração
RESTRITO

7 ASSESSOR TECNICO
Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

8 AUDITOR ASSISTENTE
Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

9
COMANDANTE GERAL 

DA GUARDA MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração
LIMITADO

10 COORDENADOR
Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

11
COORDENADOR DE AU-

DITORIA DE GESTAO

Q.Setorial Admi-

nistração
LIMITADO

12
COORDENADOR DE AU-

DITORIA OPERACIONAL

Q.Setorial Admi-

nistração
LIMITADO

13
CORREGEDOR  MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

14
CORREGEDOR DA GUAR-

DA MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração
LIMITADO

15
CORREGEDOR MUNICI-

PAL ASSISTENTE

Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

16 DIRETOR
Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

17
DIRETOR CORREGEDOR 

DA GUARDA MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração
LIMITADO

18
DIRETOR DA GUARDA 

MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração
LIMITADO

19
DIRETOR DE ESC.

MUNICIPAL

Q.Setorial Edu-

cação
LIMITADO

20 GERENTE
Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

21
GERENTE DA GUARDA 

MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

22 GESTOR PUBLICO I
Q.Setorial Admi-

nistração
LIMITADO

23 GESTOR PUBLICO II
Q.Setorial Admi-

nistração
LIMITADO

24 OFICIAL DE GABINETE
Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

25 OUVIDOR 
Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

26
PROCURADOR GERAL 

ADJUNTO

Q.Setorial Admi-

nistração
LIMITADO

27 SECRETARIO EXECUTIVO
Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

28
SECRETARIO MUNICIPAL 

ADJUNTO

Q.Setorial Admi-

nistração
AMPLO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 20 de junho 

de 2007

ANEXO III

JORNADA DE TRABALHO DOS CARGOS PÚBLICOS

ORD. JORNADA
CLASSE DE 

CARGO

QUADRO 

SETORIAL

PROVIMEN-

TO

1
30 horas/se-

manais
ADMINISTRADOR

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

2 Integral
ADMINISTRADOR 

REGIONAL

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

3 Integral
AGENTE DE 

GABINETE

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

4
36 horas/se-

manais

AGENTE DE 

SERVIÇOS ESCO-

LARES

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

5
40 horas/se-

manais

AGENTE FAZEN-

DARIO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

6
30 horas/se-

manais

ANALISTA DE 

CONTROLE 

INTERNO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

7
30 horas/se-

manais
ANALISTA DE TI

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

8
30 horas/se-

manais

ANALISTA 

FAZENDARIO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

9
30 horas/se-

manais
ARQUITETO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

10 Integral
ASSESSOR ADMI-

NISTRATIVO

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

11 Integral

ASSESSOR DE 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

12 Integral
ASSESSOR 

ESPECIAL

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

13 Integral
ASSESSOR 

JURÍDICO

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

14 Integral
ASSESSOR 

TECNICO

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

15
36 horas/se-

manais

ASSISTENTE 

TECNICO DE 

BIBLIOTECA II 

(Em extinção)

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

16
40 horas/se-

manais

ASSISTENTE AD-

MINISTRATIVO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

17
40 horas/se-

manais

ASSISTENTE DE 

COMUNICACAO 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

18
36 horas/se-

manais

ASSISTENTE DE 

CRECHE

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

19
36 horas/se-

manais

ASSISTENTE 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

20
30 horas/se-

manais

ASSISTENTE 

SOCIAL

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

21 Integral
AUDITOR ASSIS-

TENTE

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

22
40 horas/se-

manais
AUDITOR FISCAL

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

23
40 horas/se-

manais

AUXILIAR ADMI-

NISTRATIVO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

24
40 horas/se-

manais

AUXILIAR ADMI-

NISTRATIVO III 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

25
36 horas/se-

manais

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

26
40 horas/se-

manais

AUXILIAR DE 

COMUNICACAO 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

27
40 horas/se-

manais

AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 

E OBRAS (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

28
40 horas/se-

manais

AUXILIAR DE 

MECÂNICO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

29
36 horas/se-

manais

AUXILIAR DE 

SECRETARIA 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

30
36 horas/se-

manais

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS ESCO-

LARES

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

31
40 horas/se-

manais

AUXILIAR DE SER-

VIÇOS GERAIS

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

32
40 horas/se-

manais

AUXILIAR TEC-

NICO EM OBRAS 

PUBLICAS (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

33
40 horas/se-

manais

AUXILIAR 

TECNICO SERV.

GRAFICOS (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

34
30 horas/se-

manais
BIÓLOGO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

35
40 horas/se-

manais

CADASTRISTA 

FISCAL (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

36 Integral

COMANDANTE 

GERAL DA GUAR-

DA MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

37
30 horas/se-

manais
CONTADOR

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

38 Integral COORDENADOR
Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

39 Integral

COORDENADOR 

DE AUDITORIA 

DE GESTAO

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

40 Integral

COORDENADOR 

DE AUDITORIA 

OPERACIONAL

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

41 Integral
CORREGEDOR  

MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

42 Integral

CORREGEDOR 

DA GUARDA 

MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

43 Integral

CORREGEDOR 

MUNICIPAL 

ASSISTENTE

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

44
40 horas/se-

manais

COSTUREIRA II 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

45 Integral DIRETOR
Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

46 Integral

DIRETOR 

CORREGEDOR 

DA GUARDA 

MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

47 Integral

DIRETOR DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

48 Integral
DIRETOR DE ESC.

MUNICIPAL

Q.Setorial 

Educação

Comissio-

nado

49
30 horas/se-

manais
ECONOMISTA

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

50
30 horas/se-

manais
ENGENHEIRO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

51
40 horas/se-

manais

FISCAL DE 

ATIVIDADES 

URBANAS

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

52
40 horas/se-

manais

FISCAL DE 

TRIBUTOS

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

53
40 horas/se-

manais

GARCON (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

54
30 horas/se-

manais
GEOGRÁFO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

55
30 horas/se-

manais
GEÓLOGO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

56 Integral GERENTE
Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

57 Integral

GERENTE DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

58 Integral
GESTOR PUBLI-

CO I

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

59 Integral
GESTOR PUBLI-

CO II

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

60
40 horas/se-

manais

GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

61
40 horas/se-

manais

INSPETOR DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

62
25 horas/se-

manais
JORNALISTA

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

63
40 horas/se-

manais

MECANICO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

64
40 horas/se-

manais
MOTORISTA

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

65
36 horas/se-

manais

NUTRICIONISTA 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

66 Integral
OFICIAL DE 

GABINETE

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

67
40 horas/se-

manais

OFICIAL MANUT.

E OBRAS

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

68 Integral OUVIDOR 
Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

69
22h 30m/se-

manais
PEDAGOGO

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

70
30 horas/se-

manais
PROCURADOR 

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

71 Integral
PROCURADOR 

GERAL ADJUNTO

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

72
22h 30m/se-

manais

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA (Em 

extinção)

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

73
22h 30m/se-

manais

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 1

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

74
22h 30m/se-

manais

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 2

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

75
30 horas/se-

manais

PSICOLOGO OR-

GANIZACIONAL

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

76
25 horas/se-

manais
PUBLICITÁRIO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

77
25 horas/se-

manais

RELAÇÕES 

PÚBLICAS

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

78
36 horas/se-

manais

SECRETARIO 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

79 Integral
SECRETARIO 

EXECUTIVO

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

80 Integral

SECRETARIO 

MUNICIPAL 

ADJUNTO

Q.Setorial Admi-

nistração

Comissio-

nado

81
30 horas/se-

manais
SOCIÓLOGO

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

82
40 horas/se-

manais

TÉCNICO EM 

DESENHO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

83
40 horas/se-

manais

TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

84
40 horas/se-

manais

TÉCNICO EM 

OBRAS PÚBLICAS 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

85
36 horas/se-

manais

TÉCNICO SUPE-

RIOR EM BIBLIO-

TECONOMIA

Q.Setorial 

Educação
Efetivo

86
30 horas/se-

manais
TELEFONISTA

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

87
40 horas/se-

manais

VIGIA (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração
Efetivo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 20 de junho 
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ANEXO IV   
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ORD. CLASSE DE CARGO
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Nº DE 

VAGAS

1 ADMINISTRADOR
Q.Setorial Adminis-

tração
30

2
ADMINISTRADOR 

REGIONAL

Q.Setorial Adminis-

tração
7

3
AGENTE DE GA-

BINETE

Q.Setorial Adminis-

tração
157

4
AGENTE FAZEN-

DARIO

Q.Setorial Adminis-

tração
50

5
AGENTE DE SERVI-

ÇOS ESCOLARES
Q.Setorial Educação 360
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6
ANALISTA DE CON-

TROLE INTERNO

Q.Setorial Adminis-

tração
10

7 ANALISTA DE TI
Q.Setorial Adminis-

tração
10

8
ANALISTA FAZEN-

DARIO

Q.Setorial Adminis-

tração
10

9 ARQUITETO
Q.Setorial Adminis-

tração
30

10
ASSESSOR ADMI-

NISTRATIVO

Q.Setorial Adminis-

tração
59

11
ASSESSOR DE POLÍ-

TICAS PÚBLICAS

Q.Setorial Adminis-

tração
4

12 ASSESSOR ESPECIAL
Q.Setorial Adminis-

tração
45

13 ASSESSOR JURÍDICO
Q.Setorial Adminis-

tração
1

14 ASSESSOR TECNICO
Q.Setorial Adminis-

tração
45

15

ASSISTENTE TECNI-

CO DE BIBLIOTECA 

II (Em extinção)

Q.Setorial Educação 8

16
ASSISTENTE ADMI-

NISTRATIVO

Q.Setorial Adminis-

tração
500

17

ASSISTENTE DE 

COMUNICACAO 

(Em extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
6

18
ASSISTENTE DE 

CRECHE
Q.Setorial Educação 100

19
ASSISTENTE 

ESCOLAR
Q.Setorial Educação 200

20 ASSISTENTE SOCIAL
Q.Setorial Adminis-

tração
40

21
AUDITOR ASSIS-

TENTE

Q.Setorial Adminis-

tração
1

22 AUDITOR FISCAL
Q.Setorial Adminis-

tração
8

23

AUXILIAR ADMI-

NISTRATIVO (Em 

extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
21

24

AUXILIAR ADMI-

NISTRATIVO III (Em 

extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
23

25
AUXILIAR DE BI-

BLIOTECA ESCOLAR
Q.Setorial Educação 282

26

AUXILIAR DE CO-

MUNICACAO (Em 

extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
3

27

AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 

E OBRAS (Em 

extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
4

28

AUXILIAR DE 

MECÂNICO (Em 

extinção)

Q.Setorial Educação 2

29
AUXILIAR DE SE-

CRETARIA ESCOLAR
Q.Setorial Educação 200

30
AUXILIAR DE SERVI-

ÇOS ESCOLARES

Q.Setorial Adminis-

tração
900

31
AUXILIAR DE SERVI-

ÇOS GERAIS

Q.Setorial Adminis-

tração
600

32

AUXILIAR TECNICO 

EM OBRAS PUBLI-

CAS (Em extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
4

33

AUXILIAR TECNICO 

SERV.GRAFICOS (Em 

extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
1

34 BIÓLOGO
Q.Setorial Adminis-

tração
5

35
CADASTRISTA FIS-

CAL (Em extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
3

36

COMANDANTE 

GERAL DA GUARDA 

MUNICIPAL

Q.Setorial Adminis-

tração
1

37 CONTADOR
Q.Setorial Adminis-

tração
5

38 COORDENADOR
Q.Setorial Adminis-

tração
47

39

COORDENADOR 

DE AUDITORIA DE 

GESTAO

Q.Setorial Adminis-

tração
1

40

COORDENADOR 

DE AUDITORIA 

OPERACIONAL

Q.Setorial Adminis-

tração
1

41
CORREGEDOR  

MUNICIPAL

Q.Setorial Adminis-

tração
1

42

CORREGEDOR DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Adminis-

tração
1

43

CORREGEDOR 

MUNICIPAL ASSIS-

TENTE

Q.Setorial Adminis-

tração
2

44
COSTUREIRA II (Em 

extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
3

45 DIRETOR
Q.Setorial Adminis-

tração
98

46

DIRETOR CORREGE-

DOR DA GUARDA 

MUNICIPAL

Q.Setorial Adminis-

tração
1

47
DIRETOR DA GUAR-

DA MUNICIPAL

Q.Setorial Adminis-

tração
4

48
DIRETOR DE ESC.

MUNICIPAL
Q.Setorial Educação 90

49 ECONOMISTA
Q.Setorial Adminis-

tração
10

50 ENGENHEIRO
Q.Setorial Adminis-

tração
30

51
FISCAL DE ATIVIDA-

DES URBANAS

Q.Setorial Adminis-

tração
120

52
FISCAL DE TRI-

BUTOS

Q.Setorial Adminis-

tração
98

53
GARCON (Em 

extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
1

54 GEOGRÁFO
Q.Setorial Adminis-

tração
10

55 GEÓLOGO
Q.Setorial Adminis-

tração
5

56 GERENTE
Q.Setorial Adminis-

tração
116

57
GERENTE DA GUAR-

DA MUNICIPAL

Q.Setorial Adminis-

tração
9

58 GESTOR PUBLICO I
Q.Setorial Adminis-

tração
5

59 GESTOR PUBLICO II
Q.Setorial Adminis-

tração
10

60
GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Adminis-

tração
500

61

INSPETOR DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Adminis-

tração
100

62 JORNALISTA
Q.Setorial Adminis-

tração
10

63
MECANICO (Em 

extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
3

64 MOTORISTA
Q.Setorial Adminis-

tração
155

65
NUTRICIONISTA 

ESCOLAR
Q.Setorial Educação 4

66
OFICIAL DE GA-

BINETE

Q.Setorial Adminis-

tração
190

67
OFICIAL MANUT.E 

OBRAS

Q.Setorial Adminis-

tração
100

68 OUVIDOR 
Q.Setorial Adminis-

tração
1

69 PEDAGOGO Q.Setorial Educação 504

70 PROCURADOR 
Q.Setorial Adminis-

tração
60

71
PROCURADOR 

GERAL ADJUNTO

Q.Setorial Adminis-

tração
1

72

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

(Em extinção)

Q.Setorial Educação 560

73

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 1

Q.Setorial Educação 2000

74

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 2

Q.Setorial Educação 2000

75
PSICOLOGO ORGA-

NIZACIONAL

Q.Setorial Adminis-

tração
5

76 PUBLICITÁRIO
Q.Setorial Adminis-

tração
2

77
RELAÇÕES PÚ-

BLICAS

Q.Setorial Adminis-

tração
5

78
SECRETARIO 

ESCOLAR
Q.Setorial Educação 100

79
SECRETARIO EXE-

CUTIVO

Q.Setorial Adminis-

tração
16

80
SECRETARIO MUNI-

CIPAL ADJUNTO

Q.Setorial Adminis-

tração
9

81 SOCIÓLOGO
Q.Setorial Adminis-

tração
5

82
TÉCNICO EM DESE-

NHO (Em extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
4

83

TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES (Em 

extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
1

84

TÉCNICO EM OBRAS 

PÚBLICAS (Em 

extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração
4

85

TÉCNICO SUPERIOR 

EM BIBLIOTECO-

NOMIA

Q.Setorial Educação 22

86 TELEFONISTA
Q.Setorial Adminis-

tração
15

87 VIGIA (Em extinção)
Q.Setorial Adminis-

tração
388
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ANEXO V

OBJETIVO GERAL E FORMAÇÃO ESCOLAR DAS CLASSES DE CARGOS PÚBLICOS

ORD. CLASSE DE CARGO
QUADRO 

SETORIAL
OBJETIVO GERAL FORMAÇÃO ESCOLAR MÍNIMA

1 ADMINISTRADOR
Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer atividades profissionais de nível superior, no 

campo da Administração, através da realização de 

pesquisas e estudos relacionados à sua área específica 

de atuação; planejamento e implantação de projetos de 

trabalho; coordenação técnica de atividades de outras 

pessoas; organização, estruturação, condução e liderança 

de atividades administrativas.

Curso superior em Administração 

de Empresas, devidamente 

reconhecido pelo MEC, com 

habilitação legal para o exercício 

da profissão.

2
ADMINISTRADOR 

REGIONAL

Q.Setorial Ad-

ministração

Desenvolver atividades políticas e administrativas em sua 

área de circunscrição regional.

Preferencialmente, Ensino 

Superior

3
AGENTE DE GA-

BINETE

Q.Setorial Ad-

ministração

Auxiliar o gabinete em atividades administrativas de 

baixa complexidade.

Preferencialmente, Ensino 

Fundamental

4
AGENTE DE SERVI-

ÇOS ESCOLARES

Q.Setorial 

Educação

Zelar pela segurança e boa conservação da unidade de 

ensino, realizando rondas e serviços de manutenção 

predial e gerais de pequena complexidade e procedendo 

a abertura e fechamento do prédio no horário regula-

mentar, fixado pela administração escolar

Ensino Fundamental

5
AGENTE FAZEN-

DÁRIO

Q. Setorial Ad-

ministração

Executar tarefas de média complexidade de apoio às 

atividades fazendárias.

Ensino médio completo e conhe-

cimento comprovado na área 

de atuação.

6
ANALISTA DE CON-

TROLE INTERNO

Q.Setorial Ad-

ministração

Atividade de alta complexidade de auditoria operacional 

e de gestão.

Bacharelado em Ciências 

Contábeis, ou Direito, ou 

Administração, ou Economia, 

com Habilitação Legal para o 

exercício da profissão e especia-

lização em área de atuação da 

Administração Pública.

7 ANALISTA DE TI
Q.Setorial Ad-

ministração

Projetar, analisar, executar e implantar projetos e 

sistemas estruturados nas diversas áreas da computação, 

desenvolver aplicações de software e realizar manu-

tenção de hardware, além de realizar outras atividades 

correlatas, pertinentes à área de atuação.

Curso Superior de Ciência da 

Computação, ou Curso de Nível 

Superior específico da área de 

Computação (redes, análise 

de sistemas, manutenção de 

hardware)

8
ANALISTA FAZEN-

DARIO

Q.Setorial Ad-

ministração

Realizar atividades fazendárias complexas relacionadas 

com a tributação, orçamentação, finanças e contabilida-

de, dentre outras, em sua área de atuação.

Curso superior de Contabilidade, 

Economia, Administração ou Di-

reito, devidamente reconhecido 

pelo MEC, com habilitação legal 

para o exercício da profissão.

9 ARQUITETO
Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer atividade profissional de nível superior, no campo 

da arquitetura, elaborando, analisando e acompanhan-

do projetos, realizando perícias técnicas e emitindo 

pareceres.

Curso superior de Arquitetura, 

devidamente reconhecido pelo 

MEC, com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

10
ASSESSOR ADMINIS-

TRATIVO

Q.Setorial Ad-

ministração

Assessorar os órgãos de segundo e terceiro graus 

hierárquicos na consecução dos projetos e atividades 

concernentes às respectivas áreas de atuação.

Ensino Médio Completo

11
ASSESSOR DE POLÍ-

TICAS PÚBLICAS

Q.Setorial Ad-

ministração

Formular e conduzir políticas de inclusão e proteção 

social.
Ensino médio completo.

12 ASSESSOR ESPECIAL
Q.Setorial Ad-

ministração

Assessorar aos órgãos de primeiro grau hierárquico na 

formulação das políticas; elaborar e conduzir os projetos 

concernentes às respectivas áreas de atuação.

Nível Superior de Escolaridade

13 ASSESSOR JURÍDICO
Q.Setorial Ad-

ministração

Realizar assessoramento jurídico ao Controlador Geral e 

aos demais órgãos da Controladoria Geral do Município

Bacharelado em Direito, com 

habilitação legal para o exercício 

da profissão.

14 ASSESSOR TECNICO
Q.Setorial Ad-

ministração

Realizar assessoramento técnico aos órgãos de segundo 

e terceiro graus hierárquicos na elaboração dos projetos 

e condução das atividades concernentes às respectivas 

áreas de atuação.

Preferencialmente, Nível Supe-

rior de Escolaridade

15
ASSISTENTE ADMI-

NISTRATIVO

Q.Setorial Ad-

ministração

Prestar serviços técnicos de natureza administrativa, na 

Secretaria designada pela Administração Municipal, ga-

rantindo bom nível de organização, controle e interação 

com os usuários internos e externos, através da realização 

de atendimentos e execução de serviços burocráticos de 

caráter rotineiro.

Ensino Médio Completo e conhe-

cimentos de informática

16

ASSISTENTE DE 

COMUNICACAO (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Dar suporte à comunicação da Prefeitura Municipal, 

através do trabalho com imagens, fotografia de eventos, 

locais ou documentos.

Ensino Médio Completo, acres-

cido de 2 anos de experiência 

devidamente comprovada, como 

fotógrafo

17
ASSISTENTE DE 

CRECHE

Q.Setorial 

Educação

Cuidar e orientar crianças de 0 a 3 anos, com realização 

de atividades educativas que levem a socialização, 

crescimento e aprendizagem para convivência em família 

e em sociedade.

Ensino médio completo.

18
ASSISTENTE 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação

“Orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de 

assistência ao educando, juntamente com a equipe peda-

gógica; desempenhar outras atividades compatíveis com a 

natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção.   

“

Ensino Médio

19 ASSISTENTE SOCIAL
Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer atividades pertinentes ao campo da Assistência 

Social, através da prestação de assistência a membros da 

comunidade local e a entidades que os congregam para 

identificação de problemas, levantamento de alternativa, 

prioridades e o encaminhamento aos setores compe-

tentes, além de realizar outras atividades correlatas, 

pertinentes ao cargo.

Curso superior de Assistência 

Social, devidamente reconhecido 

pelo MEC, com habilitação legal 

para o exercício da profissão.
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20

ASSISTENTE TECNI-

CO BIBLIOTECA II 

(Em extinção)

Q.Setorial 

Educação

Orientar usuários de biblioteca e colaborar na organiza-

ção e controle de acervos de biblioteca

Ensino médio completo acrescido 

de treinamento específico e dois 

anos de experiência na área.

21
AUDITOR ASSIS-

TENTE

Q.Setorial Ad-

ministração

 Assessoramento ao sistema municipal de controle 

interno.
Preferencialmente nível superior

22 AUDITOR FISCAL
Q.Setorial Ad-

ministração

Promover a correção de trabalhos fiscais executados 

pelo fiscal de tributos municipais, exercer tarefas na área 

de fiscalização de tributos municipais, além de outras 

atividades correlatas, pertinentes ao cargo.

Curso Superior de Direito, 

Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Estatística ou 

Administração de Empresas, 

devidamente reconhecido pelo 

MEC, com registro para o exercí-

cio legal da profissão, acrescido 

de especialização e de 4 anos de 

comprovada experiência na área.

23

AUXILIAR ADMI-

NISTRATIVO (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

“Realizar atividades simples de natureza administrativa, 

realizando atendimento ao público, organizando o fluxo 

de papéis relativos ao seu trabalho, redigindo e digitando 

memorandos, cartas e congêneres, operando máquinas 

de xerox, heliográficas ou equivalentes, digitação de 

originais, registro, separação e encaminhamento de docu-

mentos recebidos e expedidos, controle de materiais. 

“

Ensino Fundamental

24

AUXILIAR ADMI-

NISTRATIVO III (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Classificar e arquivar documentos, prestar informações, 

receber e transmitir informações pessoalmente ou por 

telefone, atender e recepcionar pessoas e realizar serviços 

de digitação.

Ensino Fundamental

25
AUXILIAR DE BI-

BLIOTECA ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação

Exercer atividades relativas à biblioteca e ao acervo 

escolar, através do atendimento dos usuários em suas 

demandas de pesquisas e estudo, da conferência, registro, 

organização e arquivamento dos itens do acervo da bi-

blioteca e das fichas de leitores, além de executar outras 

funções compatíveis com a natureza do cargo que lhe 

forem atribuídas pela Direção ou pelo Técnico Superior 

em Biblioteconomia.

Ensino Médio

26

AUXILIAR DE 

COMUNICACAO (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Operar, transportar, montar e instalar equipamentos de 

sonorização, zelando pela conservação de equipamentos 

e realizando outras atividades correlatas, pertinentes 

ao cargo.

Ensino Fundamental, acrescido 

de curso de operador de som 

ou similar.

27

AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 

E OBRAS (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Auxiliar em serviços de carpinteiro/marceneiro, eletricista, 

bombeiro, pintor e pedreiro, e realizar atividades correla-

tas, pertinentes ao cargo.

Ensino Fundamental e 1 ano de 

experiência comprovada na área 

de atuação.

28
AUXILIAR DE MECÂ-

NICO (Em extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Auxiliar os mecânicos nos serviços de oficina e na limpeza 

de peças, equipamentos, veículos e do local de trabalho, 

além de realizar outras atividades correlatas, pertinentes 

à área de atuação.

Ensino Fundamental e 1 ano de 

experiência comprovada na área 

de atuação.

29
AUXILIAR DE SERVI-

ÇOS ESCOLARES

Q.Setorial 

Educação

Realizar serviços manuais de limpeza, acondicionamento 

e distribuição de material de copa, carregamentos e ou-

tros serviços auxiliares, tais como preparar e servir café e 

lanches, requisitar à Administração o material de limpeza 

e controlar seu consumo, auxiliando na organização da 

unidade de ensino.

Ensino Fundamental

30
AUXILIAR DE SERVI-

ÇOS GERAIS

Q.Setorial Ad-

ministração

Prestar serviços gerais de apoio, realizar serviços manuais 

e atividades de limpeza, acondicionamento e distribuição 

de material, copa, carregamentos e outros serviços 

auxiliares nas unidades da Prefeitura Municipal ou nos es-

paços públicos, bem como efetuar os serviços mortuários 

em geral na Funerária e Cemitérios Municipais.

Ensino Fundamental

31
AUXILIAR SEC.

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação

Realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de 

natureza burocrática e de atendimento ao público, 

alunos e professores; de forma a cumprir as normas legais 

pertinentes ao pessoal e à unidade de ensino, além de de-

sempenhar outras atividades compatíveis com a natureza 

do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção. 

Ensino Médio

32

AUXILIAR TECNICO 

EM OBRAS PUBLI-

CAS (Em extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Auxiliar em atividades correlatas a obras públicas, de 

carregamento, operacionalização ou suporte em serviços 

de topografia e na execução de obras públicas. 

Ensino Fundamental

33

AUXILIAR TECNICO 

SERV.GRAFICOS (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Realizar serviços gráficos e administrativos correlatos, 

a partir da preparação de matrizes para impressão e 

operação de equipamentos destinados à realização de 

serviços gráficos.

Ensino Fundamental, acrescido 

de curso de formação de serviços 

gráficos ou 2 anos de experiência 

na função.

34 BIÓLOGO
Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer a atividade profissional de nível superior no cam-

po da Biologia, emitindo pareceres técnicos, coordenando 

projetos e técnicos na área de preservação e conservação 

dos recursos e de arborização urbana e realizando outras 

atividades correlatas.

Bacharelado em Biologia, 

devidamente devidamente reco-

nhecido pelo MEC, com registro 

no Conselho Profissional.

35
CADASTRISTA FIS-

CAL (Em extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Realizar atividades técnicas relacionadas a cadastramento 

de unidades imobiliarias

Curso de topografia em nível 

médio ou qualquer curso de 

nível médio e dois anos de com-

provada experiência na área

36

COMANDANTE 

GERAL DA GUARDA 

MUNICIPAL

Q.Setorial Ad-

ministração

Comandar e coordenar todos os trabalhos administrativos 

e operacionais da Guarda Municipal de Contagem

Bacharelado em Direito, Admi-

nistração ou Recursos Humanos 

e pós graduação na área de 

segurança pública.

37 CONTADOR
Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer atividade profissional de nível superior, no campo 

das Ciências Contábeis., emitindo pareceres técnicos, 

realizando projetos e atividades correlatas em sua área 

de atuação.

Ensino Superior em Ciências 

Contábeis, devidamente reco-

nhecido pelo MEC, com registro 

no Conselho Profissional.

38 COORDENADOR
Q.Setorial Ad-

ministração

Coordenar os projetos e atividades da Coordenadoria ou 

Superintendência a que se vincule

Preferencialmente, Nível Supe-

rior de Escolaridade

39

COORDENADOR 

DE AUDITORIA DE 

GESTAO

Q.Setorial Ad-

ministração
Dirigir o Subsistema de Auditoria de Gestão

Bacharelado em Ciências Contá-

beis, Direito, Administração ou 

Economia

40

COORDENADOR 

DE AUDITORIA 

OPERACIONAL

Q.Setorial Ad-

ministração

Coordenar a direção do Subsistema de Auditoria 

Operacional

 Bacharelado em Ciências Contá-

beis, Direito, Administração ou 

Economia

41
CORREGEDOR  

MUNICIPAL

Q.Setorial Ad-

ministração

 Realizar a direção e o exercício das atividades de 

corregedoria.
 Nível Superior de Escolaridade

42

CORREGEDOR DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Ad-

ministração

Realizar a direção e o exercício das atividades de correge-

doria da Guarda Municipal.

Bacharelado em Direito e pós 

graduação em Direito Admi-

nistrativo, ou Direito Público, 

ou estudos de criminalidade ou 

segurança pública.

43
CORREGEDOR MU-

NICIPAL ASSISTENTE

Q.Setorial Ad-

ministração
Exercer atividades de corregedoria Nível Superior de Escolaridade

44
COSTUREIRA II (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Consertar, montar e costurar peças de vestuario, cama 

e banho.

Ensino Fundamental e curso 

específico na área e ou cinco 

anos de experiência.

45 DIRETOR
Q.Setorial Ad-

ministração
Dirigir as atividades do órgão a que se vincule. Ensino Fundamental Completo.

46

DIRETOR CORREGE-

DOR DA GUARDA 

MUNICIPAL

Q.Setorial Ad-

ministração

Direção técnica dos trabalhos da Diretoria Correcional 

e Processos Administrativos Disciplinares da Guarda 

Municipal.

Bacharelado em Direito.

47
DIRETOR DA GUAR-

DA MUNICIPAL

Q.Setorial Ad-

ministração

Direção dos trabalhos administrativos e operacionais das 

Diretorias da Guarda Municipal.
Ensino Superior Completo.

48
DIRETOR DE ESC.

MUNICIPAL

Q.Setorial 

Educação
Dirigir estabelecimento municipal de ensino

Ensino Superior na área do 

Magistério, mediante consulta à 

Comunidade Escolar.

49 ECONOMISTA
Q.Setorial Ad-

ministração

“Exercer atividade profissional de nível superior, no 

campo da Economia, através da elaboração de estudos, 

pesquisas e análises relacionadas com a conjuntura 

sócio-econômica e com a proposição de medidas para 

o estabelecimento da política econômico-financeira do 

Município, além de realizar outras atividades correlatas, 

pertinentes ao cargo. 

“

Ensino Superior em Economia, 

devidamente reconhecido pelo 

MEC, com habilitação profissio-

nal para o exercício da profissão.

50 ENGENHEIRO
Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer atividade profissional de nível superior, no campo 

da Engenharia, através do desenvolvimento de estudos, 

projetos, pareceres e planos destinados à realização de 

atividades de obras públicas, planificação e desenvolvi-

mento urbano do município, segurança do trabalho, meio 

ambiente e outras, e particular de elaboração de normas 

na sua área de atuação.

Ensino Superior em Engenharia 

(Civil, Mecânica, Elétrica, de 

Agrimensura, de Segurança do 

Trabalho, etc), devidamente 

reconhecido pelo MEC, com 

habilitação profissional para o 

exercício da profissão.

51
FISCAL DE ATIVIDA-

DES URBANAS

Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer ação fiscalizadora, efetuar inspeções e vistoriar 

estabelecimentos e obras particulares, fazendo cumprir as 

normas contidas na legislação de proteção, conservação 

e melhoria do meio ambiente, o código de posturas 

municipais, além de executar outras atividades correlatas, 

pertinentes ao cargo.

Ensino Médio

52 FISCAL DE TRIBUTOS
Q.Setorial Ad-

ministração

 Exercer tarefas na área de fiscalização de tributos munici-

pais junto a estabelecimentos com a finalidade de manter 

regularizada a situação desses perante a Administração 

Pública Municipal e outras atividades pertinentes a sua 

área de atuação.

 Curso Superior de Direito, Ciên-

cias Contábeis, Ciências Econômi-

cas, Estatística ou Administração 

de Empresas. 

53
GARCON (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Organizar e servir lanches e café a funcionários e visitan-

tes de acordo com instruções superiores.

Ensino Fundamental, acrescido 

de curso de garçon ou 2 anos de 

experiência na função.

54 GEOGRÁFO
Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer atividade profissional de nível superior, no campo 

da geografia, organizando e executando atividades e 

projetos no campo de planejamento urbano e recupe-

ração de áreas degradadas do espaço físico territorial 

municipal, elaborando base cartográfica, contribuindo 

com projetos pedagógicos de educação ambiental, além 

de realizar outras atividades correlatas.

Bacharelado em Geografia, 

devidamente devidamente 

reconhecido pelo MEC, com 

registro para o exercício legal da 

profissão.

55 GEÓLOGO
Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer atividade profissional de nível superior no campo 

de geologia, através da elaboração de plano de controle 

e licenciamento mineral do município, emissão de pare-

ceres e elaborar relatórios, análise geológica das obras 

públicas, dentre outras atividades correlatas. 

Ensino Superior em Geologia, 

devidamente reconhecido 

pelo MEC, com registro para o 

exercício legal da profissão, se 

houver.

56 GERENTE
Q.Setorial Ad-

ministração

Gerenciar a execução dos projetos e atividades do órgão 

a que se vincule

Nível superior de escolaridade, 

preferencialmente

57
GERENTE DA GUAR-

DA MUNICIPAL

Q.Setorial Ad-

ministração

Gerência dos trabalhos administrativos e operacionais das 

Gerências da Guarda Municipal.
Ensino Médio completo.

58 GESTOR PUBLICO I
Q.Setorial Ad-

ministração

Coordenar projetos ou atividades especiais por delegação 

do Gabinete da Prefeita

Nível superior de escolaridade 

e 04 (quatro) anos de experi-

ência em sua área específica de 

atuação

59 GESTOR PUBLICO II
Q.Setorial Ad-

ministração

Coordenar projetos especiais de maior grau de complexi-

dade por delegação do Gabinete da Prefeita.

Nível superior de escolaridade e 

08 (oito) anos de experiência em 

sua área específica de atuação

60
GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Ad-

ministração

Realizar policiamento preventivo permanente no 

território do Município, para proteção da população, dos 

próprios municipais e garantir os serviços de responsabili-

dade do Município, sua ação fiscalizadora e desempenho 

de polícia administrattiva.

Ensino Médio completo.

61
INSPETOR DA GUAR-

DA MUNICIPAL

Q. Setorial Ad-

ministração

Realizar policiamento preventivo permanente no 

território do Município, para proteção da população, dos 

próprios municipais e garantir os serviços de responsabili-

dade do Município, sua ação fiscalizadora e desempenho 

de polícia administrativa e chefiar unidade da Guarda 

Municipal de Contagem.

Ensino Superior Completo.

62 JORNALISTA
Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer atividade de nível superior, no campo do jorna-

lismo, através da produção de reportagens e notícias de 

interesse público e institucional, da coordenação e reali-

zação de pesquisas de opinião pública, desenvolvimento e 

acompanhamento das atividades de proteção da imagem 

da instituição junto aos públicos internos e externos, bem 

como promoção do relacionamento da instituição com 

a imprensa.

Curso superior em Comunicação 

Social com ênfase em Jornalismo, 

devidamente reconhecido pelo 

MEC, com registro para o exercí-

cio legal da profissão.

63
MECANICO (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

Executar serviços de conservação, limpeza e reparo de 

veículos, caminhões e máquinas que compõem a frota 

municipal.

Ensino Fundamental e 2 anos de 

experiência comprovada como 

mecânico.
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64 MOTORISTA
Q.Setorial Ad-

ministração

Dirigir veículos de carga e passeio, carregar e transportar 

mercadorias e pessoas, e zelar pela limpeza e manuten-

ção de veículo.

Ensino Fundamental, acrescido 

de carteira de habilitação profis-

sional, conhecimentos básicos de 

mecânica e 3 anos de experiência 

como motorista, devidamente 

comprovados.

65
NUTRICIONISTA 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação

 Desenvolver atividades de planejamento, coordenação e 

supervisão da merenda escolar e dos serviços ou progra-

mas de nutrição e alimentação e campanhas educativas, 

para melhorar e criar hábitos e regimes alimentares mais 

adequados, além de realizar outras atividades correlatas, 

pertinentes à função.

Ensino Superior em Nutrição, 

devidamente reconhecido pelo 

MEC, com registro para o exercí-

cio legal da profissão.

66
OFICIAL DE GA-

BINETE

Q.Setorial Ad-

ministração

 Auxiliar o gabinete em atividades administrativas de 

média e alta complexidade.
Ensino Médio, preferencialmente

67
OFICIAL MANUT.E 

OBRAS

Q.Setorial Ad-

ministração

Executar atividades manuais qualificadas em oficinas, 

edificações e similares, como eletricista, carpinteiro, 

marceneiro, pintor, pedreiro e serralheiro.

Ensino Fundamental, acrescido 

de curso de formação (SENAC) e 

2 anos de experiência comprova-

da na área de atuação.

68 OUVIDOR 
Q.Setorial Ad-

ministração
Exercer atividades de ouvidoria no âmbito do Município Nível Superior de Escolaridade

69 PEDAGOGO
Q.Setorial 

Educação

Exercer a coordenação, organização e avaliação 

pedagógica nos estabelecimentos de ensino, através da 

promoção da articulação da comunidade escolar em bus-

ca da qualidade do processo educacional, da participação 

na elaboração, coordenação e implementação do Projeto 

Pedagógico da Escola e do cumprimento do reginento 

escolar, dentre outras atividades correlatas, pertinentes 

ao cargo.

Ensino Superior de Licenciatura 

Plena em Pedagogia

70 PROCURADOR 
Q.Setorial Ad-

ministração

 Desenvolver e acompanhar atividades jurídicas de 

interesse da instituição no âmbito administrativo, cível, 

trabalhista e comercial, elaborar contratos e aditamentos, 

apresentar recursos em qualquer das instâncias, emitir 

pareceres para subsidiar decisões executivas e executar 

outras tarefas correlatas.

Ensino Superior em Direito, 

devidamente reconhecido pelo 

MEC, com habilitação legal para 

o exercício da advocacia.

71
PROCURADOR 

GERAL ADJUNTO

Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer atividades delegadas pelo titular do órgão e 

substituí-lo em suas ausências e impedimentos.

Bacharelado em Direito, com 

habilitação legal para o exercício 

da advocacia

72
PROFESSOR DE EDU-

CAÇÃO BÁSICA

Q.Setorial 

Educação

 Exercer a docência e as atividades pedagógicas nas áreas 

de educação infantil, ensino fundamental de 1ª a 4ª série, 

dentre outras atividades correlatas, pertinentes ao cargo.

 Ensino Médio, na modalidade 

normal.

73
PROFESSOR DE EDU-

CAÇÃO BÁSICA 1

Q.Setorial 

Educação

 Exercer a docência e as atividades pedagógicas nas áreas 

de educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais 

da educação de Jovens e Adultos e educação especial, 

através da participação na elaboração e implementação 

do Projeto Pedagógico do estabelecimento de ensino 

e do cumprimento do regimento escolar, dentre outras 

atividades correlatas, pertinentes ao cargo.

 Ensino Superior Normal ou Ma-

gistério Superior ou Pedagogia 

com Ênfase nas séries iniciais.

74
PROFESSOR DE EDU-

CAÇÃO BÁSICA 2

Q.Setorial 

Educação

 Exercer a docência e as atividades pedagógicas da disci-

plina para a qual foi concursado, nas áreas de educação 

infantil, ensino fundamental, séries finais da educação 

de Jovens e Adultos e educação especial, através da 

participação na elaboração e implementação do Projeto 

Pedagógico do estabelecimento de ensino e do cumpri-

mento do regimento escolar, dentre outras atividades 

correlatas, pertinentes ao cargo.

 Licenciatura Plena na área de 

atuação

75
PSICOLOGO ORGA-

NIZACIONAL

Q.Setorial Ad-

ministração

 Exercer atividades do campo da psicologia, executando 

tarefas de seleção, desenvolvimento e acompanhamento 

de recursos humanos, além de realizar outras atividades 

correlatas, pertinentes ao cargo.

 Ensino Superior em Psicologia, 

devidamente reconhecido pelo 

MEC, com registro para o exercí-

cio legal da profissão.

76 PUBLICITÁRIO
Q.Setorial Ad-

ministração

 Exercer atividade profissional de nível superior, no cam-

po da publicidade, através do planejamento, promoção 

e coordenação da publicidade de interesse da Prefeitura, 

além de executar outras atividades correlatas, pertinentes 

ao cargo.

 Curso superior em Comunicação 

Social com ênfase em Publicida-

de, devidamente reconhecido 

pelo MEC, com registro para o 

exercício legal da profissão.

77 RELAÇÕES PÚBLICAS
Q.Setorial Ad-

ministração

 Exercer atividade de nível superior, no campo de relaçõs 

públicas, através da organização e promoção de eventos 

de interesse público e institucional, do desenvolvimento e 

acompanhamento das atividades de proteção da imagem 

da instituição junto aos públicos internos e externos, além 

da realização de outras atividades correlatas, pertinentes 

ao cargo.

 Curso superior em Comunicação 

Social com ênfase em Relações 

Públicas, devidamente reconhe-

cido pelo MEC, com registro para 

o exercício legal da profissão.

78
SECRETARIO 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação

 Planejar, coordenar, supervisionar e executar serviços da 

secretaria da escola e outros de natureza burocrática que 

lhe forem atribuídos, elaborar relatórios e documentos, 

organizar e atualizar arquivos, fichários e livros de 

registro; controlar materiais, equipamentos e correspon-

dências; redigir e lavrar atas de reuniões, além de desem-

penhar outras atividades compatíveis com a natureza do 

cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção. 

 Ensino Médio

79
SECRETARIO EXE-

CUTIVO

Q.Setorial Ad-

ministração

 Realizar a chefia do apoio administrativo das Secretarias 

ou órgãos a elas equiparados
 Ensino Médio Completo

80
SECRETARIO MUNI-

CIPAL ADJUNTO

Q.Setorial Ad-

ministração

 Exercer atividades delegadas pelo titular do órgão e 

substituí-lo em suas ausências e impedimentos.
 Nível Superior de Escolaridade

81 SOCIÓLOGO
Q.Setorial Ad-

ministração

 Exercer atividades do campo da sociologia, através da 

realização de estudos técnicos, análises  e pesquisas bem 

como prestação de assistência técnica aos servidores da 

Prefeitura Municipal na elaboração de planos e projetos 

em assuntos pertinentes à área de atuação, além de exe-

cutar outras atividades correlatas, pertinentes ao cargo.

 Curso superior em Sociologia, 

devidamente reconhecido 

pelo MEC, com registro para o 

exercício legal da profissão, se 

houver.

82
TÉCNICO EM DESE-

NHO (Em extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

 Exercer atividades pertinentes à sua área de atuação, 

através da realização de estudos de projetos para aber-

tura de ruas, elaboração de desenhos, cálculos e levanta-

mento, conferência de áreas e desenho de impressos para 

a Prefeitura, além de realizar outras atividades correlatas, 

pertinentes ao cargo.

 Ensino Médio Técnico na área 

de Desenho, acrescido de um 

ano de experiência devidamente 

comprovada na função.  

83

TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

 Exercer atividades pertinentes à sua àrea de atuação, 

através da realização de estudos e observância de 

projetos de obras de média complexidade, verificando o 

cumprimento dos padrões técnicos e das normas vigentes, 

além de exercer outras atividades correlatas, pertinentes 

ao cargo.

 Ensino Médio Técnico na área 

de Edificações ou estar cursando 

graduação em Engenharia Civil 

ou Arquitetura e possuir um ano 

de experiência devidamente 

comprovada na função.  

84

TÉCNICO EM OBRAS 

PÚBLICAS (Em 

extinção)

Q.Setorial Ad-

ministração

 Exercer atividades pertinentes à sua área de atuação, 

efetuando levantamentos, medições, estudos e esboços 

de terrenos destinados a construção ou ampliação de 

obras da Prefeitura, além de realizar outras atividades 

correlatas, pertinentes ao cargo.

 Ensino Médio Técnico na área 

de Agrimensura ou Topografia.

85

TÉCNICO SUPERIOR 

EM BIBLIOTECO-

NOMIA

Q.Setorial 

Educação

 Exercer atividades pertinentes à área de biblioteconomia, 

através da coordenação da política de informação da 

instituição; e da coordenação e supervisão das bibliotecas, 

além de exercer outras atividades correlatas, pertinentes 

ao cargo.

 Ensino Superior em Biblioteco-

nomia, devidamente reconhe-

cido pelo MEC, com Registro 

Profissional.

86 TELEFONISTA
Q.Setorial Ad-

ministração

  Exercer atividades pertinentes à área de telefonia, 

operando aparelhos telefônicos da Prefeitura, atenden-

do, transferindo ou efetuando as ligações necessárias, 

fornecendo as informações solicitadas e exercendo outras 

atividades correlatas, pertinentes ao cargo.

 Ensino Fundamental, acrescido 

de um ano de experiência devi-

damente comprovado na função 

ou curso (SENAC) de formação 

específica na área

87 VIGIA (Em extinção)
Q.Setorial Ad-

ministração

Exercer atividades de portaria e vigilância presencial 

ou eletrônica, realizando o controle do movimento de 

pessoas e materiais em prédios da Prefeitura municipal 

zelando, também, pela perfeita conservação de suas 

instalações, além de exercer outras tarefas correlatas, 

pertinentes ao cargo.

 Ensino Fundamental, acrescido 

de três anos de experiência de-

vidamente comprovados, como 

vigia ou porteiro.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 20 de junho de 2007

ANEXO VI

TABELA DE PADRÕES PARA EFEITO DE PROGRESSÃO

POR TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO

QUADRO 

SETORIAL

CARGOS DO NÍVEL FORMAÇÃO ACRÉS-

CIMO DE 

PADRÕES

Administração I e III Curso de Aperfeiçoamento (80 horas) 1

Administração V, VIII,  IX e X Curso de Aperfeiçoamento (120 horas) 1

Administração I Ensino Fundamental 1

Administração I e III Ensino Médio 2

Administração I, III e V Curso Profissionalizante 2

Administração III e V Ensino Superior e Tecnólogo de Nível Superior 3

Administração III, V, VIII,  IX e X Curso de Especialização (360 horas) 2

Administração VIII,  IX e X Mestrado 5

Administração VIII,  IX e X Doutorado 5

Educação I e II Curso de Aperfeiçoamento (80 horas) 1

Educação IV, V, VI , VII e VIII Curso de Aperfeiçoamento (120 horas) 1

Educação I Ensino Fundamental 2

Educação I e II Ensino Médio 2

Educação I, II e IV Curso Profissionalizante 3

Educação II e IV Ensino Superior 3

Educação V Normal Superior ou Licenciatura Plena 8

Educação  IV, V, VI , VII e VIII Curso de Especialização (360 horas) 2

Educação V, VI , VII e VIII Mestrado 5

Educação V, VI , VII e VIII Doutorado 5

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 20 de junho de 2007

ANEXO VII  

CLASSE DE CARGOS PÚBLICOS DO Q. S. DA ADMINISTRAÇÃO

ORD. CLASSE DE CARGO PROVIMENTO

1 ADMINISTRADOR Efetivo

2 ADMINISTRADOR REGIONAL Comissionado

3 AGENTE DE GABINETE Comissionado

4 AGENTE FAZENDARIO Efetivo

5 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO Efetivo

6 ANALISTA DE TI Efetivo

7 ANALISTA FAZENDARIO Efetivo

8 ARQUITETO Efetivo

9 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Comissionado

10 ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS Comissionado

11 ASSESSOR ESPECIAL Comissionado

12 ASSESSOR JURÍDICO Comissionado

13 ASSESSOR TECNICO Comissionado

14 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Efetivo

15 ASSISTENTE DE COMUNICACAO (Em extinção) Efetivo

16 ASSISTENTE SOCIAL Efetivo

17 AUDITOR ASSISTENTE Comissionado

18 AUDITOR FISCAL Efetivo
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19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Em extinção) Efetivo

20 AUXILIAR ADMINISTRATIVO III (Em extinção) Efetivo

21 AUXILIAR DE COMUNICACAO (Em extinção) Efetivo

22 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E OBRAS (Em extinção) Efetivo

23 AUXILIAR DE MECÂNICO (Em extinção) Efetivo

24 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Efetivo

25 AUXILIAR TECNICO EM OBRAS PUBLICAS (Em extinção) Efetivo

26 AUXILIAR TECNICO SERV.GRAFICOS (Em extinção) Efetivo

27 BIÓLOGO Efetivo

28 CADASTRISTA FISCAL (Em extinção) Efetivo

29 CHEFE DE GABINETE Agente Político

30 COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL Comissionado

31 CONTADOR Efetivo

32 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO Agente Político

33 COORDENADOR Comissionado

34 COORDENADOR DE AUDITORIA DE GESTAO Comissionado

35 COORDENADOR DE AUDITORIA OPERACIONAL Comissionado

36 CORREGEDOR  MUNICIPAL Comissionado

37 CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL Comissionado

38 CORREGEDOR MUNICIPAL ASSISTENTE Comissionado

39 COSTUREIRA II (Em extinção) Efetivo

40 DIRETOR Comissionado

41 DIRETOR CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL Comissionado

42 DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL Comissionado

43 ECONOMISTA Efetivo

44 ENGENHEIRO Efetivo

45 FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS Efetivo

46 FISCAL DE TRIBUTOS Efetivo

47 GARCON (Em extinção) Efetivo

48 GEOGRÁFO Efetivo

49 GEÓLOGO Efetivo

50 GERENTE Comissionado

51 GERENTE DA GUARDA MUNICIPAL Comissionado

52 GESTOR PUBLICO I Comissionado

53 GESTOR PUBLICO II Comissionado

54 GUARDA MUNICIPAL Efetivo

55 INSPETOR DA GUARDA MUNICIPAL Efetivo

56 JORNALISTA Efetivo

57 MECANICO (Em extinção) Efetivo

58 MOTORISTA Efetivo

59 OFICIAL DE GABINETE Comissionado

60 OFICIAL MANUT.E OBRAS Efetivo

61 OUVIDOR Comissionado

62 PROCURADOR Efetivo

63 PROCURADOR GERAL ADJUNTO Comissionado

64 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO Agente Político

65 PSICOLOGO ORGANIZACIONAL Efetivo

66 PUBLICITÁRIO Efetivo

67 RELAÇÕES PÚBLICAS Efetivo

68 SECRETARIO EXECUTIVO Comissionado

69 SECRETARIO MUNICIPAL Agente Político

70 SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO Comissionado

71 SOCIÓLOGO Efetivo

72 TÉCNICO EM DESENHO (Em extinção) Efetivo

73 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (Em extinção) Efetivo

74 TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS (Em extinção) Efetivo

75 TELEFONISTA Efetivo

76 VIGIA (Em extinção) Efetivo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 20 de junho de 2007

ANEXO VIII

CLASSE DE CARGOS PÚBLICOS DO Q. S. DA EDUCAÇÃO

ORD. CLASSE DE CARGO PROVIMENTO

1 AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES Efetivo

2 ASSISTENTE DE CRECHE Efetivo

3 ASSISTENTE ESCOLAR Efetivo

4
ASSISTENTE TECNICO DE BIBLIOTECA II (Em 

extinção)
Efetivo

5 AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR Efetivo

6 AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR Efetivo

7 AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES Efetivo

8 DIRETOR DE ESC.MUNICIPAL Comissionado

9 NUTRICIONISTA ESCOLAR Efetivo

10 PEDAGOGO Efetivo

11
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (Em 

extinção)
Efetivo

12 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1 Efetivo

13 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2 Efetivo

14 SECRETARIO ESCOLAR Efetivo

15 TÉCNICO SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA Efetivo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 20 de junho de 2007

ANEXO IX  

CLASSE DE CARGOS PÚBLICOS DO Q. S. DA SAÚDE 

ORD. CLASSE DE CARGO PROVIMENTO

1 AGENTE DE SAUDE I (Em extinção) Efetivo

2 AGENTE DE SAUDE II (Em extinção) Efetivo

3 AUXILIAR TECNICO EM SAUDE (Em extinção) Efetivo

4 INSPETOR SAUDE I (Em extinção) Efetivo

5 INSPETOR SAUDE II (Em extinção) Efetivo

6 INSPETOR SAUDE III (Em extinção) Efetivo

7 PROFISS.DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR I (Em extinção) Efetivo

8 PROFISS.DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR II (Em extinção) Efetivo

9 PROFISS.DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR III (Em extinção) Efetivo

10 TECNICO EM SAUDE I (Em extinção) Efetivo

11 TECNICO EM SAUDE II (Em extinção) Efetivo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 20 de junho de 2007

ANEXO X

VENCIMENTO E NÍVEL DAS CLASSES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

ORD. CLASSE DE CARGO QUADRO SETORIAL NÍVEL VCTO. INICIAL

1 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO Q.Setorial Administração X 2.865,00

2 AUDITOR FISCAL Q.Setorial Administração X 2.865,00

3 FISCAL DE TRIBUTOS Q.Setorial Administração X 2.865,00

4 ADMINISTRADOR Q.Setorial Administração IX 1.800,00

5 ANALISTA DE TI Q.Setorial Administração IX 1.800,00

6 ANALISTA FAZENDARIO Q.Setorial Administração IX 1.800,00

7 ARQUITETO Q.Setorial Administração IX 1.800,00

8 BIÓLOGO Q.Setorial Administração IX 1.800,00

9 CONTADOR Q.Setorial Administração IX 1.800,00

10 ECONOMISTA Q.Setorial Administração IX 1.800,00

11 ENGENHEIRO Q.Setorial Administração IX 1.800,00

12 GEOGRÁFO Q.Setorial Administração IX 1.800,00

13 GEÓLOGO Q.Setorial Administração IX 1.800,00

14 INSPETOR DA GUARDA MUNICIPAL Q.Setorial Administração IX 1.800,00

15 PROCURADOR Q.Setorial Administração IX 1.800,00

16 SOCIÓLOGO Q.Setorial Administração IX 1.800,00

17 ASSISTENTE SOCIAL Q.Setorial Administração VIII 1.500,00

18 JORNALISTA Q.Setorial Administração VIII 1.500,00

19 NUTRICIONISTA ESCOLAR Q.Setorial Educação VIII 1.500,00

20 PSICOLOGO ORGANIZACIONAL Q.Setorial Administração VIII 1.500,00

21 PUBLICITÁRIO Q.Setorial Administração VIII 1.500,00

22 RELAÇÕES PÚBLICAS Q.Setorial Administração VIII 1.500,00

23 TÉCNICO SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA Q.Setorial Educação VIII 1.500,00

24 PEDAGOGO Q.Setorial Educação VII 1.100,00

25 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2 Q.Setorial Educação VII 1.100,00

26 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1 Q.Setorial Educação VI 900,00

27 AGENTE FAZENDARIO Q.Setorial Administração V 770,00

28 FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS Q.Setorial Administração V 770,00

29 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA Q.Setorial Educação V 770,00

30 ASSISTENTE DE CRECHE Q.Setorial Educação IV 610,00

31 ASSISTENTE ESCOLAR Q.Setorial Educação IV 610,00

32 ASSISTENTE TECNICO DE BIBLIOTECA II (Em extinção) Q.Setorial Educação IV 610,00

33 SECRETARIO ESCOLAR Q.Setorial Educação IV 610,00

34 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Q.Setorial Administração III 580,00

35 ASSISTENTE DE COMUNICACAO (Em extinção) Q.Setorial Administração III 580,00

36 AUXILIAR DE COMUNICACAO (Em extinção) Q.Setorial Administração III 580,00

37 CADASTRISTA FISCAL (Em extinção) Q.Setorial Administração III 580,00

38 COSTUREIRA II (Em extinção) Q.Setorial Administração III 580,00

39 GARCON (Em extinção) Q.Setorial Administração III 580,00

40 GUARDA MUNICIPAL Q.Setorial Administração III 580,00

41 MECANICO (Em extinção) Q.Setorial Administração III 580,00

42 MOTORISTA Q.Setorial Administração III 580,00

43 OFICIAL MANUT.E OBRAS Q.Setorial Administração III 580,00

44 TÉCNICO EM DESENHO (Em extinção) Q.Setorial Administração III 580,00

45 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (Em extinção) Q.Setorial Administração III 580,00

46 TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS (Em extinção) Q.Setorial Administração III 580,00

47 AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR Q.Setorial Educação II 505,00

48 AUXILIAR SEC.ESCOLAR Q.Setorial Educação II 505,00

49 AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES Q.Setorial Educação I 400,00

50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Em extinção) Q.Setorial Administração I 400,00

51 AUXILIAR ADMINISTRATIVO III (Em extinção) Q.Setorial Administração I 400,00

52 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E OBRAS (Em extinção) Q.Setorial Administração I 400,00

53 AUXILIAR DE MECÂNICO (Em extinção) Q.Setorial Educação I 400,00

54 AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES Q.Setorial Administração I 400,00

55 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Q.Setorial Administração I 400,00

56 AUXILIAR TECNICO EM OBRAS PUBLICAS (Em extinção) Q.Setorial Administração I 400,00

57 AUXILIAR TECNICO SERV.GRAFICOS (Em extinção) Q.Setorial Administração I 400,00

58 TELEFONISTA Q.Setorial Administração I 400,00

59 VIGIA (Em extinção) Q.Setorial Administração I 400,00
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ANEXO XI

TABELA DE VENCIMENTO DAS CLASSES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO   

PA-

DRÕES           

NÍVEIS

P1

P19

P2

P20

P3

P21

P4

P22

P5

P23

P6

P24

P7

P25

P8

P26

P9

P27

P10

P28

P11

P29

P12

P30

P13

P31

P14

P32

P15

P33

P16

P34

P17

P35

P18

P36

I 400,00 408,00 416,16 424,48 432,97 441,63 450,46 459,47 468,66 478,04 487,60 497,35 507,30 517,44 527,79 538,35 549,11 560,10

571,30 582,72 594,38 606,27 618,39 630,76 643,37 656,24 669,37 682,75 696,41 710,34 724,54 739,04 753,82 768,89 784,27 799,96

II 505,00 515,10 525,40 535,91 546,63 557,56 568,71 580,09 591,69 603,52 615,59 627,90 640,46 653,27 666,34 679,66 693,26 707,12

721,26 735,69 750,40 765,41 780,72 796,33 812,26 828,51 845,08 861,98 879,22 896,80 914,74 933,03 951,69 970,73 990,14 1009,94

III 580,00 591,60 603,43 615,50 627,81 640,37 653,17 666,24 679,56 693,15 707,02 721,16 735,58 750,29 765,30 780,60 796,22 812,14

828,38 844,95 861,85 879,09 896,67 914,60 932,89 951,55 970,58 989,99 1009,79 1029,99 1050,59 1071,60 1093,03 1114,89 1137,19 1159,94

IV 610,00 622,20 634,64 647,34 660,28 673,49 686,96 700,70 714,71 729,01 743,59 758,46 773,63 789,10 804,88 820,98 837,40 854,15

871,23 888,65 906,43 924,56 943,05 961,91 981,15 1000,77 1020,79 1041,20 1062,02 1083,27 1104,93 1127,03 1149,57 1172,56 1196,01 1219,93

V 770,00 785,40 801,11 817,13 833,47 850,14 867,15 884,49 902,18 920,22 938,63 957,40 976,55 996,08 1016,00 1036,32 1057,04 1078,19

1099,75 1121,74 1144,18 1167,06 1190,40 1214,21 1238,50 1263,27 1288,53 1314,30 1340,59 1367,40 1394,75 1422,64 1451,10 1480,12 1509,72 1539,91

VI 900,00 918,00 936,36 955,09 974,19 993,67 1013,55 1033,82 1054,49 1075,58 1097,09 1119,04 1141,42 1164,25 1187,53 1211,28 1235,51 1260,22

1285,42 1311,13 1337,35 1364,10 1391,38 1419,21 1447,59 1476,55 1506,08 1536,20 1566,92 1598,26 1630,23 1662,83 1696,09 1730,01 1764,61 1799,90

VII 1100,00 1122,00 1144,44 1167,33 1190,68 1214,49 1238,78 1263,55 1288,83 1314,60 1340,89 1367,71 1395,07 1422,97 1451,43 1480,46 1510,06 1540,27

1571,07 1602,49 1634,54 1667,23 1700,58 1734,59 1769,28 1804,67 1840,76 1877,58 1915,13 1953,43 1992,50 2032,35 2072,99 2114,45 2156,74 2199,88

VIII 1500,00 1530,00 1560,60 1591,81 1623,65 1656,12 1689,24 1723,03 1757,49 1792,64 1828,49 1865,06 1902,36 1940,41 1979,22 2018,80 2059,18 2100,36

2142,37 2185,22 2228,92 2273,50 2318,97 2365,35 2412,66 2460,91 2510,13 2560,33 2611,54 2663,77 2717,04 2771,38 2826,81 2883,35 2941,01 2999,83

IX 1800,00 1836,00 1872,72 1910,17 1948,38 1987,35 2027,09 2067,63 2108,99 2151,17 2194,19 2238,07 2282,84 2328,49 2375,06 2422,56 2471,01 2520,43

2570,84 2622,26 2674,71 2728,20 2782,76 2838,42 2895,19 2953,09 3012,15 3072,40 3133,84 3196,52 3260,45 3325,66 3392,17 3460,02 3529,22 3599,80

X 2865,00 2922,30 2980,75 3040,36 3101,17 3163,19 3226,46 3290,98 3356,80 3423,94 3492,42 3562,27 3633,51 3706,18 3780,31 3855,91 3933,03 4011,69

4091,93 4173,76 4257,24 4342,38 4429,23 4517,82 4608,17 4700,34 4794,34 4890,23 4988,03 5087,80 5189,55 5293,34 5399,21 5507,19 5617,34 5729,68
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ANEXO XII

VENCIMENTO E NÍVEL DAS CLASSES DE CARGOS EM COMISSÃO 

ORD. CLASSE DE CARGO QUADRO SETORIAL NÍVEL VCTO

1 GESTOR PUBLICO II Q.Setorial Administração X 5.195,98

2 PROCURADOR GERAL ADJUNTO Q.Setorial Administração X 5.195,98

3 SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO Q.Setorial Administração X 5.195,98

4 GESTOR PUBLICO I Q.Setorial Administração IX 4.420,00

5 ADMINISTRADOR REGIONAL Q.Setorial Administração VIII 3.692,87

6 ASSESSOR ESPECIAL Q.Setorial Administração VIII 3.692,87

7 COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL Q.Setorial Administração VIII 3.692,87

8 COORDENADOR Q.Setorial Administração VIII 3.692,87

9 COORDENADOR DE AUDITORIA DE GESTAO Q.Setorial Administração VIII 3.692,87

10 COORDENADOR DE AUDITORIA OPERACIONAL Q.Setorial Administração VIII 3.692,87

11 CORREGEDOR  MUNICIPAL Q.Setorial Administração VIII 3.692,87

12 CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL Q.Setorial Administração VIII 3.692,87

13 OUVIDOR Q.Setorial Administração VIII 3.692,87

14 ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS Q.Setorial Administração VII 2.495,18

15 ASSESSOR JURÍDICO Q.Setorial Administração VII 2.495,18

16 ASSESSOR TECNICO Q.Setorial Administração VII 2.495,18

17 AUDITOR ASSISTENTE Q.Setorial Administração VII 2.495,18

18 CORREGEDOR MUNICIPAL ASSISTENTE Q.Setorial Administração VII 2.495,18

19 DIRETOR Q.Setorial Administração VII 2.495,18

20 DIRETOR CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL Q.Setorial Administração VII 2.495,18

21 DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL Q.Setorial Administração VII 2.495,18

22 SECRETARIO EXECUTIVO Q.Setorial Administração VII 2.495,18

23 DIRETOR DE ESC.MUNICIPAL Q.Setorial Educação IV 1.810,72

24 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Q.Setorial Administração III 1.685,92

25 GERENTE Q.Setorial Administração III 1.685,92

26 GERENTE DA GUARDA MUNICIPAL Q.Setorial Administração III 1.685,92

27 OFICIAL DE GABINETE Q.Setorial Administração II 1.038,24

28 AGENTE DE GABINETE Q.Setorial Administração I 560,19
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ANEXO XIII

CARGOS EXTINTOS

ORD. CLASSE DE CARGO QUADRO SETORIAL

1 AUXILIAR DE COMUNICACAO I Q.Setorial Administração

2 COZINHEIRO Q.Setorial Administração

3 ESTOQUISTA Q.Setorial Administração

4 TÉCNICO SUP.MEIO AMBIENTE  Q.Setorial Administração

5 TÉCNICO SUP.ORCAMENTO Q.Setorial Administração

6 TEC.SUP.AS.SOC.ECONOMICO Q.Setorial Administração

7 TEC.SUP.COMUNICACAO  Q.Setorial Administração

8 TEC.SUP.EDIF.OB. PUBLICAS Q.Setorial Administração
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ANEXO XIV

CLASSE DE CARGOS EM EXTINÇÃO

ORD. CLASSE DE CARGO QUADRO SETORIAL

1 AGENTE DE SAUDE I Q.Setorial Saúde

2 AGENTE DE SAUDE II Q.Setorial Saúde

3
ASSISTENTE DE COMU-

NICACAO 

Q.Setorial Adminis-

tração

4
ASSISTENTE TECNICO DE 

BIBLIOTECA II 
Q. Setorial Educação

5
AUXILIAR ADMINISTRA-

TIVO 

Q.Setorial Adminis-

tração

6
AUXILIAR ADMINISTRA-

TIVO III 

Q.Setorial Adminis-

tração

7
AUXILIAR DE COMUNI-

CACAO 

Q.Setorial Adminis-

tração

8
AUXILIAR DE MANUTEN-

ÇÃO E OBRAS 

Q.Setorial Adminis-

tração

9 AUXILIAR DE MECÂNICO 
Q.Setorial Adminis-

tração

10
AUXILIAR TECNICO EM 

OBRAS PUBLICAS 

Q.Setorial Adminis-

tração

11
AUXILIAR TECNICO EM 

SAUDE 
Q.Setorial Saúde

12
AUXILIAR TECNICO SERV.

GRAFICOS 

Q.Setorial Adminis-

tração

13
CADASTRISTA FISCAL 

(Em extinção)

Q.Setorial Adminis-

tração

14 COSTUREIRA II 
Q.Setorial Adminis-

tração

15 GARCON 
Q.Setorial Adminis-

tração

16 INSPETOR SAUDE I Q.Setorial Saúde

17 INSPETOR SAUDE II Q.Setorial Saúde

18 INSPETOR SAUDE III Q.Setorial Saúde

19 MECANICO 
Q.Setorial Adminis-

tração

20
PROFESSOR DE EDUCA-

ÇÃO BÁSICA 
Q. Setorial Educação

21
PROFISS.DE SAÚDE DE 

NÍVEL SUPERIOR I 
Q.Setorial Saúde

22
PROFISS.DE SAÚDE DE 

NÍVEL SUPERIOR II 
Q.Setorial Saúde

23
PROFISS.DE SAÚDE DE 

NÍVEL SUPERIOR III 
Q.Setorial Saúde

24 TÉCNICO EM DESENHO 
Q.Setorial Adminis-

tração

25
TÉCNICO EM EDIFICA-

ÇÕES 

Q.Setorial Adminis-

tração

26
TÉCNICO EM OBRAS 

PÚBLICAS 

Q.Setorial Adminis-

tração

27 TECNICO EM SAUDE I Q.Setorial Saúde

28 TECNICO EM SAUDE II Q.Setorial Saúde

29 VIGIA 
Q.Setorial Adminis-

tração

ANEXO XV

TABELA DE TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS 

CARGOS TRANSFORMADOS

ORD. CARGOS ANTIGOS
CLASSES DE CAR-

GOS ATUAIS

QUADRO 

SETORIAL

1
ADMINISTRADOR 

REGIONAL

ADMINISTRADOR 

REGIONAL

Q.Setorial Admi-

nistração

2
AGENTE DE 

GABINETE

AGENTE DE 

GABINETE

Q.Setorial Admi-

nistração

3
AGENTE DE 

SAUDE I

AGENTE DE SAU-

DE I (Em extinção)
Q.Setorial Saúde

4
AGENTE DE 

SAUDE II

AGENTE DE 

SAUDE II (Em 

extinção)

Q.Setorial Saúde

5
AGENTE DE SERVI-

ÇOS ESCOLARES

AGENTE DE SERVI-

ÇOS ESCOLARES

Q.Setorial 

Educação

6
AGENTE FAZEN-

DARIO

AGENTE FAZEN-

DARIO

Q.Setorial Admi-

nistração

7
AGENTE SERV.

FUNER. I

AUXILIAR DE SER-

VIÇOS GERAIS

Q.Setorial Admi-

nistração

8
AGENTE SERV.

FUNER. II

AUXILIAR DE SER-

VIÇOS GERAIS

Q.Setorial Admi-

nistração

9
ANALISTA DE CON-

TROLE INTERNO I

ANALISTA DE 

CONTROLE 

INTERNO

Q.Setorial Admi-

nistração

10
ANALISTA DE CON-

TROLE INTERNO II

ANALISTA DE 

CONTROLE 

INTERNO

Q.Setorial Admi-

nistração

11
ANALISTA FAZEN-

DARIO I

ANALISTA FAZEN-

DARIO

Q.Setorial Admi-

nistração

12
ANALISTA FAZEN-

DARIO II

ANALISTA FAZEN-

DARIO

Q.Setorial Admi-

nistração

13
ANALISTA FAZEN-

DARIO III

ANALISTA FAZEN-

DARIO

Q.Setorial Admi-

nistração

14
ASSESSOR ADMI-

NISTRATIVO

ASSESSOR ADMI-

NISTRATIVO

Q.Setorial Admi-

nistração

15
ASSESSOR DE POLÍ-

TICAS PÚBLICAS

ASSESSOR DE PO-

LÍTICAS PÚBLICAS

Q.Setorial Admi-

nistração

16 ASSESSOR ESPECIAL
ASSESSOR 

ESPECIAL

Q.Setorial Admi-

nistração

17
ASSESSOR JURÍ-

DICO

ASSESSOR JURÍ-

DICO

Q.Setorial Admi-

nistração

18 ASSESSOR TECNICO
ASSESSOR 

TECNICO

Q.Setorial Admi-

nistração

19
ASSIST.COMUNI-

CACAO I

ASSIST.COMU-

NICACAO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

20
ASSIST.COMUNICA-

CAO II

ASSIST.COMU-

NICACAO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

21
ASSIST.FAZEN-

DARIO

AGENTE FAZEN-

DARIO

Q.Setorial Admi-

nistração

22
ASSISTENTE TECNI-

CO BIBLIOTECA II

ASSISTENTE TECNI-

CO BIBLIOTECA II 

(Em extinção)

Q.Setorial 

Educação

23
ASSISTENTE ADMI-

NIST. I

ASSISTENTE ADMI-

NISTRATIVO

Q.Setorial Admi-

nistração

24
ASSISTENTE ADMI-

NIST. II

ASSISTENTE ADMI-

NISTRATIVO

Q.Setorial Admi-

nistração

25
ASSISTENTE DE 

CRECHE

ASSISTENTE DE 

CRECHE

Q.Setorial 

Educação

26
ASSISTENTE 

ESCOLAR

ASSISTENTE 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação

27
AUDITOR ASSIS-

TENTE

AUDITOR ASSIS-

TENTE

Q.Setorial Admi-

nistração

28 AUDITOR FISCAL I AUDITOR FISCAL
Q.Setorial Admi-

nistração

29 AUDITOR FISCAL II AUDITOR FISCAL
Q.Setorial Admi-

nistração

30
AUX.ADMINISTRA-

TIVO I

AUXILIAR ADMI-

NISTRATIVO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

31
AUX.ADMINISTRA-

TIVO II

AUXILIAR ADMI-

NISTRATIVO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

32
AUX.ADMINISTRA-

TIVO III

AUX.ADMINIS-

TRATIVO III (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

33
AUX.DE COMUNI-

CACAO I

AUXILIAR DE 

COMUNICACAO I 

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

34
AUX.DE COMUNI-

CACAO II

AUXILIAR DE 

COMUNICACAO 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

35 AUX.DE SERVICOS I
AUXILIAR DE SER-

VIÇOS GERAIS

Q.Setorial Admi-

nistração

36
AUX.DE SERVI-

COS II

AUXILIAR DE SER-

VIÇOS GERAIS

Q.Setorial Admi-

nistração

37
AUX.DE SERVI-

COS III

VIGIA (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

38
AUX.MANUT.E 

OBRAS

AUXILIAR MANUT.

E OBRAS (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

39
AUX.SERV.OBRAS 

PUBLICAS

AUXILIAR DE SER-

VIÇOS GERAIS

Q.Setorial Admi-

nistração

40
AUX.TEC.EM 

SAUDE

AUXILIAR TEC.

EM SAUDE (Em 

extinção)

Q.Setorial Saúde

41 AUX.TEC.MICROF.

AUX.ADMINIS-

TRATIVO III (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

42
AUX.TEC.OBRAS 

PUB.I

AUXILIAR TEC. EM 

OBRAS PUBLICAS 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

43
AUX.TEC.OBRAS 

PUB.II

AUXILIAR TEC. EM 

OBRAS PUBLICAS 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

44
AUX.TEC.SERV.

GRAF.II

AUXILIAR TECNI-

CO EM SERVIÇOS 

GRÁFICOS (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

45

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

ESCOLAR

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação

46
AUXILIAR DE 

MECANICO

AUXILIAR DE 

MECÂNICO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

47
AUXILIAR DE SE-

CRETARIA ESCOLAR

AUXILIAR DE 

SECRETARIA 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação

48
AUXILIAR DE SER-

VIÇOS ESCOLARES

AUXILIAR DE SER-

VIÇOS ESCOLARES

Q.Setorial 

Educação

49
CADASTRISTA 

FISCAL

CADASTRISTA 

FISCAL (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

50 CARGO CRIADO ECONOMISTA
Q.Setorial Admi-

nistração

51 CARGO CRIADO SOCIÓLOGO
Q.Setorial Admi-

nistração

52 CARGO CRIADO
RELAÇÕES 

PÚBLICAS

Q.Setorial Admi-

nistração

53 CARGO CRIADO JORNALISTA
Q.Setorial Admi-

nistração

54 CARGO CRIADO PUBLICITÁRIO
Q.Setorial Admi-

nistração

55 CARGO CRIADO ENGENHEIRO
Q.Setorial Admi-

nistração

56 CARGO CRIADO ARQUITETO
Q.Setorial Admi-

nistração

57 CARGO CRIADO
PSICOLOGO OR-

GANIZACIONAL

Q.Setorial Admi-

nistração

58 CARGO CRIADO
ASSISTENTE 

SOCIAL

Q.Setorial Admi-

nistração

59 CARGO CRIADO GEÓLOGO
Q.Setorial Admi-

nistração

60 CARGO CRIADO BIÓLOGO
Q.Setorial Admi-

nistração

61 CARGO CRIADO
NUTRICIONISTA 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação

62
CHEFE DE GABINE-

TE DO PREFEITO

CHEFE DE GABI-

NETE

Q.Setorial Admi-

nistração
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63

COMANDANTE GE-

RAL DA GUARDA 

MUNICIPAL

COMANDANTE 

GERAL DA GUAR-

DA MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

64

CONTROLADOR 

GERAL DO MU-

NICIPIO

CONTROLADOR 

GERAL DO MU-

NICIPIO

Q.Setorial Admi-

nistração

65 COORDENADOR COORDENADOR
Q.Setorial Admi-

nistração

66

COORDENADOR 

DE AUDITORIA DE 

GESTAO

COORDENADOR 

DE AUDITORIA DE 

GESTAO

Q.Setorial Admi-

nistração

67

COORDENADOR 

DE AUDITORIA 

OPERACIONAL

COORDENADOR 

DE AUDITORIA 

OPERACIONAL

Q.Setorial Admi-

nistração

68

CORREGEDOR DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

CORREGEDOR 

DA GUARDA 

MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

69
CORREGEDOR 

MUNICIPAL

CORREGEDOR  

MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

70

CORREGEDOR 

MUNICIPAL ASSIS-

TENTE

CORREGEDOR 

MUNICIPAL 

ASSISTENTE

Q.Setorial Admi-

nistração

71 COSTUREIRA II
COSTUREIRA II 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

72 COZINHEIRO
COZINHEIRO 

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

73 DIRETOR DIRETOR
Q.Setorial Admi-

nistração

74
DIRETOR DA 

GUARD MUNICIPAL

DIRETOR DA 

GUARD MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

75
DIRETOR DE ESC.

MUNICIPAL

DIRETOR DE ESC.

MUNICIPAL

Q.Setorial 

Educação

76

DIRETOR CORREGE-

DOR DA GUARDA 

MUNICIPAL

DIRETOR CORRE-

GEDOR DA GUAR-

DA MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

77 ENC.SERV.GERAIS
ASSISTENTE ADMI-

NISTRATIVO

Q.Setorial Admi-

nistração

78 ESTOQUISTA I
ESTOQUISTA 

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

79 ESTOQUISTA II
ESTOQUISTA  

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

80
FISC.TRIB.MUNI-

CIPAIS

FISCAL DE TRI-

BUTOS

Q.Setorial Admi-

nistração

81 FISCAL DE OBRAS I
FISCAL DE ATIVI-

DADES URBANAS

Q.Setorial Admi-

nistração

82 FISCAL DE OBRAS II
FISCAL DE ATIVI-

DADES URBANAS

Q.Setorial Admi-

nistração

83
FISCAL MEIO 

AMBIENTE I

FISCAL DE ATIVI-

DADES URBANAS

Q.Setorial Admi-

nistração

84
FISCAL MEIO 

AMBIENTE II

FISCAL DE ATIVI-

DADES URBANAS

Q.Setorial Admi-

nistração

85
FISCAL POST.

MUNIC. I

FISCAL DE ATIVI-

DADES URBANAS

Q.Setorial Admi-

nistração

86
FISCAL POST.

MUNIC. II

FISCAL DE ATIVI-

DADES URBANAS

Q.Setorial Admi-

nistração

87 GARCON
GARCON (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

88 GERENTE GERENTE
Q.Setorial Admi-

nistração

89

GERENTE DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

GERENTE DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

90 GESTOR PUBLICO I GESTOR PUBLICO I
Q.Setorial Admi-

nistração

91 GESTOR PUBLICO II
GESTOR PUBLI-

CO II

Q.Setorial Admi-

nistração

92
GUARDA MUNI-

CIPAL

GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

93

INSPETOR DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

INSPETOR DA 

GUARDA MUNI-

CIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

94 INSPETOR SAUDE I
INSPETOR SAUDE I 

(Em extinção)
Q.Setorial Saúde

95 INSPETOR SAUDE II
INSPETOR SAUDE 

II (Em extinção)
Q.Setorial Saúde

96 INSPETOR SAUDE III
INSPETOR SAUDE 

III (Em extinção)
Q.Setorial Saúde

97 MECANICO II
MECANICO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

98 MOTORISTA I MOTORISTA
Q.Setorial Admi-

nistração

99 MOTORISTA II MOTORISTA
Q.Setorial Admi-

nistração

100
OFICIAL DE GA-

BINETE

OFICIAL DE 

GABINETE

Q.Setorial Admi-

nistração

101
OFICIAL MANUT.E 

OBRAS I

OFICIAL MANUT.E 

OBRAS 

Q.Setorial Admi-

nistração

102
OFICIAL MANUT.E 

OBRAS II

OFICIAL MANUT.E 

OBRAS  

Q.Setorial Admi-

nistração

103
OFICIAL MANUT.E 

OBRAS III

OFICIAL MANUT.E 

OBRAS 

Q.Setorial Admi-

nistração

104
OUVIDOR MUNI-

CIPAL
OUVIDOR 

Q.Setorial Admi-

nistração

105 PEDAGOGO PEDAGOGO
Q.Setorial 

Educação

106
PROCURADOR 

GERAL ADJUNTO

PROCURADOR 

GERAL ADJUNTO

Q.Setorial Admi-

nistração

107

PROCURADOR 

GERAL DO MU-

NICIPIO

PROCURADOR 

GERAL DO MU-

NICIPIO

Q.Setorial Admi-

nistração

108
PROCURADOR 

MUNIC. I
PROCURADOR 

Q.Setorial Admi-

nistração

109
PROCURADOR 

MUNIC. II
PROCURADOR 

Q.Setorial Admi-

nistração

110
PROCURADOR 

MUNIC. III
PROCURADOR 

Q.Setorial Admi-

nistração

111

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

1- I

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSI-

CA (Em extinção)

Q.Setorial 

Educação

112

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

1- II

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 1

Q.Setorial 

Educação

113

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 2

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 2

Q.Setorial 

Educação

114

PROFISS.DE SAÚDE 

DE NÍVEL SUPERIOR 

I (em extinção-Lei 

C.21/06)

PROFISS.DE 

SAÚDE DE NÍVEL 

SUPERIOR I (Em 

extinção)

Q.Setorial Saúde

115

PROFISS.DE SAÚDE 

DE NÍVEL SUPERIOR 

II (em extinção-Lei 

C.21/06)

PROFISS.DE 

SAÚDE DE NÍVEL 

SUPERIOR II (Em 

extinção)

Q.Setorial Saúde

116

PROFISS.DE SAÚDE 

DE NÍVEL SUPERIOR 

III(em extinção-Lei 

C.21/06)

PROFISS.DE 

SAÚDE DE NÍVEL 

SUPERIOR III (Em 

extinção)

Q.Setorial Saúde

117
SECRETARIO 

ESCOLAR

SECRETARIO 

ESCOLAR

Q.Setorial 

Educação

118
SECRETARIO 

EXECUTIVO

SECRETARIO 

EXECUTIVO

Q.Setorial Admi-

nistração

119
SECRETARIO 

MUNICIPAL

SECRETARIO 

MUNICIPAL

Q.Setorial Admi-

nistração

120
SECRETARIO MUNI-

CIPAL ADJUNTO

SECRETARIO 

MUNICIPAL 

ADJUNTO

Q.Setorial Admi-

nistração

121
TEC.EM EDIFICA-

COES I

TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES ( Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

122
TEC.EM EDIFICA-

COES II

TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES ( Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

123
TEC.EM OBRAS 

PUB. I

TÉCNICO EM 

OBRAS PÚBLICAS 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

124
TEC.EM OBRAS 

PUB. II

TÉCNICO EM 

OBRAS PÚBLICAS 

(Em extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

125
TEC.MICROFILMA-

GEM II

ASSISTENTE ADMI-

NISTRATIVO

Q.Setorial Admi-

nistração

126
TEC.PROCES.

DADOS II

ASSISTENTE ADMI-

NISTRATIVO

Q.Setorial Admi-

nistração

127
TEC.SUP. PLANEJA-

MENTO I
ADMINISTRADOR

Q.Setorial Admi-

nistração

128
TEC.SUP. PLANEJA-

MENTO II
ADMINISTRADOR

Q.Setorial Admi-

nistração

129 TEC.SUP.A. JUDIC. I PROCURADOR 
Q.Setorial Admi-

nistração

130 TEC.SUP.A. JUDIC. II PROCURADOR 
Q.Setorial Admi-

nistração

131
TEC.SUP.A. 

JUDIC. III
PROCURADOR 

Q.Setorial Admi-

nistração

132
TEC.SUP.ADMI-

NIST. I
ADMINISTRADOR

Q.Setorial Admi-

nistração

133
TEC.SUP.ADMI-

NIST. II
ADMINISTRADOR

Q.Setorial Admi-

nistração

134
TEC.SUP.ADMI-

NIST. III
ADMINISTRADOR

Q.Setorial Admi-

nistração

135
TEC.SUP.AS.SOC.

EC. I

TEC.SUP.AS.SOC.

ECONOMICO.  

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

136
TEC.SUP.AS.SOC.

EC. II

TEC.SUP.AS.SOC.

ECONOMICO.  

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

137
TEC.SUP.AS.SOC.

EC. III

TEC.SUP.AS.SOC.

ECONOMICO.  

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

138
TEC.SUP.COMUNI-

CACAO I

TEC.SUP.COMUNI-

CACAO  (Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

139
TEC.SUP.COMUNI-

CACAO II

TEC.SUP.COMUNI-

CACAO  (Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

140
TEC.SUP.COMUNI-

CACAO III

TEC.SUP.COMUNI-

CACAO  (Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

141 TEC.SUP.CONTAB. I CONTADOR
Q.Setorial Admi-

nistração

142 TEC.SUP.CONTAB. II CONTADOR
Q.Setorial Admi-

nistração

143
TEC.SUP.CON-

TAB. III
CONTADOR

Q.Setorial Admi-

nistração

144
TEC.SUP.EDIF.OB. 

PUBLICAS I

TEC.SUP.EDIF.

OB. PUBLICAS 

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

145
TEC.SUP.EDIF.OB. 

PUBLICAS II

TEC.SUP.EDIF.

OB. PUBLICAS  

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

146
TEC.SUP.EDIF.OB. 

PUBLICAS III

TEC.SUP.EDIF.

OB. PUBLICAS  

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

147
TEC.SUP.GEOGRA-

FIA I
GEOGRÁFO

Q.Setorial Admi-

nistração

148
TEC.SUP.GEOGRA-

FIA II
GEOGRÁFO

Q.Setorial Admi-

nistração

149
TEC.SUP.GEOGRA-

FIA III
GEOGRÁFO

Q.Setorial Admi-

nistração

150
TEC.SUP.INFOR-

MAT. I
ANALISTA DE TI

Q.Setorial Admi-

nistração

151
TEC.SUP.INFOR-

MAT. II
ANALISTA DE TI

Q.Setorial Admi-

nistração

152
TEC.SUP.INFOR-

MAT. III
ANALISTA DE TI

Q.Setorial Admi-

nistração

153
TEC.SUP.MEIO 

AMBIENTE I

TEC.SUP.MEIO 

AMBIENTE 

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

154
TEC.SUP.MEIO 

AMBIENTE II

TEC.SUP.MEIO 

AMBIENTE  

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

155
TEC.SUP.MEIO 

AMBIENTE III

TEC.SUP.MEIO 

AMBIENTE 

(Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

156
TEC.SUP.ORCA-

MENTO I

TEC.SUP.ORCA-

MENTO (Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

157
TEC.SUP.ORCA-

MENTO II

TEC.SUP.ORCA-

MENTO (Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

158
TEC.SUP.ORCA-

MENTO III

TEC.SUP.ORCA-

MENTO (Extinto)

Q.Setorial Admi-

nistração

159
TEC.SUP.REC.

HUMANOS I
ADMINISTRADOR

Q.Setorial Admi-

nistração

160
TEC.SUP.REC.

HUMANOS II
ADMINISTRADOR

Q.Setorial Admi-

nistração

161
TEC.SUP.REC.

HUMANOS III
ADMINISTRADOR

Q.Setorial Admi-

nistração

162
TECNICO EM 

DESENHO II

TECNICO EM 

DESENHO (Em 

extinção)

Q.Setorial Admi-

nistração

163
TECNICO EM 

SAUDE I

TECNICO EM 

SAUDE I (Em 

extinção)

Q.Setorial Saúde

164
TECNICO EM 

SAUDE II

TECNICO EM 

SAUDE II (Em 

extinção)

Q.Setorial Saúde

165
TECNICO SUP.EM 

MECANICA I
ENGENHEIRO

Q.Setorial Admi-

nistração

166
TECNICO SUP.EM 

MECANICA II
ENGENHEIRO

Q.Setorial Admi-

nistração

167
TECNICO SUP.EM 

MECANICA III
ENGENHEIRO

Q.Setorial Admi-

nistração

168

TÉCNICO SUPERIOR 

EM BIBLIOTECO-

NOMIA 

TÉCNICO SUPE-

RIOR EM BIBLIO-

TECONOMIA

Q.Setorial 

Educação

169 TELEFONISTA I TELEFONISTA
Q.Setorial Admi-

nistração

170 TELEFONISTA II TELEFONISTA
Q.Setorial Admi-

nistração

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 20 de junho 

de 2007

Institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos 

servidores públicos da administração direta do Poder 

Executivo do Município de Contagem e dá outras provi-

dências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta o seguinte Projeto de 

Lei Complementar;

TÍTULO I

DAS NORMAS GERAIS

CAPÍTULO I 

DA APLICAÇÃO, DIRETRIZES E DEFINIÇÕES

Seção I

Da aplicação

Art.1º Fica instituído o plano de cargos, carreiras e venci-

mentos dos servidores públicos da administração direta 

do Poder Executivo do Município de Contagem.

Parágrafo único. As entidades da administração indireta 

deverão instituir seus respectivos planos de cargos, 

carreiras e vencimentos de acordo as diretrizes desta Lei 

Complementar.

Art.2º A administração direta é composta pelos seguintes 

quadros de pessoal:

I – Quadro Setorial da Administração;

II – Quadro Setorial da Educação;

III – Quadro Setorial da Saúde.

§1º Esta Lei Complementar aplica-se aos servidores públi-

cos integrantes dos Quadros Setoriais da Administração 

e da Educação.

§2º O plano de cargos, carreiras e vencimentos do Quadro 

Setorial da Saúde deverá ser instituído nos termos desta 

Lei Complementar.

Seção II

Das diretrizes

Art.3º O plano de cargos, carreiras e vencimentos de que 

trata esta Lei Complementar reger-se-á pelas seguintes 

diretrizes:

I – distribuição das atividades administrativas permanen-

tes do Executivo Municipal por cargos públicos;

II – tratamento isonômico dos cargos iguais ou assemelha-

dos, relativamente aos direitos, vantagens e deveres de 

seus ocupantes;

III – ingresso do servidor no cargo mediante concurso 

público de provas ou de provas e títulos;

IV – exigência de qualificação mínima para ingresso no 

serviço público;

V – melhoria da qualificação dos servidores mediante 

programas permanentes e regulares de aperfeiçoamento 

profissional;

VI – melhoria da qualidade de vida no trabalho;

VII – promoção da integração entre os servidores e destes 

com os usuários dos serviços públicos;

VIII – gestão partilhada dos recursos humanos;

IX – eficiência na prestação dos serviços;

X – participação dos servidores na gestão do plano, asse-

gurada à transparência e publicidade dos atos; 

XI – evolução nominal e real das remunerações;

XII desenvolvimento do servidor na carreira com obser-

vância da igualdade de oportunidades quanto a mérito, 

qualificação profissional e esforço pessoal;

XIII – busca da paridade das remunerações do servidor 

público com o mercado de trabalho, sempre que possível.

Seção III

Das definições

Art.4º Para os efeitos desta Lei Complementar conside-

ra–se:

I – servidor público: pessoa legalmente investida em car-

go público, de provimento efetivo ou em comissão;

II – nomeação: ato pelo qual se formaliza a investidura do 

servidor em cargo público, que se completa com a posse 

e o exercício;

III – cargo público: conjunto de objetivos, atividades e 

responsabilidades previstos na estrutura organizacio-

nal, criado por lei com denominação, número limitado, 

jornada e vencimento próprios, de provimento efetivo ou 

em comissão;

IV – cargo efetivo: o que é provido em caráter permanen-

te mediante seleção em concurso público de provas ou de 

provas e títulos;

V – cargo em comissão: o que é provido em caráter tran-

sitório para desempenho de atividades de direção, chefia 

e assessoramento, expressamente previsto em lei, de livre 

nomeação e exoneração;

VI - cargo técnico ou científico: o que exige para seu 

exercício a conjugação de formação específica superior 

ou média e atribuições que impliquem conhecimentos 

científicos ou técnicos adquiridos mediante formação 

prático-teórica;

VII – função pública: conjunto de atribuições e responsa-

bilidades, não integrantes de carreira, provida em caráter 

transitório, nas hipóteses autorizadas por lei;

VIII – tarefas: atividades executadas pelo ocupante do 

cargo;

IX – atividades ou funções: ações de mesma natureza e 

finalidade relacionadas ao conjunto de atribuições de um 

profissional;

X – atribuições do cargo: atividades que devem ser de-

sempenhados no cumprimento do objetivo do cargo;

XI – objetivo do cargo: conjunto de ações direcionadas e 

articuladas visando o cumprimento dos objetivos organi-

zacionais da administração pública e interesses sociais;

XII – especificação do cargo: conjunto dos requisitos 

físicos e mentais, responsabilidades e condições exigidas 

do ocupante do cargo;

XIII – formação: conjunto de requisitos profissionais 

adquiridos pela escolaridade, ao qual correspondem 

designações profissionais reconhecidas publicamente;

XIV – qualificação: conjunto de aptidões, profissionais 

ou não, advindas da experiência profissional, da vivência 

e/ou do treinamento do servidor;

XV – classe de cargos: conjunto de cargos de mesma 

nomenclatura, com idênticas atribuições e responsabili-

dades;

XVI – carreira: organização dos cargos em níveis hierár-

quicos, tendo em vista escolaridade, graus de responsabi-

lidade, complexidade das tarefas, experiência e iniciativa 

requeridas, bem como o incentivo pela formação, qualifi-

cação e desempenho favorável no cargo; 

XVII – padrão: parcela da tabela de vencimento na qual 

se posiciona o servidor detentor de cargo efetivo; 

XVIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao 

servidor pelo efetivo exercício de seu cargo ou função, 

observadas as definições legais delineadoras do próprio 

cargo ou função;

XIX – vantagem: acréscimo pecuniário resultante de 

adicionais ou gratificações;

XX – remuneração ou vencimentos: retribuição pecuniária 

pelo exercício efetivo do cargo, acrescida de vantagens;

XXI – promoção: passagem do servidor para padrão da 

tabela de vencimentos que assegure acréscimo mínimo de 

10% (dez por cento) e máximo de 12% (doze por cento) 



Contagem, 2 de julho de 2007 Diário Oficial de Contagem - Edição 2348
18

sobre o vencimento, mediante seleção periódica;

XXII – progressão: passagem do servidor de um padrão 

para outro imediatamente superior, em virtude de méri-

to, titulação ou qualificação, na forma da lei;

XXIII – quadro: conjunto de aspectos quantitativos e qua-

litativos da força de trabalho necessária ao desempenho 

das atividades do Poder Executivo Municipal, contendo 

cargos, classes e carreiras;

XXIV – quadro setorial: conjunto de aspectos quanti-

tativos e qualitativos da força de trabalho necessária 

ao desempenho das atividades de setor específico de 

atuação do Poder Executivo Municipal, contendo cargos, 

classes e carreiras..

XXV – Nível: Série de padrões em que se desenvolverá o 

servidor na carreira e que estabelece o vencimento inicial 

do cargo.

TÍTULO II

DOS CARGOS E CLASSES

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS

Art. 5º Os cargos têm por objetivo:

I – definir as atividades e orientar as ações a serem execu-

tadas pelos servidores;

II – atender os interesses sociais e da Administração 

Municipal;

III – fornecer as informações por meio de sua descrição, 

que servirão para o desenvolvimento do sistema de recur-

sos humanos e, em especial, à respectiva avaliação.

Parágrafo único. A descrição dos cargos será definida em 

regulamento do Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º Os cargos de provimento efetivo são os constantes 

do Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 7º Os cargos em comissão descritos no Anexo II desta 

Lei Complementar serão classificados como de recruta-

mento amplo ou limitado.

§1º São considerados cargos de recrutamento amplo os 

de livre escolha dos dirigentes dos órgãos do Executivo, 

de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito.

§2º O provimento de cargo de recrutamento limitado 

far-se-á por livre escolha do Prefeito, observadas as 

exigências legais.

§3º Do total de cargos em comissão pelo menos 20% 

(vinte por cento) deverão ser ocupados por servidores de 

carreira.

CAPÍTULO II

DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 8º A jornada de trabalho de cada cargo é a constante 

do Anexo III desta Lei Complementar, fixada em razão de 

suas respectivas atribuições.

§1º Os horários de trabalho referentes às jornadas de 

que trata o caput deste artigo serão definidos pela chefia 

imediata do servidor, de acordo com a conveniência do 

serviço e o interesse público e serão apuradas mensal-

mente, preferencialmente por meio eletrônico.

§2º A duração máxima da jornada de trabalho de cada 

cargo será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

§3º O ocupante de cargo em comissão submete–se ao re-

gime de dedicação integral, podendo ser convocado sem-

pre que houver interesse do Poder Executivo Municipal.

Art. 9º O servidor do Quadro Setorial da Educação poderá 

exercer as atividades do seu cargo em jornada flexibili-

zada, com vencimento calculado proporcionalmente às 

horas trabalhadas, na forma do regulamento, segundo o 

interesse da Administração Pública.

§1º A jornada flexibilizada de que trata o caput deste ar-

tigo, será de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) e no 

máximo de 100% (cem por cento) da jornada de trabalho 

do cargo definida nesta complementar.

§2º Na ocorrência de acréscimo da jornada prevista no 

§1º deste artigo, o limite máximo da jornada flexibilizada 

de que trata esta Lei Complementar é de 50 (cinqüenta) 

horas semanais.

§3º Havendo acumulação remunerada de cargos, a jorna-

da total do servidor não poderá exceder o limite máximo 

previsto no §2º deste artigo.

§4º Na hipótese de redução de jornada, não será permiti-

da a prestação de serviços extraordinários. 

Art. 10 O vencimento a ser pago ao servidor pelo 

exercício de seu cargo ou função corresponderá à efetiva 

jornada de trabalho prestada, nos termos desta Lei 

Complementar.

§1º Em situações excepcionais, devidamente justificadas 

pelo superior hierárquico e homologadas pelo titular 

dos quadros setoriais além do acréscimo decorrente da 

flexibilização da jornada prevista no art.9º, §1º, desta Lei 

Complementar, o servidor poderá ser remunerado pelo 

serviço extraordinário, respeitado o limite máximo esta-

belecido no §2º do art.9º desta Lei Complementar.

§2º O serviço extraordinário somente será autorizado 

para atender situação excepcional e temporária, respei-

tado o limite máximo de 40 (quarenta) horas mensais e 

jornada total do servidor não superior a 50 (cinqüenta) 

horas semanais.

§3º As atividades que exijam a prestação dos serviços em 

regime de plantões dar-se-ão nos termos do regulamento 

específico de cada quadro setorial.

CAPÍTULO III

DAS CLASSES

Art. 11 As classes de cargos e o seu respectivo número 

de vagas são as constantes do Anexo IV desta Lei Com-

plementar.

§1º O objetivo geral e a formação escolar mínima exigida 

para o desempenho das classes de cargos públicos estão 

previstos no Anexo V desta Lei Complementar.

§2º Toda classe de cargos de provimento efetivo se orga-

nizará em carreira na forma desta Lei Complementar.

TÍTULO III

DAS CARREIRAS

CAPÍTULO I

DO SISTEMA DE CARREIRAS

Art. 12 A organização dos cargos e classes em carreira visa 

assegurar ao servidor detentor de cargo de provimento 

efetivo a movimentação em padrões de vencimento, na 

forma desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Não se integram ao sistema de carreira:

I - os cargos em comissão, sejam de recrutamento amplo 

ou limitado;

II - os cargos remunerados mediante apostilamento, salvo 

se houver opção pela transformação da apostila em van-

tagem nominalmente identificada, no prazo assinalado 

nesta Lei Complementar. 

III – os servidores estáveis por força do artigo 19 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constitui-

ção da República.

Art. 13 A investidura em cargo de carreira dar–se–á sem-

pre no primeiro padrão de vencimento. 

CAPÍTULO II

DOS MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 

NA CARREIRA

Art. 14 O desenvolvimento do servidor na carreira dar–se–

á mediante progressão ou promoção, após a aquisição da 

estabilidade, nos termos da legislação vigente.

§1º Não se contará, para o efeito de desenvolvimento 

do servidor na carreira, o período de licença para tratar 

de interesse particular ou cessão sem ônus, salvo quando 

esta última se der entre entidades da Administração 

Municipal. 

§2º A movimentação do servidor na carreira, dar-se-á 

no nível e nos padrões de vencimento correspondentes 

a classe de cargos a que pertence o servidor, nos termos 

desta Lei Complementar.

§3º Presumir–se–á favorável, para o efeito de desenvolvi-

mento do servidor na carreira, o desempenho de servidor 

detentor de cargo de provimento efetivo enquanto 

permanecer no exercício de cargo em comissão.

Seção I

Da progressão

Art. 15 Progressão é a passagem do servidor de um 

padrão para outro de vencimento e dar-se-á por mérito e 

titulação ou qualificação.

Art. 16 Enquanto o servidor estiver respondendo a 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, o prazo 

para a aquisição de progressão será suspenso, devendo 

ser restabelecido na data da absolvição ou arquivamento 

do feito.

Parágrafo único. Nas situações em que o servidor sofrer 

sanção de caráter disciplinar, observado o devido 

processo administrativo disciplinar, não terá direito às 

progressões do biênio subseqüente a aplicação da sanção.

Art. 17 O direito à progressão poderá ser pleiteado a 

cada 02 (dois) anos de efetivo exercício do cargo, em 

intervalos anuais, alternando-se a progressão por mérito 

e a progressão por titulação ou qualificação.

Subseção I

Da progressão por mérito

Art. 18 A progressão por mérito dar-se-á para o padrão 

de vencimento imediatamente superior àquele em que se 

encontrar o servidor, mediante avaliação de desempe-

nho.

§1º Para adquirir progressão por mérito deverá o servidor 

cumprir o intervalo de 02 (dois) anos de efetivo exercício 

do cargo, contados do posicionamento no padrão 

antecedente, e obter conceito favorável no processo de 

avaliação de desempenho.

§2º A avaliação de desempenho do servidor, para fins de 

progressão por mérito, será feita anualmente, na forma 

do regulamento.

Subseção II

Da progressão por titulação ou qualificação

Art. 19 Ao servidor assiste o direito a acréscimo de padrão 

ou padrões de vencimento, por titulação ou qualificação, 

nos termos do Anexo VI desta Lei Complementar.

Art. 20 A progressão por titulação ou qualificação dar–se–

á para padrão superior àquele em que se encontrar o 

servidor mediante comprovação de conclusão de cursos 

afins ao cargo, segundo critérios estabelecidos pela Admi-

nistração Municipal em regulamento.

§1º Considera–se título ou qualificação aquele que o 

servidor obteve depois de seu ingresso no Executivo 

Municipal de Contagem, salvo quando for exigido no 

edital de concurso público qualificação superior a exigida 

em lei para o exercício do cargo, hipótese em que os 

títulos poderão ser imediatamente computados para fins 

de progressão.

§2º Somente terão validade para efeito da progressão 

de que trata este artigo os cursos de treinamento ou 

aperfeiçoamento afins à classe de cargos que se pertencer 

o servidor, devidamente homologados pelo dirigente do 

Quadro Setorial.

§3º As qualificações ou titulações obtidas pelo servidor 

durante o período do estágio probatório poderão ser 

aproveitadas para fins de progressão somente depois da 

aquisição da estabilidade, respeitada a alternância de que 

trata o art. 17 desta Lei Complementar.

§4º Os certificados para titulação ou qualificação mencio-

nados no caput deste artigo serão avaliados por comissão 

designada pelo prefeito, na forma do regulamento.

Art. 21 Fica limitado a 18 (dezoito) o número total 

de padrões de vencimento concedidos ao servidor no 

desenvolvimento da carreira, para fins de progressão por 

titulação ou qualificação.

§1º No caso de obtenção de mais de um título ou qualifi-

cação no mesmo período, somente o mais vantajoso para 

o servidor dará direito à progressão imediata.

§2º Os certificados não utilizados para progressão por 

titulação ou qualificação, poderão ser apresentados no 

biênio seguinte.

§3º As horas excedentes de cursos para qualificação, não 

utilizadas para progressão por titulação ou qualificação, 

não poderão ser computadas para os biênios subseqüen-

tes.

Seção II

Da promoção

Art. 22 Promoção é a passagem do servidor ocupante 

de cargo efetivo para padrão da tabela de vencimentos 

mediante seleção periódica, na forma do regulamento.

§1º A promoção poderá ocorrer a cada 4 (quatro) anos, 

limitada a 1% (um por cento) do total de servidores efe-

tivos do Quadro Setorial, dando-se preferência àqueles 

cargos que exijam maior qualificação, escolaridade, graus 

de responsabilidade e complexidade das tarefas, obser-

vada a conveniência e a oportunidade da Administração 

Pública Municipal. 

§2º Na hipótese de promoção que não coincida com pa-

drão da tabela, o enquadramento dar-se-á naquele que 

mais se aproximar, nunca inferior a 10 % (dez por cento) 

nem superior a 12% (doze por cento).

Art. 23 Para concorrer à promoção deverá o servidor satis-

fazer, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – encontrar–se no efetivo exercício das atribuições de 

seu cargo;

II – ter obtido ao menos um padrão por qualificação ou 

titulação no último quadriênio;

III – ter obtido conceito favorável, no processo de 

avaliação de desempenho do período previsto no inciso 

anterior deste artigo;

IV – ter se classificado, na forma do edital, em processo 

seletivo interno de provas ou de provas e títulos, que 

apure aptidão para o desempenho das atribuições.

Parágrafo único. As provas a que se refere o inciso IV, 

deste artigo, poderão ser práticas, orais ou escritas, quan-

do tratar-se de servidores ocupantes de cargos de nível 

elementar, de ensino fundamental ou de nível médio de 

escolaridade.

Art. 24 Os editais de seleção interna e os regulamentos 

para o efeito de promoção deverão ser amplamente 

divulgados e conterão todas as regras para o certame. 

Art. 25 Não concorrerá à promoção o servidor que, no 

período aquisitivo quadrienal:

I – houver faltado mais de 05 (cinco) dias injustificada-

mente;

II – tiver sofrido sanção disciplinar, nos termos da legisla-

ção vigente;

III – estiver afastado do exercício do cargo.

Parágrafo único. Contar-se-á como efetivo exercício o 

desempenho de atribuições de cargo comissionado.

Art.26 Para o efeito de promoção no cargo de que seja 

titular em caráter efetivo, o ocupante de cargo em comis-

são ou o servidor cedido para outra entidade da Adminis-

tração indireta municipal sujeitar-se-á aos requisitos dos 

artigos anteriores e somente poderá gozar do benefício, 

se for o caso, quando retomar as atribuições do cargo 

efetivo ou quando do retorno a Administração Direta.

Art.27 O procedimento de promoção será autorizado 

pelo Prefeito, que determinará a publicação do respecti-

vo edital para habilitação dos interessados.

CAPÍTULO III

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art.28 O processo de avaliação de desempenho destina-se 

a apuração da eficiência, qualidade e produtividade, bem 

como comprometimento do servidor com os objetivos 

específicos de seu cargo.

Art. 29 O servidor terá seu desempenho permanentemen-

te avaliado com o objetivo de se apurar pelo menos os 

seguintes fatores:

I – relações humanas;

II – satisfação;

III – adaptação;

IV – assimilação;

V – desempenho;

VI – ambiente de trabalho;

VII – características comportamentais;

VIII – comprometimento;

IX – motivação;

X – comunicação.

§1º Na forma do regulamento a ser editado pelo chefe do 

Poder Executivo, os fatores de avaliação de que trata este 

artigo poderão ser desdobrados em subfatores, para fins 

de avaliação de desempenho.

§2º O processo de avaliação de desempenho será coorde-

nado por comissão designada pelo Prefeito, na forma do 

regulamento. 

§3º O processo de avaliação de desempenho será feito 

pelo menos uma vez a cada ano.

§4º No caso de não ser realizado o processo de avaliação 

de desempenho de que trata esta Lei Complementar, de-

verá ser imputada responsabilidade pessoal a quem tiver 

dado causa à omissão, sem prejuízo para o servidor.

§5º O processo de avaliação de desempenho será regula-

mentado no prazo de 150 (cento e cinqüenta) dias, conta-

dos da publicação desta Lei Complementar.

Art. 30 O processo de avaliação de desempenho do 

servidor será realizado por meio de auto–avaliação e de 

avaliação gerencial.

Parágrafo único. Além da auto-avaliação e da avaliação 

gerencial, quando cabível, poderá ser acrescentada 

avaliação coletiva circunscrita ao grupo de trabalho do 

servidor.

Art.31 Das decisões da comissão de avaliação de que trata 

o §2°, do art. 29 desta Lei Complementar, poderá haver 

recurso ou pedido de reconsideração do interessado.

§1º A revisão do resultado do processo de avaliação de 

desempenho nos termos do caput deste artigo, ficará a 

cargo de comissão recursal, observado o regulamento.

§2º A comissão recursal prevista no parágrafo anterior 

será constituída por ato do Prefeito, no prazo de 30 

(trinta) dias da publicação do regulamento.

TÍTULO IV

DOS QUADROS SETORIAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32 Para os efeitos desta Lei Complementar, os cargos 

públicos da Administração Direta do Poder Executivo 

Municipal distribuem–se por quadros setoriais, segundo a 

sua natureza, competências e finalidades.

Art.33 Cada quadro setorial está estruturado em:

I – cargos, descritos segundo a natureza e os objetivos, 

as tarefas típicas, a complexidade e responsabilidade a 

elas inerentes, a escolaridade exigida para o ingresso no 

cargo e, ainda, se for o caso, a experiência prevista para 

seu desempenho;

II – classe de cargos, a que correspondem valores remune-

ratórios, nos termos desta Lei Complementar. 

Art.34 As classes de cargos em comissão são compostas 

de:

I – Grupo de direção, compreendendo funções de plane-

jamento, organização, direção e coordenação de órgãos 

diretamente ligados ao Prefeito;

II – Grupo de chefia, compreendendo as funções de con-

trole e de coordenação de equipes, segundo os objetivos 

organizacionais;

III – Grupo de assessoramento, compreendendo as 

funções de suporte direto ao Prefeito e aos grupos de 

direção e de chefia.

Art. 35 Para os fins de aplicação do plano de cargos, car-

reiras e vencimentos de que trata esta Lei Complementar, 

caberá ao titular do Quadro Setorial da Administração: 

I - a implantação das regras de progressão e promoção; 

II – a coordenação, promoção e execução dos programas 

de desenvolvimento de recursos humanos;

Parágrafo único. Os titulares dos demais quadros setoriais 

colaborarão com a implantação do plano de cargos, car-

reiras e vencimentos e com o planejamento da gestão de 

recursos humanos, nos termos desta Lei Complementar e 

da legislação regulamentar.

CAPÍTULO II

DO QUADRO SETORIAL DA ADMINISTRAÇÃO

Art.36 Os órgãos componentes do Quadro Setorial da 

Administração são todos aqueles pertencentes à Admi-

nistração Direta, exceto aqueles com as finalidades de 

manutenção e desenvolvimento do ensino e de saúde.

Parágrafo único. O Quadro Setorial da Administração 

abrange os cargos descritos no Anexo VII desta Lei 

Complementar:

Seção I

Das gratificações do Quadro Setorial da Administração

Art. 37 As gratificações do Quadro Setorial da Adminis-

tração serão devidas:
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I – pelo exercício de função de confiança;

II – pelo exercício de função especial;

III – pela fiscalização de obras, meio ambiente e postura;

IV – pela fiscalização tributária;

V – pela atividade específica da Guarda Municipal.

Art.38 As gratificações previstas no artigo anterior não 

podem ser acumuladas e serão remuneradas na forma do 

regulamento.

CAPÍTULO III

DO QUADRO SETORIAL DA EDUCAÇÃO

Art. 39 O Quadro Setorial da Educação abrange os cargos 

descritos no Anexo VIII desta Lei Complementar.

Art.40 A definição da lotação dos servidores do Quadro 

Setorial da Educação e a sua movimentação dar-se-ão da 

seguinte forma:

I – no ato de posse, o servidor poderá optar por sua 

lotação em determinada unidade de ensino onde haja 

vaga previamente publicada, seguindo a ordem de sua 

classificação no concurso público;

II – a mudança de lotação poderá ocorrer com a permuta 

de servidores que ocupam cargos da mesma classe ou em 

caso de vagas;

III – se a permuta de servidores referida no inciso anterior 

for de ocupantes do cargo de professor, deverá ocorrer 

após o término e antes do início do ano letivo;

IV – para mudança de lotação, o professor deverá plei-

teá–la em período a ser estabelecido em regulamento, 

mediante requerimento escrito;

V – em casos excepcionais, devidamente justificados, que 

atendam aos interesses do serviço público ou da comuni-

dade escolar e com a anuência do Secretário Municipal 

de Educação, poderá ocorrer mudança da lotação de 

professores durante o ano letivo.

Art.41 A mudança de lotação, inclusive para o excedente, 

obedecerá à seguinte ordem de preferência:

I – servidor ocupante de 2 (dois) cargos e que pleiteia 

exercê–los numa só unidade de ensino;

II – servidor com residência na mesma região da unidade 

de ensino;

III – servidor com maior freqüência e assiduidade;

IV – servidor com maior tempo de serviço no cargo e na 

rede municipal de ensino;

V – servidor com maior tempo de serviço público muni-

cipal;

VI – servidor mais idoso.

Parágrafo único. Somente proceder-se-á à movimentação 

de servidor em período de estágio probatório em casos 

de fusão de turmas ou de escolas, por reintegração de 

servidor em decorrência de decisão judicial ou por reco-

mendação das comissões de avaliação de desempenho de 

que trata esta Lei Complementar.

Art.42 O servidor pertencente ao Quadro Setorial da 

Educação em exercício nos estabelecimentos de ensino 

gozará de férias regulamentares e de recessos escolares 

nos períodos definidos pelo calendário escolar, sem preju-

ízo do mínimo legal fixado para o ano letivo.

Seção I

Das gratificações do Quadro Setorial da Educação

Art. 43 O Diretor de Escola Municipal fará jus a gratifica-

ção nos termos da legislação específica.

§1º Não fará jus a gratificação prevista no caput, o servi-

dor cujo vencimento base seja igual ou superior a soma 

do vencimento estabelecido para cargo de Diretor de 

Escola Municipal com o valor atribuído a gratificação de 

que trata caput deste artigo.

§2º A gratificação de que trata o caput deste artigo não 

se incorpora ao vencimento do cargo de Diretor de Escola 

Municipal.

Art.44 Pelo exercício da função de vice-diretor será devi-

da gratificação única na forma da lei.

Parágrafo único. O servidor designado para exercer a fun-

ção de vice-diretor, que acumule cargos públicos, poderá:

I – licenciar-se de um deles e receber a gratificação de 

que trata o caput deste artigo;

II – optar pelo recebimento da remuneração dos dois 

cargos, sem direito a gratificação prevista no caput.

CAPÍTULO IV

DO QUADRO SETORIAL DA SAÚDE

Art.45 Integram o Quadro Setorial da Saúde os cargos 

específicos de provimento efetivo voltados para as ações 

de promoção, proteção, atenção e recuperação da saúde, 

constantes do Anexo IX desta Lei Complementar.

TÍTULO V

DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO I

DO VENCIMENTO E DOS ADICIONAIS

Art.46 O servidor ocupante de cargo de provimento efe-

tivo tem direito à percepção de remuneração mensal, nos 

termos desta Lei Complementar e seus anexos.

§1º A remuneração mensal do servidor de que trata o 

caput deste artigo será composta de vencimento, corres-

pondente a padrão da tabela de vencimentos, acrescido 

dos adicionais a que fizer jus, nos termos da legislação 

vigente.

§2º A tabela de vencimentos constante do Anexo XI desta 

Lei Complementar, utilizada para o acompanhamento do 

desenvolvimento do servidor na carreira, será composta 

de níveis e padrões, sendo que:

I - cada nível de vencimento será formado por 36 (trinta 

e seis) padrões;

II - cada nível de vencimento terá um padrão inicial, e 

padrões subseqüentes;

III - cada valor de padrão guarda com o anterior e com 

o subseqüente, na escala do nível, a mesma relação 

percentual;

§3º O nível das classes de cargos de provimento efetivo 

da Administração Direta é o constante do Anexo X desta 

Lei Complementar.

Art.47 O servidor público detentor de cargo de provimen-

to efetivo poderá perceber os seguintes adicionais:

I – abono natalino;

II – adicional noturno;

III – adicional pela prestação de serviço extraordinário 

(hora extra);

IV – adicional pelo exercício de atividades insalubres, 

perigosas ou penosas;

V – adicional de férias;

VI – gratificação de função comissionada;

VII – diária;

VIII – auxílio-transporte;

IX – gratificação de instrução ou monitoria de turmas;

X – gratificação pelo exercício de função de confiança ou 

função especial;

XI – gratificação por desempenho de atividades 

específicas de cada quadro setorial previstas nesta Lei 

Complementar.

§1º O servidor detentor de cargo de provimento efetivo 

nomeado para cargo em comissão poderá optar pelo ven-

cimento do cargo em comissão ou de seu cargo efetivo, 

acrescido do percentual de gratificação de função comis-

sionada, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Contagem.

§2º O servidor designado para exercer, em substituição, 

por prazo determinado, cargo em comissão dos grupos 

de direção, chefia e assessoramento, poderá perceber 

a remuneração do cargo comissionado para o qual foi 

designado, na forma da legislação vigente.

Art.48 Será atribuída gratificação de instrução ou 

monitoria, em valor correspondente ao número de horas 

de treinamento multiplicado pelo dobro do vencimen-

to/hora, ao servidor municipal que atuar como instrutor 

ou monitor em programas de capacitação profissional, 

devidamente autorizado pela autoridade competente.

Art.49 O servidor nomeado em cargo comissionado faz 

jus exclusivamente à percepção do vencimento constante 

do Anexo XII desta Lei Complementar.

§1º Excetua-se desta regra o servidor que optar pelo 

vencimento do seu cargo efetivo na forma prevista no 

estatuto dos servidores

§2º O servidor de que trata o caput deste artigo terá 

direito à percepção dos adicionais descritos nos incisos I, 

V, VII e VIII, do art. 47 desta Lei Complementar.

CAPÍTULO II

DA REVISÃO DA REMUNERAÇÃO

Art.50 A remuneração dos servidores da Administração 

Direta do Executivo Municipal será revista, na forma da 

Constituição da República, no mês de maio de cada ano.

Parágrafo único. A revisão geral prevista no caput deste 

artigo observará as seguintes condições:

I - autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - definição do índice em lei específica;

III - previsão do montante da respectiva despesa e corres-

pondentes fontes de custeio na Lei Orçamentária Anual;

IV - comprovação da disponibilidade financeira que con-

figure capacidade de pagamento, preservados os compro-

missos relativos a investimentos e despesas continuadas 

nas áreas prioritárias de interesse econômico e social;

V - atendimento prévio aos limites para a despesa total 

com pessoal de que trata a Constituição da República, a 

Lei de Responsabilidade Fiscal e legislação correlata.

Art.51 Serão deduzidos da revisão geral anual os reajus-

tes individualizados concedidos após a revisão geral anual 

concedida no exercício anterior a certas classes de cargos, 

a título de recomposição de remuneração, em virtude de 

reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras;

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.52 Servidores ocupantes do cargo de Profissional de 

Saúde de Nível Superior, outrora ocupante do cargo de 

Técnico Superior em Serviços Sociais, renomeados pela 

Lei Complementar n° 021, de 30 de junho de 2006, que se 

encontrem lotados no Quadro Setorial da Administração 

e sem alteração dos registros funcionais, deverão ser 

aproveitados no cargo de Assistente Social, sem alteração 

de lotação. 

Art.53 Os servidores ocupantes dos cargos de nível supe-

rior do Quadro Setorial da Administração, extintos, serão 

aproveitados em cargos análogos à formação exigida 

para o ingresso no cargo, de acordo com a respectiva 

categoria profissional e vencimento. 

Art.54 Não haverá correlação entre os cargos criados ou 

reclassificados por esta Lei Complementar com aqueles 

de regime e quadros anteriores, ressalvados os cargos 

descritos no Anexo XV desta Lei Complementar.

Art.55 Ficam extintos os cargos descritos no Anexo XIII 

desta Lei Complementar.

Parágrafo único. As classes de cargos em extinção des-

critas no Anexo XIV desta Lei Complementar subsistirão 

até que sejam integralmente desocupadas, oportunidade 

em que serão extintos por Decreto do Chefe do Poder 

Executivo.

Art.56 O plano de cargos, carreiras e vencimentos, ora 

instituído, será revisto periodicamente, na forma do 

regulamento .

Art.57 Ficam transformados, nos termos do Anexo XV, os 

cargos da legislação pretérita de acordo com as classes de 

cargos desta Lei Complementar. 

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art.58 A transposição dos servidores dos quadros e regi-

me de origem para o presente plano dar–se–á mediante 

enquadramento direto, seguindo critérios de avaliação e 

correlação definidos nesta Lei Complementar e em seus 

regulamentos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da 

publicação desta Lei Complementar.

Art.59 Observada a correlação dos cargos, no confronto 

do quadro de cargos da legislação pretérita com aqueles 

definidos no Anexo IV desta Lei Complementar, proceder-

se-á ao enquadramento direto dos servidores nos padrões 

de vencimento dos cargos, podendo haver dispensa do 

requisito de escolaridade, salvo exigência legal.

§1º O servidor que tiver ingressado na Administração Mu-

nicipal até a data da publicação desta Lei Complementar, 

e cuja escolaridade não corresponda ao estabelecido no 

Anexo V, terá prazo de 05 (cinco) anos para regularizar 

sua situação funcional. 

§2º O servidor que após o prazo referido no § 1º deste 

artigo, não regularizar sua situação funcional não terá 

acesso às progressões e promoções previstas nesta Lei 

Complementar.

§3º Para o efeito de enquadramento previsto no caput, 

será o servidor posicionado no padrão correspondente 

ao seu vencimento na data da publicação desta Lei 

Complementar, ou, não havendo coincidência, no padrão 

imediatamente superior do mesmo nível.

§4º Para fins de enquadramento direto será incorporado 

ao vencimento dos servidores ocupantes de cargos admi-

nistrativos da Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura, o adicional concedido a título de abono pelo 

art. 4º, da Lei 3.830 de 07 de junho de 2004.

§5º Para fins de enquadramento direto será incorporado 

ao vencimento dos servidores de que tratam as Leis Muni-

cipais n. 3.310, de 6 de junho de 2000 e Lei n. 3.627, de 26 

de dezembro de 2002, 40% do valor máximo concedido a 

título de gratificação por produtividade.

Art.60 Efetuado o enquadramento direto no padrão cor-

respondente, dali prosseguirá a contagem de intervalos 

ou mensuração de requisitos para o desenvolvimento do 

servidor na carreira.

Art.61 O enquadramento direto será realizado por comis-

são constituída para este fim, designada por portaria do 

Secretário de Administração.

Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste 

artigo terá as seguintes atribuições:

I o estudo e a avaliação do histórico-funcional do servidor 

a ser enquadrado;

II a realização do enquadramento nos termos desta Lei 

Complementar;

III a apreciação, em primeira instância, dos pedidos de 

reconsideração interpostos em face do enquadramento 

realizado.

Art.62 Do ato que fixar o enquadramento caberá recurso 

no prazo de 30 (trinta) dias, dirigido à comissão de que 

trata o art. 61 desta Lei Complementar.

§1º Havendo recurso, caberá a comissão realizar o estudo 

e a avaliação do histórico-funcional do servidor.

§2º Da decisão da comissão caberá recurso dirigido ao 

Secretário Municipal de Administração, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Art.63 Dentro de 150 (cento e cinqüenta) dias a contar da 

data da publicação desta Lei Complementar, será revisto 

e publicado em decreto, para se ajustar às diretrizes do 

Plano, a lotação e o enquadramento dos cargos de provi-

mento efetivo de cada quadro setorial.

Art.64 Ao servidor que tiver ingressado nos quadros da 

Administração Direta até 1º de agosto de 2007 assiste 

o direito, na forma do regulamento, a progressão, por 

títulos ou qualificação, obtidos antes da vigência desta 

Lei Complementar.

§1º Na hipótese descrita no caput deste artigo, somente o 

título ou qualificação mais vantajoso para o servidor dará 

direito à progressão imediata.

§2º A concessão do benefício será deferida, se for o caso, 

com base em requerimento do servidor, devidamente ins-

truído, protocolado no órgão competente na Prefeitura, 

dentro de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta 

Lei Complementar.

§3º Os certificados não utilizados para progressão por 

titulação ou qualificação, poderão ser apresentados no 

biênio seguinte.

§4º As horas excedentes de cursos para qualificação, não 

utilizadas para progressão por titulação ou qualificação, 

não poderão ser computadas para os biênios subseqüen-

tes.

Art.65 O servidor que contar com 20 (vinte) anos ou 

mais, de efetivo exercício na Administração Pública do 

Município de Contagem até a data de publicação desta 

Lei Complementar, poderá computar, cumulativamente, 

os certificados obtidos até a data de publicação desta Lei 

Complementar para fins de progressão por titulação ou 

qualificação.

Parágrafo único. A concessão do benefício será deferida, 

se for o caso, com base em requerimento do servidor, de-

vidamente instruído, protocolado no órgão competente 

na Prefeitura, dentro de 90 (noventa) dias, a contar da 

publicação desta Lei Complementar.

Art.66 O servidor efetivo apostilado, detentor de estabi-

lidade financeira, poderá optar pelas regras de carreira 

criadas por esta Lei Complementar, hipótese em que o 

apostilamento será transformado em vantagem nominal-

mente identificada. 

§1º A transformação do apostilamento em vantagem 

nominalmente identificada obedecerá o aplicativo esta-

belecido nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 32, 

de 20 de dezembro de 2006.

§2º O interessado deverá protocolar o pedido de opção 

pelas regras deste plano de carreiras, até 90 (noventa) 

dias da publicação desta Lei Complementar.

§3º O servidor apostilado ou detentor de estabilidade 

financeira que não optar pelas regras de carreira criadas 

por esta Lei Complementar, fica obrigado a desempenhar 

a jornada prevista para o cargo no qual ocorreu a estabi-

lidade financeira, segundo a legislação vigente à época 

do apostilamento.

Art. 67 Os casos omissos decorrentes da aplicação desta 

Lei Complementar serão regulamentados por Decreto do 

Chefe do Poder Executivo.

Art.68 Para ocorrer às despesas decorrentes desta Lei 

Complementar, utilizar–se–ão dotações próprias do 

orçamento do Executivo Municipal. 

Art.69 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de junho 

de 2007.

Art.70 Revogam-se as disposições em contrário, espe-

cialmente as Leis Municipais 2.102, de 15 de julho de 

1990, 2.148, de 04 de dezembro de 1990, 2.165, de 26 de 

dezembro de 1990, 2.340, de 14 de maio de 1992, 2.378, 

de 04 de agosto de 1992, 2.382, de 20 de agosto de 1992, 

2.521, de 02 de agosto de 1993, 2.820, de 21 de dezem-

bro de 1995, 2.825, de 28 de dezembro de 1995, 2.857, de 

22 de maio de 1996, 3.310, de 6 de junho de 2000, 3.367, 

de 01 de dezembro de 2000, 3.627, de 26 de dezembro 

de 2002, 3.924, de 11 de junho de 2005, 4.050, de 04 de 

dezembro de 2006, o art. 57 da Lei Complementar nº 

006, de 26 de setembro de 2005, Decretos 9.755, de 02 de 

outubro de 1997, 9.845, de 28 de janeiro de 1998, 9.872, 

de 10 de março de 1998, 9.911, d e28 de abril de 1998, 

9.984, de 18 de agosto de 1998, 10.154, de 11 de maio de 

1999, 10.217, de 23 de junho de 1999 e 11.135, de 19 de 

fevereiro de 2003.

Palácio do Registro, em Contagem, 20 de junho de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

PSS 04/07 - RESULTADO FINAL 

OPERADOR DE SOM 

NOME:
IDENTIDA-

DE: 

DATA  DE 

NASC.

TO-

TAL 

DE 

PON-

TOS: 

CLAS-

SIFI-

CA-

ÇÃO: 

LUIZ PHILIPE OLIVEIRA 

D AVILA 

MG - 

7.597.268
20/03/1986 90 1º

RODRIGO ANTONIO DE 

ALMEIDA 

MG - 

14.096.254
29/07/1984 65 2º

JONATHAN ROBERT 

MACIEL FERREIRA 

MG - 

15.537.928
07/11/1987 65 3º

MAKS DA SILVA DE 

MACEDO 

MG - 

13.166.589
30/03/1982 60 4º

OSMARINO GERMANO 

DA SILVA

MG - 

3.458.876
27/04/1965 40 5º

PEDRO IGOR CHANTAL 

DE CASTRO

MG - 

13.669.581
23/12/1988 40 6º

   COMISSÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

SIMPLIFICADOS 

 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - DECRETO 

Nº. 426
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PSS 04/07 - RESULTADO FINAL  NEGROS E PARDOS                                    

 OPERADOR DE SO

NOME:
IDENTIDA-

DE: 

DATA  DE 

NASC:

TOTAL 

DE 

PON-

TOS: 

CLAS-

SIFI-

CA-

ÇÃO:

MAKS DA 

SILVA DE 

MACEDO 

MG - 

13.166.589
30/03/1982 60 1º

OSMARINO 

GERMANO 

DA SILVA

MG - 

3.458.876
27/04/1965 40 2º

PEDRO IGOR 

CHANTAL DE 

CASTRO

MG - 

13.669.581
23/12/1988 40 3º

COMISSÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS SIM-

PLIFICADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

- DECRETO Nº. 426

ATO DE APOSENTADORIA Nº 562 

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, conforme delegação de competência, con-

ferida nos termos do artigo 2º do Decreto Municipal n.º 

30/2005, publicado no Diário Oficial de Contagem em 31 

de janeiro de 2005; RETIFICA o ATO ADMINISTRATIVO n.º 

5.697, de 08 de abril de 1997, publicado no Diário Oficial 

do Município em 10 de abril de 1997, que concedeu 

aposentadoria a Servidora EDILA SILVA RAMOS DE SÁ 

conforme abaixo descrito:

Onde se lê: e nos termos do artigo 179, inciso III, alínea 

“c”, da Lei Nº 2.160, de 10 de dezembro de 1990 c/c 

Lei 2.819, de 14 de dezembro de 1995; APOSENTA com 

proventos integrais 25/25 anos;

Leia-se: e nos termos do artigo 179, inciso III, alínea “c”, 

combinado com o artigo 97, parágrafo único, da Lei 

n.º 2.160, de 10 de dezembro de 1990; APOSENTA, com 

proventos proporcionais a 25/30 anos de serviço. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 25 de junho 

de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO DE APOSENTADORIA Nº 563

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência, 

conferida nos termos do art. 2º do Decreto Municipal n.º 

030/2005, publicado no Diário Oficial de Contagem em 31 

de janeiro de 2005, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUN-

TÁRIA, com proventos integrais, calculados pela última 

remuneração, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, 

alínea “a”, da Constituição da República, combinado com 

os artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, 

a Servidora MARIA IRENE MOREIRA DE SOUZA, matrícula 

n.º 04.852-6, inscrita no sob o n.º CPF n.º 279.920.126-15, 

no cargo de Professor de Educação Básica 1, Nível I, Grau 

“C” – PEB1 – IC, lotada na Secretaria Municipal de Educa-

ção, Esportes e Cultura, a partir de 20 de junho de 2007. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 25 de junho 

de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO DE APOSENTADORIA Nº 564

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência, 

conferida nos termos do art. 2º do Decreto Municipal n.º 

030/2005, publicado no Diário Oficial de Contagem em 31 

de janeiro de 2005, CONCEDE APOSENTADORIA ESPECIAL 

DE PROFESSOR, com proventos integrais, calculados pela 

média aritmética, nos termos do artigo 40, parágrafo 5º, 

combinado com os parágrafos 3º e 17, da Constituição da 

República, com redação dada pela Emenda Constitu-

cional nº. 41/2003, a Servidora MARILÚCIA LEMOS DE 

PAULA, matrícula n.º 14.424-0, inscrita no CPF sob o n.º 

301.104.406-68, no cargo de Professor de Educação Básica 

2, Nível I, Grau “A” – PEB2 - IA, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Cultura, a partir de 18 

de junho de 2007. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 25 de junho 

de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO DE APOSENTADORIA Nº 565

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência, 

conferida nos termos do art. 2º do Decreto Municipal 

n.º 030/2005, publicado no Diário Oficial de Contagem 

em 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

VOLUNTÁRIA, com proventos integrais, calculados pela 

última remuneração, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, 

alínea “a”, da Constituição da República, combinado com 

os artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, 

ao Servidor AZIEL DE SOUZA MAGALHÃES, matrícula n.º 

09.549-4, inscrito no CPF sob o n.º 131.737.826-15, no 

cargo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “J”, lotado 

na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 18 

de junho de 2007. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 25 de junho 

de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 566

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e nos termos do artigo 6º, inciso 

I, combinado com o artigo 12 da Lei Complementar n.º 

5, de 12 de julho de 2005, CONCEDE APOSENTADORIA 

VOLUNTÁRIA, com proventos proporcionais a 14/30  anos 

de contribuição, calculados pela média aritmética, nos 

termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, combinado 

com os parágrafos 3º e 17 da Constituição da Repúbli-

ca, com redação dada pela Emenda Cosntitucional nº. 

41/2003, a Servidora MARIA TORRES DE PAIVA, matrícula 

n.º 06 .904, CPF 932.970.336-49, no cargo de Auxiliar de 

Serviços Escolares, Nível I, Grau “G”, lotada na Fundação 

de Ensino de Contagem – FUNEC,  a partir de 20 de junho 

de 2006. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 25 de julho 

de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.371

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

nº 30, de 25 de janeiro de 2005, considerando, ainda, 

os despachos exarados no Processo nº. 01A04139 de 12 

de junho de 2007, nos termos do artigo 80, da Lei nº 

2.160, de 20 de dezembro de 1990; resolve PRORROGAR 

A LICENÇA SEM VENCIMENTO, concedida por meio do 

Ato Administrativo nº. 1.412, datado de  04 de agosto de 

2005, a Servidora LUCIANA GERALDO DE AGUIAR DOS 

ANJOS, titular do cargo de provimento efetivo de Peda-

gogo, Nível I, Grau “A” – PED-IA, lotado na Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Cultura, pelo período 

de 05 de agosto de 2007 à 04 de agosto de 2009.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de junho de 

2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.372

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº. 01A03441, datado 

de 10 de maio de 2007; e nos termos do artigo 82, da Lei 

Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; CONCE-

DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 10 de 

junho de 2007 a 09 de junho de 2009, o Servidor PAULO 

HENRIQUE DE SOUZA “B”, titular do cargo de provimen-

to efetivo de Professor de Educação Básica 2, Nível I, Grau 

“A”, PEB2-IA, matrícula nº. 16455-0, lotado na Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de junho de 

2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.373

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº. 01A01040, datado 

de 06 de fevereiro de 2007; e nos termos do artigo 82, 

da Lei Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 

1º (primeiro) de fevereiro de 2007 a 31 de janeiro de 

2008, o Servidor SIDNEI LUIS DA SILVA, titular do cargo 

de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 2, 

Nível I, Grau “A”, PEB2-IA, matrícula nº. 27771-1, lotado 

na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de junho de 

2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.374

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de 

suas atribuições legais; e, considerando o disposto na Lei 

Complementar nº 016, de 14 de junho de 2006; DESIGNA, 

para o exercício da Função Especial de Encarregado – Cai-

xa Escolar, Referência FE-5, CFE 136, matrícula nº. 12730-

2, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura, NILSON LOPES, a partir de 20 de junho de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem aos 22 de junho de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.375

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de 

suas atribuições legais; e, considerando o disposto na Lei 

Complementar nº 016, de 14 de junho de 2006; DESIGNA, 

para o exercício da Função Especial de Encarregado 

– Caixa Escolar, Referência FE-5, CFE 137, matrícula nº. 

34964-0, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 

Esportes e Cultura, GESSIELY SOUZA SILVA, a partir de 20 

de junho de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem aos 22 de junho de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.376

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; nos termos do artigo 32, inciso I, 

da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, 

do cargo de provimento em comissão de Oficial de Ga-

binete, Nível II, CPC 255, lotado na Secretaria Municipal 

de Educação, Esportes, e Cultura, MARCELO HENRIQUE 

VERONEZ, a partir de 15 de junho de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de junho de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.377

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; nos termos do artigo 32, inciso I, 

da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a 

pedido, do cargo de provimento em comissão de Gestora 

Pública I, Nível VII, CPC 756, lotado na Secretaria Muni-

cipal de Educação, Esportes e Cultura, VOLANDA LUCIA 

MENEZES RODRIGUES, a partir de 20 de junho de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de junho de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

 CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.378

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; nos termos do artigo 32, inciso I, 

da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONE-

RA, do cargo de provimento em comissão de Assessor 

Técnico, Nível V, CPC 873, lotado na Secretaria Municipal 

de Educação, Esportes e Cultura, JOSE DONISETI SILVA, a 

partir de 1º (primeiro) de junho de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de junho de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

 Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.379

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de 

suas atribuições legais e considerando a Lei Complemen-

tar nº 030, de 20 de dezembro de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 555, de 28 de dezembro de 2006; NO-

MEIA para cargo de provimento em comissão de Diretor 

de Desenvolvimento e Inovação, Nível V, CPC 10, lotado 

na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, JOSE 

DONISETI SILVA, a partir de 20 de junho de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de junho de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.380

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de 

suas atribuições legais e considerando o artigo 16, da 

Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2006; 

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de 

Gerente de Regulação de Eletiva, Nível III, CPC 78, lotado 

na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de 

Contagem, OELDE OLIVEIRA DA COSTA FILHO, a partir de 

1º (primeiro) de junho de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de junho 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.381

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; e nos termos do artigo 17, da Lei 

Municipal nº 3.085, de 14 de julho de 1998; EXONERA, do 

cargo de provimento em comissão de Diretora de Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Nível V, CPC 

32, lotada da Fundação de Assistência Médica e de Ur-

gência de Contagem – FAMUC, ALESSANDRA MARQUES 

LEITE, a partir de 18 de junho de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de junho de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.382

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de 

suas atribuições legais e considerando o artigo 16, da 

Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2006; 

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de 

Diretor de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

– SAMU, Nível V, CPC 32, lotado na Fundação de Assistên-

cia Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, LUIZ 

ANTONIO DE OLIVEIRA BRAUN, a partir de 18 de junho 

de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de junho de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

ATO ADMINISTRATIVO Nº 4.383, de 25 de junho de 2007.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; considerando o disposto nos 

artigos 12 e 13, da Lei Municipal no. 2.160 de 20 de 

dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Contagem), e suas alterações; e conforme 

o Ofício nº. 043/CGP/GEAC/NOM, de 25 de junho 2007; 

considerando, o Edital de Concurso Público nº. 03/2006; 

considerando, ainda, o resultado classificatório final, 

expedido pela FUNDEP, homologado em 28 de maio de 

2007; considerando, finalmente, as necessidades reais 

do setor próprio; NOMEIA para o respectivo cargo de pro-

vimento efetivo na respectiva lotação, a partir 02 de julho 

de 2007, segundo a ordem de classificação, os candidatos 

habilitados a seguir relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

GUARDA MUNICIPAL

Obs. Ordem de classificação conforme etapas já homolo-

gadas. 

Nome Classificação

WEDISSON LUIZ DA SILVA 1

JOAO BOSCO SETTE BICALHO JUNIOR 2

RONALDO SANTOS FERREIRA 4

LUIZ CLEBER FERRAZ 5

RAINIER EGIDIO DO CARMO 6

MARCELO AGUIAR 7

LUCIANO TADEU DOS REIS DE SOUZA 8

ANTONIO MARCOS MOREIRA DIAS 9

RENATO RODRIGUES GONCALVES 10

SIRLEI NICODEMOS DA SILVA 11

RONEI ARAUJO LIMA 12

NELIO ANGELO MARTINS 13

OLDEMAR GONCALVES PINTO FILHO 14

ADRINEI EUSTAQUIO DA COSTA 16

PAULO ROBERTO DE PAULA 17

JOSE NILSON RODRIGUES MAIA 18

RENATO AGUIAR DOS SANTOS 19

ANSELMO LAUZINO NEVES 20

LEONARDO LUIZ AMANCIO 21

CRISTIANO DE OLIVEIRA 22

WANDERSON CUSTODIO MENEZES 23

TIAGO TOMAZ DE ALMEIDA 24

MAURICIO EVANGELISTA GONZAGA 28

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

GUARDA MUNICIPAL

Nome Classificação

ELVIS HENRIQUE DE LANA ALVES 29

CEZAR SILVEIRA CRUZ 32

DIEGO TADEU AREDES DE OLIVEIRA 33
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RICARDO BISPO DOS SANTOS 34

AUGUSTO GOMES DE MELO 36

BRUNO DIEGO DA SILVA 37

LEANDRO VITOR RODRIGUES MENDES 38

LEONALDO SEBASTIAO DE ARAUJO 39

CARLOS MARCIO DOS SANTOS LIMA 40

EMERSON DA SILVA LOPES 43

WENDEL TADEU JORGE DE OLIVEIRA 44

NIVIANE MARIA LOPES BARRETO 45

ROBSON RODRIGUES 46

VICENTE DE PAULA MARTINS 52

MARIA CONCEICAO ALANE 54

PAULO INACIO ROSA LOUREIRO 57

ARNALDO FALCI NETO 60

STEFANO F.CORRADI SANTOS 61

RONEY MOREIRA DE OLIVEIRA 62

RAFAEL CONCESSO DA SILVA 63

LEANDRO D ASSUMPCAO 64

WALISSON RICARDO BARBOSA 65

CLAUDIO FRANCISCO MIRANDA 68

RENATO LUIZ DE JESUS PAULINO
69 (Lei 

3.829/04)

LECY BASSOTO GOMES 72

WAGNER ATANASIO SANTOS 76

ANTONIO INACIO DE ARAUJO FILHO 80

JADERSON RODRIGO DE FARIA 81

MARINEUZA PERPETUA RODRIGUES 

SALUM
82

RONE CELESTINO MACHADO 86

DANIEL PARREIRA BATISTA 88

LUCIANO ALVES DE SOUZA 89

JEFFERSON ADRIANO DE BARROS 

FRANCA
96

CARLOS TADEU DO ESPIRITO SANTO
102 (Lei 

3.829/04)

DENILSON DOS SANTOS BENEDITO
105 (Lei 

3.829/04)

ADRIANO GONCALVES FERREIRA 108

EDUARDO DE AGUIAR BARBOSA 109

GETULIO MARCIO SALDANHA 110

EVANDRO GOMES 112

LUIZ ROBERTO BARBOSA 113

WALTENCIR VENTURA DE BARROS 116

RONAN FRANCA DA COSTA 117

2/3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

GUARDA MUNICIPAL

Nome Classificação

GRASIELLE MARIE MACHADO 119

FERNANDO CESAR MIGUEL 120

RONAN ALVES VILELA 122

ANITA DOMINGOS P.DE CARVALHO NETA
123 (Lei 

3.829/04)

GERALDO EUSTAQUIO PEIXOTO 124

RUBENS JULIO LOPES 126

SAULO DE OLIVEIRA REIS
127 (Lei 

3.829/04)

TIAGO TEOTONIO DA SILVA
129 (Lei 

3.829/04)

JOSE LOPES DE OLIVEIRA NETO 130

RONALD PEVIDOR BERNARDO 152

EDER ALVES DOS REIS DE OLIVEIRA 159

WELLINGTON SOUZA RESENDE 167

SIMONE MARTINS DA SILVA 169

LEANDRO DONIZETE VIEIRAS 170

JUNIO ALVES MARTINS 173

ARNALDO MORCAL DA SILVA 174

RODRIGO DAMASCENO BENTO
176 (Lei 

3.829/04)

WASHINGTON ALVES RAIMUNDO 190

MARCUS VINICIUS LOPES 206

RODRIGO ALFREDO LOPES 212

ELCY DE SOUZA REZENDE 217
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de junho de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO DE REVERSÃO Nº  001

 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, conforme delegação de competência, Decre-

to nº 30/2005, publicado no Diário Oficial de Contagem 

em 31 de janeiro de 2005; e considerando o disposto nos 

artigos 24, 25 e 26, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 

1990; CONCEDE A REVERSÃO DE APOSENTADORIA, nos 

termos dos despachos exarados no Processo Administrati-

vo nº 01A11197/2006, à Servidora ANA CRISTINA BARROS 

DE ALMEIDA, matrícula nº 10.562-7, inscrita no CPF sob 

o nº 343.970.866-72, no cargo efetivo de Professor de 

Educação Básica 2, Nível I, Grau “A” – PEB2-IA, lotado na 

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, a 

partir de 1º(primeiro) de agosto de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 29 de junho 

de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração

Contagem, 28 de junho de 2007.

Senhora Servidora ,

ANA MARIA SANTANA MARIAS

Acatando entendimento da douta Procuradoria Geral 

do Município, expressado no Parecer  001/2005, e consi-

derando que, a vantagem anteriormente concedida, de 

forma indevida, referente a vantagem do qüinqüênio, 

e, considerando ainda, o disposto nas Emendas a Lei 

Orgânica do Município nº. 012/98 e nº. 019/2000, vêm 

CITÁ-LO de a decisão de anular o ato administrativo 

que lhe concedeu o qüinqüênio, de acordo com parecer 

normativo nº001/005.

Visando a garantia constitucional da ampla defesa e 

do contraditório, e se for de seu interesse, fica dada a 

oportunidade de apresentar por escrito a defesa, que 

deverá ser entregue no setor de protocolo, localizado 

no Prédio-Sede da prefeitura Municipal de Contagem, 

que a encaminhará para a Coordenadoria Técnico-Con-

sultiva, da Secretaria Municipal de Administração, para 

análise e , posterior, julgamento por parte da autoridade 

competente.

Atenciosamente,

Cleudirce Cornélio de Camargos

  Secretária Municipal de Administração

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE CONTAGEM

DESPACHO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01/001/06

CONSELHEIRO : Roberto Francisco de oliveira. 

Acolho relatório final da Comissão Processante para, nos 

termos do artigo 14, IX, julgar PROCEDENTE as denúncias 

formuladas contra o Conselheiro ROBERTO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA.

Conseqüentemente aplico a pena de DESTITUIÇÃO DA  

FUNÇÃO ao referido conselheiro por restar configurados 

os ilícitos previstos nos artigos 46, I, III, VII, VIII, XI; art. 

51, VI e art. 12, II, do Regimento Interno dos Conselhos 

Tutelares do Município de Contagem e ainda infração ao 

art. 312 do Código Penal Brasileiro  

Intime-se.

 Contagem, 05 de outubro de 2006.

Josely de Almeida

Presidente do CMDCA.

DESPACHO DE JULGAMENTO

Acolho o relatório final apresentado pela Comissão 

Processante e nos termos do artigo 136, inciso II, da 

Lei Municipal 2.160/90, julgo PROCEDENTE a denúncia 

formulada contra o servidor ANTÔNIO DE ARAÚJO BAR-

RETO, Secretário Escolar, matrícula nº 28.453-0, por terem 

restado configurados os ilícitos a ele imputados.

Condeno o servidor ao cumprimento da pena de suspen-

são equivalente a 60 (sessenta) dias de serviço, na forma 

prevista no artigo 123, inciso II c/c artigo 126, ambos da 

Lei 2.160/90.

Intime-se. Registre-se. Publique-se.

Contagem, 11 de junho de 2007.

LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 

CULTURA

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Nos termos do artigo 161, caput e 136, inciso II da Lei 

Municipal 2.160/90, APROVO e RATIFICO integralmente 

o relatório final da Comissão Processante no sentido 

de aplicar a penalidade administrativa da SUSPENSÃO 

pelo período de (90) noventa dias à servidora R.M.A. DE 

OLIVEIRA, matrícula nº 01110604, uma vez que ficaram 

comprovada as infrações aos deveres funcionais insertos 

no artigo 112, inciso I e III, bem como a violação à proibi-

ção estabelecida no artigo 113, inciso XIII, da Lei 2.160/90, 

conforme constatado nos autos do Processo Administrati-

vo Disciplinar nº 01/003/2007.

Registre-se. Publique-se. Intime-se.

Contagem, aos 27 de junho de 2007.

CARLOS VANDERLEY SOARES

Secretário Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 03/07

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Contagem faz saber a todos 

que, transcorrido o prazo de interposição de recursos por 

parte dos interessados, HOMOLOGA o resultado do Pro-

cesso Seletivo Simplificado – PSS 03/07 para os cargos de 

AUXILIAR DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS (AJUDANTE 

DE CAMINHÃO), AGENTE DE SERVIÇO FUNERÁRIO I 

(COVEIRO),AUXILIAR DE SERVIÇOS I (LAÇADOR DE ANI-

MAIS ERRANTES), MOTORISTA I, OFICIAL DE MANUTEN-

ÇÃO E OBRAS I (BOMBEIRO, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, 

PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, SERRALHEIRO, SOLDA-

DOR, ESTOFADOR), para composição de quadro de reser-

va para contratações temporárias do quadro de pessoal 

da Prefeitura Municipal de Contagem, conforme Edital 

PSS 03/07 publicado na Edição 2340, do Diário Oficial de 

Contagem, de 21 de maio de 2007, cuja validade será de 

01 (um) ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual 

período, conforme item 7.6. do edital citado.

Contagem, 28 de junho de 2007

MARILIA CAMPOS

Prefeita Municipal de Contagem

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 04/07

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Contagem faz saber a todos 

que, transcorrido o prazo de interposição de recursos 

por parte dos interessados, HOMOLOGA o resultado do 

Processo Seletivo Simplificado – PSS 04/07, parcialmente, 

para as funções de MONITOR DE EDUCARTES E UNIDA-

DES CULTURAIS e OPERADOR DE SOM, para composição 

de quadro de reserva para contratações temporárias do 

quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Contagem, 

conforme Edital PSS 04 /07 publicado na Edição 2342, do 

Diário Oficial de Contagem, de 28 de maio de 2007, cuja 

validade será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 

uma vez por igual período, conforme item 7.6. do edital 

citado.

Contagem, 29 de junho de 2007

MARILIA CAMPOS

Prefeita Municipal de Contagem

PORTARIA Nº 097, 25 de junho de 2007.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar e constitui 

Comissão Disciplinar

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990,

RESOLVE:

Instaurar sindicância indiciária, em desfavor de W. DE 

PAULA, matrícula nº 052045-4, Médica, por supostas 

práticas de:

1. Desrespeitar usuária do SUS, inicialmente recu-

sando-se  tende-la em consulta e a destratado durante o 

atendimento, posteriormente;

2. prescrever receita médica com nomes trocados de 

pacientes; e

3. diversas condutas punidas com advertências.

Tais fatos, se comprovados, configuram infrigência às 

normas da Lei municipal nº 2.160/90:

Art. 112. São deveres do servidor:

I – Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

(...);

XI – tratar com urbanidade as pessoas;

(...).

Estará a infratora sujeita à cominação legal do artigo 

123, inciso II da mesma lei, caso restem comprovadas as 

imputações feitas.

Para tanto, DETERMINO:

Artigo 1º Constituição de Comissão para atuar em sindi-

cância indiciária que deverá ser constituída pelos mem-

bros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:

I. Rosilene Aparecida Barbosa;

II. Cláudio Marcos da Silva;

III. Nélio Murilo Sanches.

Parágrafo único. Fica designado como relator da Comis-

são Sindicante, o segundo membro Cláudio Marcos da 

Silva.

Artigo 2º Determino a citação da servidora W. DE 

PAULA para responder a todos os termos da sindicância 

indiciária, devendo ser expedida a respectiva carta para 

tal finalidade.

Artigo 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de junho de 

2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 098, 25 de junho de 2007.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar e constitui 

Comissão Disciplinar.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990,

RESOLVE:

Instaurar sindicância indiciária, em desfavor de R. V. 

SIMÕES, matrícula nº 130019-1, Médica, por supostas prá-

ticas de: encaminhar paciente do SUS para realizar proce-

dimento cirúrgico em clínica particular, sem observando 

do trâmite exigível pelo município para providenciar 

Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Tal fato, se comprovado, configura infrigência às normas 

da Lei municipal nº 2.160/90:

Art. 112. São deveres do servidor:

(...);

II – ser leal à instituição a que servir;

III –observar as normas legais e regulamentares;

(...);

VII – zelar pela economia do material e a conservação do 

patrimônio público;

(...).

Estará o infrator sujeito às cominações legais dos artigos 

123, incisos I ou II da mesma lei, caso reste comprovada a 

imputação feita.

Para tanto, DETERMINO:

Artigo 1º Constituição de Comissão para atuar em sindi-

cância indiciária que deverá ser constituída pelos mem-

bros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:

I. Rosilene Aparecida Barbosa;

II. Cláudio Marcos da Silva;

III. Nélio Murilo Sanches.
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Parágrafo único. Fica designado como relator da Comis-

são Sindicante, o segundo membro Cláudio Marcos da 

Silva.

Artigo 2º Determino a citação do servidor R. V. SIMÕES 

para responder a todos os termos da sindicância indici-

ária, devendo ser expedida a respectiva carta para tal 

finalidade.

Artigo 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de junho de 

2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 099, de 28 de junho de 2007

Designa Defensor Dativo.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sra.Cleu-

dirce Cornélio de Camargos e a Corregedora Municipal, 

Dra. Rosilene Aparecida Barbosa, no uso de suas atribui-

ções, nos termos do § 2º do art. 158 da Lei 2.160, de 20 de 

dezembro de 1990.

RESOLVEM:

Designar a Dra. Isabela Sacramento Martins de Castro, 

OAB 104.681, Diretora de Assuntos Jurídicos, matrícula 

34916-0, para, na condição de defensora dativa, acom-

panhar o processo administrativo disciplinar e adotar 

as demais providências que se tornarem necessárias em 

favor do servidor E. E. R. de Jesus, Motorista, matrícula 

170060-2, revel no Processo Administrativo Disciplinar 

nº.01/026/2007, instaurado por meio da Portaria nº 087, 

de 04 de junho de 2007. 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de junho de 

2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ROSILENE APARECIDA BARBOSA

Presidente da Comissão Processante

PORTARIA Nº 096, 25 de junho de 2007.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar e constitui 

Comissão Disciplinar.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990,

RESOLVE:

Instaurar sindicância indiciária, em desfavor de O. 

BIANCHI, matrícula nº 141004-1, Motorista, por supostas 

práticas de:

1. Desrespeito a ordens legais de superior hierárquico 

ao não fornecer dados ao servidor responsável pelo 

controle de utilização de veículos do setor de transporte 

da FAMUC, em 11 de outubro de 2006.

2. ter causado dano ao patrimônio público ao provo-

car colisão de veículo de uso do município contra coluna 

de concreto no pátio da FAMUC, no dia 21 de dezembro 

de 2006

3. violação às normas de trânsito ao conduzir veículo 

público de forma perigosa, pondo em risco a segurança 

alheia quando trafegava pela Rua Hackel Bem Hur Salva-

dor, em 26 de outubro de 2006

 Tais fatos, se comprovados, configuram infrigência 

às normas da Lei municipal nº 2.160/90:

Art. 112. São deveres do servidor:
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(...);

III –observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legais;

(...);

VII – zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

(...).

 Estará o infrator sujeito às cominações legais dos artigos 123, incisos I ou II da mesma lei, caso restem comprova-

das as imputações feitas.

Para tanto, DETERMINO:

Artigo 1º Constituição de Comissão para atuar em sindicância indiciária que deverá ser constituída pelos membros 

abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:

I. Rosilene Aparecida Barbosa;

II. Cláudio Marcos da Silva;

III. Nélio Murilo Sanches.

Parágrafo único. Fica designado como relator da Comissão Sindicante, o segundo membro Cláudio Marcos da Silva.

Artigo 2º Determino a citação do servidor O. BIANCHI para responder a todos os termos da sindicância indiciária, 

devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de junho de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

Concurso Externo 03/2006 – GUARDA MUNICIPAL RELAÇÃO DE CANDIDATOS ELIMINADOS NA 4ª ETAPA (Investigação 

Social) – Até 02/07/07

No. Nome do candidato Inscrição

01 ADALBERTO DOS SANTOS PEREIRA 130015

02 AGOSTINHO HELMER 133127

03 ALAN OLIVEIRA PRADO 130879

04 ALEX RAMOS MARTINS 130008

05 ALEXANDRE GOMES TEIXEIRA 130729

06 ALEXSON INEZ DO REIS 130238

07 ALZEMAR PEREIRA DOS SANTOS 132264

08 ANA ANICIO RIBEIRO NOVAZIK 133686

09 ANA PAULA SOARES SILVA AVELINO 130794

10 ANDERSON KLEUVER ALVES DA SILVA 3185

11 ANDERSON TADEU SILVA DE CASTRO 130878

12 ANDRE LUIS RIBEIRO FERRAZ 133549

13 ARTHUR DIAS MARTINS DOS SANTOS 133001

14 CARLOS ANTONIO ARAUJO 11074

15 CINARA CRISTINA DA MOTA 12030

16 CLAUDINEIA RODRIGUES CAMILO 130853

17 CLAUDIO EDUARDO FERNANDES 130160

18 CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS 8040

19 DANIEL FRANCISCO DA SILVA 132050

20 DARCY DOS SANTOS JUNIOR 3013

21 DENNIS ARMANDO 11218

22 EDILSON DE FREITAS 131913

23 EDIO GONÇALVES CLAUDINO 12031

24 ELIAS PEREIRA DOS SANTOS 133574

25 GELSON ASSIS VIVEIRO 132548

26 GERSON MARTINHO PEREIRA 3136

27 GILBERTO ELIAS OLIVEIRA MADALENO 131752

28 GIOVANI TOME ZOCRATTO 130763

29 GLADSON FAGUNDES FERNANDES 132558

30 GLAUBER CARDOSO GUIMARAES 9069

31 GUSTAVO ANDRADE 8200

32 GUSTAVO LIMA ANJOS 132623

33 HÉLIO CÁSSIO MARCIANO DE OLIVEIRA 132306

34 HUDSON ROGERIO DE LIMA 130798

35 IVAN MADRONA CARVALHO 131474

36 IZIDORO RODRIGUES DE MORAIS 130920

37 JAMILSON ROSA 12064

38 JOAO MARCOS ELER 132962

39 LUCIENE VITOR FONSECA DA SILVA 12214

40 MARCELO ALVES SCHELEGER 130024

41 MARCELO PINHEIRO DE OLIVEIRA 3145

42 MARCIA MOREIRA LIMA 130415

43 MARIVALDO MATOS CONCEIÇÃO 132457

44 MASSIMILIANO LEAO ORLANDI 132443

45 MAURO OLIVEIRA SILVA 131791

46 NELCIR JOSE MIOTTO 130781

47 NIACTOR ALECRIM DOS SANTOS 130042

48 OSMAR LOPES DE PAULA 130799

49 PAULO CESAR DIAS FLORINDO 131574

50 PAULO CÉSAR VIANA 131336

51 PRISCILA SILVA BARBOSA 11440

52 RAMON DA SILVA MOURA 11510

53 RICARDO DE JESUS PEREIRA 130030

54 ROBERT MAXMILIAN DA SILVA MENDES 131237

55 SEBASTIAO SEVERINO DOS SANTOS 9066

56 SERGIO EDUARDO MARTINS 130077

57 SERGIO LOURES FONTES 132136

58 SERGIO MURILO DE CARVALHO 130085

59 SILAS VILELA OLIVEIRA 132438

60 TIAGO CARDOSO DOS SANTOS 131903

61 UILDE VENÃNCIO DE OLIVEIRA 12184

62 WALKIR DE ARAUJO LIMA 132515

63 WALLACE BARBOZA 12177

64 WANDERLEI FERREIRA DE SOUZA 132478

65 WELLINGTON ALVES DOS SANTOS 131668

66 WELLINTON ALVES DA SILVA 132007

67 WIL ROBSON CORREIA DA SILVA 133507

68 WILSON JUVENIL ISAIAS 11109

Conforme Pareceres da Comissão de Análise

de Idoneidade e Conduta Ilibada  Previsto no item 10.7 do Edital 03/2006.

 COMISSÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS

 SELETIVOS SIMPLIFICADOS – DECRETO 426

DESPACHO DE JULGAMENTO

Nos termos do artigo 161, caput e 136, inciso II da Lei municipal 2.160/90, APROVO E RATIFICO integralmente o relató-

rio final da Comissão Processante no sentido de aplicar a penalidade administrativa de ADVERTÊNCIA ao servidor R. F. 

DE CARVALHO, matrícula nº 32.201-6, uma vez que ficaram comprovadas as infrações aos deveres funcionais insertos 

no artigo 112, inciso III da Lei municipal nº 2.160/90, conforme constatado nos autos do Processo Administrativo Disci-

plinar nº 01/043/2006.

Registre-se. Publique-se. Intime-se.

Contagem, 25 de junho de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE REVELIA

Ao(s) 26 (vinte e seis) dias do mês de junho do ano de 2007, na Corregedoria Municipal do Município de Contagem, 

localizada à Praça Presidente Tancredo Neves, nº. 200, Bairro Camilo Alves, atendendo o teor do art. 158, § 1º da Lei 

2.160/90 e considerando que o processado EMÍLIO EDER ROSA DE JESUS, motorista, matrícula 170060-2, não apre-

sentou defesa no período concedido, declaro sua revelia para que surta os devidos e legais efeitos, dando ensejo à 

designação de defensor dativo pela autoridade administrativa que determinou o presente procedimento. Para constar, 

lavrei o presente termo que vai assinado por mim e pelos membros da Comissão.

__________________________

Presidente

__________________________

Membro

___________________________

Membro

DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AQUISIÇAO DE QÜINQÜÊNIO

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por meio da Secretária Municipal de Administração, neste ato, representada pela titular 

da pasta, que nos termos do artigo 63 da Lei nº2.160, de 20 de dezembro de 1990, TORNA PÚBLICO a aquisição da 

vantagem, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo 

averbado, denominado “QÜINQÜÊNIO”, considerando o disposto nas emendas à Lei Orgânica do Município nº012/98 

e nº019/2000.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de Junho de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração.

Servidor Efetivo Matrícula Quant. Mês Lançado Mês/Ano adq.

Adelaide Campos da Silva 09198-7 5º junho Fev/07

Adriana Costa da Silva Chilotti 17361-4 2º junho Set/05

Adriane Aparecida Silva 09245-2 4º junho Abr/07

Afonso Gomes Rezende 11267-4 5º junho Mai/03

Agostinha Gorette da Silva 09469-2 4º junho Mai/07

Alimar Duval Arcanjo 10829-4 3º junho Set/04

Ana Leonor dos Santos 07371-7 6º junho Set/06
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Ana Lucia Nunes 98130-3 3º junho Jun/07

Ana Paula Macedo Costa 11081-7 4º junho Fev/07

Andréa Alves Amaral 09609-1 4º junho Jun/07

Ângela Maria Silva dos Santos 12580-6 3º junho Abr/07

Anisia Maria Martins 09513-3 3º junho Abr/07

Aparecida Maria dos Reis 06636-2 5º junho Mai/07

Ariadne Silva Vieira Serpa 06478-5 5º junho Abr/07

Asenate Aparecida Coura 19348-8 1º junho Nov/05

Carmem Mariza Diniz Freitas 05032-6 6º junho Mar/06

Celi Maria D´Alcântara Coelho 09504-4 4º junho Jun/07

Celma Lucia Vieira de Niranda 12921-6 3º junho Jan/07

Clarice Raimundo de Moura 07252-4 5º junho Mar/07

Claudia Rogéria Santos da Cunha Silva 09445-5 4º junho Mai/07

Servidor Efetivo Matricula Quant. Mês Lançado Mês/Ano adq.

Cláudio Walter das Dores Assunçao 14561-0 4º junho Nov/06

Cristina Celina deSouza 09517-6 4º junho Jun/07

Cleide Maria de Oliveira Scarpelli 11538-0 4º junho Abr/07

Clever Teixeira Mendes 15915-8 6º junho Mai/07

Damir de Assis Honorio 12141-0 3º junho Nov/05

Daniela Alcântara Meireles 16701-0 2º junho Jul/06

Delma Augusta Eloi 13340-0 3º junho Mai/07

Diva Beatriz Bruno Silva 11547-9 4º junho Ago/05

Divaneide Barbosa de Jesus Souza 05018-0 6º junho Mai/07

Elenice Maria de Pinho 06072-0 3º junho Abr/07

Elisabete Luzia Pinto Pereira 09440-4 4º junho Abr/07

Eunice Ribeiro de Oliveira 06437-8 5º junho Fev/07

Flavia Roberto Santos Moreira 23195-9 6º junho Ago/05

Floripes Maria Lisboa dos Santos 13146-6 3º junho Mar/07

Francisca Viana de Santana 06626-5 5º junho Mai/07

Fernando Coimbra Perdigao 13488-0 2º junho Abr/06

Gilberto de Jesus 09278-9 4º junho Mar/07

Gilmar Luiz Lages 09163-4 4º junho Mar/07

Gizele de Souza Almeida 09303-3 4º junho Abr/07

Heloisa Helena Almeida Fróes Caputo 06470-0 5º junho Mar/07

Heranice de Freitas Torquato 16735-5 2º junho Mar/07

Idanir Vany da Silva 09180-4 4º junho Jun/07

Iracema Quaresma Schaper 10150-8 6º junho Jun/07

Julio Maria Resende 15783-0 2º junho Mar/07

Lourdes Aparecida Moreira de Oliveira 07288-5 5º junho Ago/02

Lucia Helena Clementino 09452-8 4º junho Abr/07

Luciana Cristina Fernandes 16537-9 2º junho Mar/06

Lucilene de Freitas Lemos 06653-2 5º junho Jun/07

Luzia das Graças da Luz 12939-9 5º junho Mar/07

Luzia de Fátima Silva Pinto 12370-6 4º junho Jun/07

Magna Maria Terezinha Silva Marques 06385-1 5º junho Jan/07

Márcia Aparecida M. Salles 12287-4 4º junho Set/04

Márcia Lucia dos Santos 09316-5 4º junho Mai/07

Márcia Mendes Siqueira Vilela 13447-3 3º junho Jun/07

Márcia Regina dos Santos 14278-6 3º junho Jul/05

Marcio Antonio da Silva 11622-0 5º junho Ago/06

Marcos Aurélio Dias 17080-1 2º junho Abr/07

Margarida Mendes Cordeiro Diniz 10635-6 3º junho Jan/04

Maria Aparecida Silva Lopes 13326-4 3º junho Mai/07

Maria Auxiliadora França da Costa 13466-0 5º junho Jun/07

Maria Auxiliadora Guimarães Pessoa 04921-2 6º junho Jun/07

Maria da Conceição de Assis 13383-3 3º junho Jun/07

Maria da Conceiçao Silva Sales 04908-5 6º junho Mar/07

Maria da Penha Gomes de Araújo 11125-2 4º junho Fev/07

Maria das Dores Assunção 04829-1 6º junho Fev/07

Maria de Fátima Pinheiro 13382-5 3º junho Jun/07

Servidor Efetivo Matrícula Quant. Mês Lançado Mês/Ano adq.

Maria Dolores Mingote dos Santos 09155-3 4º junho Nov/06

Maria do Socorro Oliveira 17516-1 2º junho Jun/07

Maria dos Reis Dutra 06584-6 5º junho Mai/

Maria Elizabete de Souza 12382-0 4º junho Jan/06

Maria Geralda Nazaré Santos 14604-8 4º junho Mar/07

Maria Geralda Pereira de Oliveira 11595-9 4º junho Jun/06

Maria Imaculada Costa 05762-2 6º junho Jun/07

Maria Jose de Deus Nascimento 10628-3 4º junho Nov/06

Maria Juliana Sandra Campos Cabacinha 09243-6 4º junho Fev/07

Maria Lucia de Oliveira 14020-1 3º junho Fev/07

Maria Luiza Ferreira 06512-9 5º junho Mai/07

Maria Luiza de Souza Heleno 11407-3 4º junho Mai/06

Maria Rita de Cássia Costa 06370-3 5º junho Jan/07

Maria Roberta Esselim 06521-8 2º junho Nov/02

Marilene Camargos de Castro 04863-1 6º junho Nov/06

Marinete Carneiros Alves 11145-7 4º junho Jan/07

Maristela de Freitas 13422-8 3º junho Jun/07

Marly de Oliveira Fernandes 08733-5 4º junho Abr/07

Mauricio Francisco Vieira 15386-9 2º junho Mai/07

Mauro Sergio da Silva 15474- 1 6º junho

Milton de Freitas Rocha 11509-6 7º junho Jun/07

Mônica Aparecida deAssis 09541-9 4º junho jun/07

Mônica Moreira Matos 06421-1 5º junho Abr/07

Nadia Alves Pereira 08726-2 4º junho Jun/07

Nanci Graciele de Paula Amaral 12030-8 5º junho Set/06

Neusa Ferreira de Araujo 06333-9 5º junho Dez/06

Neusa Rodrigues dos Santos 08728-9 4º junho Mai/07

Nilceia Aparecida da Fonseca 09262-2 4º junho Mar/07

Nilza Aparecida Alves Cardoso 09256-8 4º junho Jun/07

Noeme Ramos de Oliveira 09730-6 5º junho Jun/07

Olinda Maria Ramos 05872-6 5º junho Mai/07

Rosana Chaves da Silva 11590-8 3º junho Jul/06

Roselene Georgina Guimarães Moura 13637-9 4º junho Abr/07

Rosilda Aparecida Lara Silva 11082-5 4º junho Fev/07

Rosemere Henriques Lima 08732-7 4º junho Ago/06

Sandra Martins Rocha 13026-5 4º junho Jun/04

Sebastião Duarte MArtins 03142-9 7º junho Abr/07

Seila Maria deSouza 07597-3 6º junho Abr/07

Sidney Muniz Pantaleão 09653-9 4º junho Jun/07

Silvane Tavares dos Santos Bento 11522-3 3º junho Ago/06

Silvia dos Reis Alves 14939-0 5º junho Mar/07

Sofia Lourdes Dauare da Silva 16741-0 3º junho Fev/06

Solange Barbosa de J. Pereira 08171-0 4º junho Mai/07

Sonja Goulart de Oliveira 06565-0 5º Junho Mar/07

Stella Maris Coimbra Kroger 13337-0 3º junho Abr/07

Sueli Villas Boas Coelho 08828-5 4º junho Fev/07

Servidor Efetivo Matrícula Quant. Mês Lançado Mês/Ano adq.

Tânia Maria da Costa Bebiano 13294-2 3º junho Mai/07

Tânia Rocha Silva Paterlini 09177-4 4º junho Fev/07

Terezinha Alves Andrade 06597-8 3º junho Mai/07

Vânia Moreira 06758-0 5º junho Dez/06

Vicente Inácio Rosa 15078-9 3º junho Dez/06

Vilma Augusto dos Santos 09229-0 4º junho Abr/07

Zila Moura Nunes Rodrigues 06279-0 5º junho Nov/06

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

EXTRATOS  PARA PUBLICAÇÃO – SETOR DE CONVÊNIOS  28/06/2007

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº.003/2007, celebrado entre o Município de Contagem com a interve-

niência da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Guimarães Rosa.  Objeto: Suplemen-

tação no valor de R$ 4.200,00 em 06 parcelas de R$ 700,00, para cobrir despesas decorrentes da ampliação da demanda 

escolar. Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007. 

Extrato ao Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº.005/2007, celebrado entre o Município de Contagem com a interve-

niência da Secretaria Municipal Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar José Ovídio Guerra.  Objeto: Suplemen-

tação no valor de R$ 3.000,00 06 parcelas de R$500,00, para cobrir despesas de custeio do Projeto Pró Jovem. Dotação 

Orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007.

Extrato ao Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº.006/2007, celebrado entre o Município de Contagem com a inter-

veniência da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Josefina de Souza Lima.  Objeto: 

Suplementação no valor de R$ 3.000,00 em 06 parcelas de R$500,00. para cobrir despesas de custeio do Projeto Pró 

Jovem. Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007.

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº.007/2007, celebrado entre o Município de Contagem com a inter-

veniência da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Pedro Pacheco de Souza. Objeto: 

Suplementação no valor de R$ 3.000,00 para cobrir despesas de custeio do Projeto Pró Jovem. Recurso financeiro: 

R$3.000,00 em 06 parcelas de R$500,00. Dotação Orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. 

Assinado: 12/06/2007. 

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº.010/2007, celebrado entre o Município de Contagem com a interve-

niência da Secretaria Municipal Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Randolfo José da Rocha. Objeto: Suple-

mentação no valor de R$ 500,00, parcela única, para aquisição do Kit Brinquedo para atender novas turmas. Dotação 

Orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007. 

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº.014/2007, celebrado entre o Município de Contagem com a interve-
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niência da Secretaria Municipal Educação, Esportes e Cul-

tura e a Caixa Escolar Francisco Sales da Silva Diniz. Obje-

to: Suplementação no valor de R$500,00, parcela única, 

para aquisição do Kit Brinquedo para atender novas 

turmas. Dotação Orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-

33504100 FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007. 

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.015/2007, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal Educação, 

Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Giovanni Chiodi. 

Objeto: Suplementação no valor de R$ 3.000,00 para 

cobrir despesas de custeio do Projeto Pró Jovem e R$ 

500,000, em 07 parcelas de R$ 500,00 para aquisição 

do Kit Brinquedo para atender novas turmas. Dotação 

Orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 

010901. Assinado: 12/06/2007. 

Extrato ao Terceiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.018/2007, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal Educação, 

Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Professora Ana 

Guedes Vieira. Objeto: Suplementação no valor de R$ 

7.200,00 sendo R$3.000,00 em 06 parcelas de R$ 500,00 

para cobrir despesas de custeio do Projeto Pró Jovem e R$ 

4.200,00 06 parcelas de R$ 700,00 para custear despesas 

decorrentes da ampliação da demanda escolar. Dotação 

Orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 

010901. Assinado: 12/06/2007. 

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.024/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Heitor Villa-Lobos.  

Objeto: Suplementação no valor de R$ 4.200,000 em 06 

parcelas de R$700,00, para custear despesas decorrentes 

da ampliação da demanda escolar. Dotação orçamentá-

ria: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. 

Assinado: 12/06/2007

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.027/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Nossa 

Senhora Aparecida.  Objeto: Suplementação no valor de 

R$ 4.200,00 em 06 parcelas de R$700,00, para custear 

despesas decorrentes da ampliação da demanda escolar. 

Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 

FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007

Extrato ao Terceiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.029/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Professora 

Lígia Magalhães.  Objeto: Suplementação no valor de R$ 

3.000,00 em 06 parcelas de R$500,00 para cobrir despesas 

de custeio do Projeto Pró Jovem. Dotação orçamentária: 

1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. Assina-

do: 12/06/2007.

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.030/2007, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal de Educa-

ção, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Virgílio de Melo 

Franco.  Objeto: Suplementação no valor de R$ 3.000,000 

em 06 parcelas de R$500,00 para cobrir despesas de 

custeio decorrentes da ampliação da demanda escolar. 

Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 

FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007

Extrato ao Segundo Termo Aditivo de Convênio 

nº.031/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Alvorada 

.Objeto: Suplementação no valor de R$ 1.500,00 em 

uma única parcela, para cobrir despesas de custeio 

do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Infantil.. Dotação Orçamentária: 

1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010100. Assina-

do: 24/05/2007.

Extrato ao Terceiro Termo Aditivo de Convênio 

nº.031/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Alvorada. 

Objeto: Suplementação no valor de R$ 3.000,00 em 06 

parcelas de R$500,00 para cobrir despesas de custeio 

decorrentes da ampliação da demanda escolar. Dotação 

Orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 

010901. Assinado: 12/06/2007. 

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.036/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Margarida 

de Melo Diniz.  Objeto: Suplementação no valor de 

R$ 4.200,00 em 06 parcelas de R$700,00, para custear 

despesas decorrentes da ampliação da demanda escolar. 

Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 

FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.040/2005, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal de Trabalho 

e Desenvolvimento Social e Centro de Apoio Promocional 

e Educacional Santo Hermann Jose-CEPA.  Objeto:  Fica 

prorroga  o prazo de vigência do Convênio 040/2005  

para 30/07/2007. Assinado: 28/06/2007.

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.040/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Dona 

Jovina Ferreira.  Objeto: Suplementação no valor de R$ 

2.000,00, parcela única, para custear despesas decorrentes 

doProjeto Novo Olhar – curso de cinema digital, para os 

alunos da Escola Municipal Dona Jovina Ferreira. Dotação 

orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 

010901. Assinado: 12/06/2007

Extrato ao Primeiro Termo Reti-Ratficação ao Convênio 

nº.038/2007, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal de Educa-

ção, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Otacir Nunes 

dos Santos.  Objeto: Retificar o Subitem 4.2, da Cláusula 

Quarta do Convênio nº.038, que passa a vigorar com a 

seguinte redação:

4.2 REPASSE: os recursos serão liberados, em 09 (nove) 

parcelas, conforme Cronograma de Desembolso Financei-

ro quadro seis do Plano de Trabalho:

Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta

R$ 

9.425,52
R$

 8.190,95
R$ 

9.425,52

R$ 

9.425,52

R$ 

19.654,00

1º Cus-

teio

1º Tra-

balho de 

Campo, 

Harmonia

2º Custeio 3º Custeio

Biblio. e 

perma-

nente

Sexta Sétima Oitava Nona Total 

R$ 8.190,95 R$ 9.425,52 R$

 11.725,52 R$ 9.425,52
R$ 

94.889,02
2º Trabalho de Campo, Harmonia 4º Custeio 5º 

Custeio, Harmonia 6º Custeio 

Assinado: 05/06/200

Extrato ao Terceiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.041/2007, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal de Educa-

ção, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Glória Marques 

Diniz.  Objeto: Suplementação no valor de R$ 6.000,00 

sendo R$ 3.000,00 (06 parcelas de R$500,00), para 

custear despesas do Projeto Pró Jovem e R$ 3.000,00 (06 

parcelas de R$500,00), para cobrir despesas decorrentes 

da ampliação da demanda escolar. Dotação orçamentá-

ria: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. 

Assinado: 12/06/2007.

Extrato ao Segundo Termo Aditivo ao Convênio 

nº.043/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Maria Silva 

Lucas.  Objeto: Suplementação no valor de R$ 4.700,00 

sendo R$ 4.200.00 em 06 parcelas de R$700,00 para 

custear despesas decorrentes da ampliação da demanda 

escolar e R$ 500,00 parcela única, para aquisição do Kit 

brinquedo para atender novas turmas. Dotação orçamen-

tária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. 

Assinado: 12/06/2007.

Extrato ao Segundo Termo Aditivo ao Convênio 

nº.044/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Wancleber 

Pacheco.  Objeto: Suplementação no valor de R$ 1.500,00 

parcela única, para cobrir despesas de custeio de Ma-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Infantil. Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-

33504100 FONTE: 010901. Assinado: 24/05/2007.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.044/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Wancleber 

Pacheco.  Objeto: Suplementação no valor de R$ 3.600,00 

em 06 parcelas de R$600,00, para cobrir despesas de 

custeio decorrentes da ampliação da demanda escolar. 

Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 

FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007. 

Extrato ao Primeiro Aditivo ao Convênio nº.045/2007, 

celebrado entre o Município de Contagem com a inter-

veniência da Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura e a Caixa Escolar Professora Maria de Matos 

Silveira.  Objeto: Suplementação no valor de R$ 3.000,00 

em 06 parcelas de R$500,00, para custear despesas 

decorrentes da ampliação da demanda escolar. Dotação 

orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 

010901. Assinado: 12/06/2007

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.047/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Sócrates 

Mariani Bittencourt.  Objeto: Suplementação no valor 

de R$ 4.200,00 em 06 parcelas de R$700,00, para custear 

despesas decorrentes da ampliação da demanda escolar. 

Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 

FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.048/2007, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal de Educa-

ção, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Luiz da Cunha.  

Objeto: Suplementação no valor de R$ 3.000,00 para 

custear despesas do Projeto Pró Jovem. Recurso finan-

ceiro: R$3.000,00 em 06 parcelas de R$500,00. Dotação 

orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 

010901. Assinado: 12/06/2007.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.049/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Dona 

Gabriela Leite Araújo.  Objeto: Suplementação no valor 

de R$ 3.000,00  em 06 parcelas de R$500,00, para custear 

despesas do Projeto Pró Jovem. Dotação orçamentária: 

1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. Assina-

do: 12/06/2007.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.050/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar da Escola 

Municipal Padre Joaquim de Souza Silva..  Objeto: 

Suplementação no valor de R$ 3.000,00 em 06 parcelas 

de R$500,00, para custear despesas  decorrentes da 

ampliação da demanda escolar. Dotação orçamentária: 

1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. Assina-

do: 12/06/2007

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Convênio 

nº.053/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Joaquim 

Teixeira Camargos.  Objeto: Suplementação no valor de 

R$ 3.600,00 em 06 parcelas de R$600,00, para custear 

despesas decorrentes da ampliação da demanda escolar. 

Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 

FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Convênio 

nº.056/2007, celebrado entre o Município de Conta-

gem com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Hilton 

Rocha.  Objeto: Suplementação no valor de R$ 6.500,00, 

R$500,00 parcela única para aquisição de Kit Brinque-

do, R$3.000,00 em 06 parcelas de R$500,00 Projeto 

Pró Jovem e R$3.000,00 em 06 parcelas de R$500,00 

ampliação  da demanda escolar. Dotação orçamentária: 

1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE:010901. Assina-

do: 12/06/2007

Extrato ao Segundo Termo Aditivo ao Convênio 

nº.057/2007, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal de Educa-

ção, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Rita Carmelinda 

Rocha.  Objeto: Suplementação no valor de R$4.200,00  

em 06 parcelas de R$700,00, para cobrir despesas de 

custeio decorrentes da ampliação da demanda escolar. 

Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-33504100 

FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Convênio 

nº.061/2007, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal de Educa-

ção, Esportes e Cultura e a Caixa Escolar Vereador Jesu 

Milton dos Santos.  Objeto: Suplementação no valor de 

R$4.200,00  em 06 parcelas de R$700,00, para cobrir des-

pesas de custeio decorrentes da ampliação da demanda 

escolar. Dotação orçamentária: 1.12.1.12.361.0037.2092-

33504100 FONTE: 010901. Assinado: 12/06/2007

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.121/2007, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal de Trabalho 

e Desenvolvimento Social e a Casa de Apoio a Criança 

Carente de Contagem. Objeto:suplementação da impor-

tância de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) para cobrir 

despesas de ampliação das metas a serem realizadas no 

exercício de 2007 no PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL–PETI  pela CONVENIADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARCELAS (R$) 

TOTAL (R$) ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

110.208.244.0033.2081-33504300 FONTE 010604 8 

R$

1.000,00 R$

8.000,00 Cobrir despesas de custeio – repasse FEDE-

RAL

110.2.08.244.0033.2081-33504300 FONTE 310604 8 

R$

1.000,00 R$

8.000,00 Cobrir despesas de custeio – repasse MUNICI-

PAL

Assinado: 05/06/2007.

Extrato ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 

nº.158/2006, celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal de Trabalho 

e Desenvolvimento Social e a Associação de Reintegração 

da Criança e do Adolescente-ARCA. Objeto: Prorrogação 

do prazo de vigência do Convênio 158/2006, que vigorará 

até 30/09/2007. Assinado: 30/05/2007

Extrato ao Termo de Convênio nº.196/2007-Percapta 

Municipal  celebrado entre o Município de Contagem 

com a interveniência da Secretaria Municipal de Educa-

ção, Esportes e Cultura e Liga Desportiva do Município 

de Contagem. Objeto: Repasse de recursos financeiros 

financiado pelo Tesouro Municipal, para cobrir despesas 

decorrentes do incentivo e fomento aos esportes no 

Município de Contagem, participações nos jogos JEMG, 

JIMI, OLIMPÍADA ESTUDANTIL DE CONTAGEM. Recurso 

Financeiro: R$ 361.883,40 em 04 parcelas de R$90.470,85. 

Dotação Orçamentária: 1.12.1.27.812.0044.2102-

33504100 FONTE:010000.  Assinado: 30/05/2007. Vigência: 

31/12/2007.

Extrato do Contrato Administrativo n°. 056/2007/Licita-

ção – C.C - n°. 032/07 - Partes: Município de Contagem 

e LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA - Objeto: Prestação de 

serviços de buffet e coquetel - Vigência:  45 dias a partir 

de 30/05/2007 - Valor: R$ 9.533,16 - Dotação Orçamen-

tária: P/A 1101.08.122.0013.2.042 – Cód. 33.90.39.03 – F. 

010000 - Data: 30/05/07 - Contagem/MG. 

Extrato do Contrato Administrativo n°. 060/2007/Licita-

ção – C.C - n°. 026/07 - Partes: Município de Contagem 

e UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - Objeto: 

Prestação de serviços técnicos para subsidiar as ações 

do orçamento participativo. - Vigência: 01/06/2007 a 

31/12/2007 - Valor: R$ 77.500,00 - Dotação Orçamentária: 

P/A 1091.04.121.0030.2.075 – Cód. 33.90.35.02 – F. 010000 

- Data: 01/06/2007 - Contagem/MG. 

Extrato do Contrato Administrativo n°. 061/2007/Licita-

ção – P.P - n°. 007/07 - Partes: Município de Contagem e 

SÍLVIO BOLSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Objeto: 

Contratação de empresa para confecção e silk em 20.000 

camisas em malha PV. - Vigência: 04/06/2007 a 31/12/2007 

- Valor: R$ 211.000,00 - Dotação Orçamentária: P/A 

1121.12.122.0013.2.087 – Cód. 33.90.39.04 – F. 010100 

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Meio 
Ambiente

119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC

DATA: 09/07/2007

HORA: 09:00 Horas

LOCAL: PARQUE TIAGO RODRIGUES RICARDO (PARQUE ECOLÓGICO ELDORADO), RUA DAS PAINEIRAS Nº 1.722 

– BAIRRO ELDORADO, CONTAGEM.

O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Carlos Vanderley Soares, 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 119ª Reunião Ordinária do COMAC, dia 9 de julho de 2007, às 9:00 

horas, no Parque Tiago Rodrigues Ricardo (Parque Ecológico Eldorado), Rua das Paineiras Nº 1.722, Bairro Eldorado, 

Contagem. 

Pauta:

1. Aprovação da Ata da 118ª Reunião Ordinária.

2. CMPP Comercial de Materiais Plásticos e Papéis Ltda. – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. 

Processo Nº 3551/01-06.

3. VH Comércio, Importação e Exportação Ltda. – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Proces-

so Nº 2059/02-04.

4. Prefeitura Municipal de Contagem – Despoluição e tratamento de fundo de vale – Córrego Santa Isabel. – Julga-

mento do pedido de Licença Prévia. Processo Nº 4015/01-07.

5. Prefeitura Municipal de Contagem – Despoluição e tratamento de fundo de vale – Córrego do Parque São João. 

– Julgamento do pedido de Licença Prévia. Processo Nº 4016/01-07.

6. Prefeitura Municipal de Contagem – Despoluição e tratamento de fundo de vale – Córrego da Avenida Maraca-

nã. Julgamento do pedido de Licença Prévia. Processo Nº 4019-01-07.

7. Aprovação de minuta de Deliberação Normativa do COMAC, que complementa as  disposições da Deliberação 

Normativa Nº 08 de 09 de Setembro de 2004 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, e dá 

outras providências. 

8. Informes sobre o processo de construção da Agenda 21 Local.

9. Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.

Atenciosamente,

Carlos Vanderley Soares

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem - COMAC

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais, no exercício das suas atribuições, faz publicar as ementas do(s) acórdão(s) 

abaixo indicado(s).

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO Nº 23

Recurso Voluntário PTA: 02.B.00453/02– TNF: 6517– Impugnante: BANJET TÁXI AÉREO LTDA.  Relator: Sr. Luiz Cláudio 

Pereira 

Conforme determinação do Sr. Presidente da Junta de Recursos Fiscais em 21/06/07, o julgamento realizado no dia 

11/06/07 referente ao processo 02.B.00453/02-BANJET TÁXI AÉREO LTDA, foi ANULADO, pelo motivo de ter partici-

pado do julgamento membro julgador que também foi autor do Feito Fiscal. O processo entrará oportunamente em 

pauta para novo julgamento.

ACÓRDÃO Nº 25

Recurso Voluntário PTA: 02.B.00317/05 - TNF: 14.852 – Impugnante: BRITÂNICA EMPREENDIMENTOS LTDA.  Relator: 

Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira 

EMENTA

ISS – CONCRETAGEM – RETENÇÃO NA FONTE – RECURSO INTEMPESTIVO. ANÁLISE DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO E 

ALÍQUOTAS INCORRETAS. Havendo recolhimento do ISS pelo prestador do serviço, o crédito tributário está extinto, 

não se exigindo do tomador do serviço o mesmo imposto. A base de cálculo e a alíquota devem ser corrigidas, com 

base na legislação em vigor. Vistos relatados e discutidos os autos, acorda a Junta de Recursos Fiscais, por maioria, na 

audiência do dia 21 de junho de 2007, decidiu pelo não conhecimento do Recurso Voluntário e, de oficio, pela alte-

ração do Feito Fiscal. Presidiu este julgamento o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, tendo também participado deste 

julgamento o Sr. José Carlos Carlini Pereira, Sr. Luiz Cláudio Pereira e a Sra. Maria Helena Serafim de Castro.

ACÓRDÃO Nº 26

Recurso Voluntário PTA: 02.B.00227/03 – TNF: 8381 – Impugnante: VIBRATEC TECNOLOGIA DE BALANCEAMENTO 

DINÂMICO E ANÁLISE VIBRACIONAL LTDA -    Relator: Sr. José Carlos Carlini Pereira 

EMENTA

a) NÃO PODE O CONTRIBUINTE ALTERAR ELEMENTOS CONSTITUIVOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA OU PRATICAR 

ATOS COM VISIVEL FINALIDADE DE DISSIMULAR A OCORRÊNCIA DE FATOS GERADORES DOS TRIBUTOS A JUSTIFICAR 

ENQUADRAMENTO INADEQUADO. A interpretação mais favorável por parte do contribuinte às normas de incidência 

tributaria é algo perfeitamente aceitável até o limite da própria lei e, no presente caso, a atividade da empresa é 

de serviço sujeito ao ISSQN e não ICMS, como restou comprovado nos autos, contrariando a legislação de regência, 

portanto correto o entendimento do fisco em rever de oficio os lançamentos.

b) À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES ERA ATRIBUÍDA AOS TOMADORES DE SERVIÇOS A 

RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO ISSQN quando o prestador pessoa jurídica não emitisse 

nota fiscal autorizada pelo Município de Contagem, nem comprovasse o prévio recolhimento à sua Receita do ISSQN 

incidente sobre o preço.Vistos relatados e discutidos os autos, acorda a Junta de Recursos Fiscais, na audiência do dia 

21 de junho de 2007, em conhecer o recurso e por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO, confirmando a decisão de 1ª. 

Instância.Presidiu este julgamento o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, tendo também participado deste julgamento 

o Sr. José Carlos Carlini Pereira, Sr. Luiz Cláudio Pereira, Maria Helena Serafim de Castro.

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA    

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício de suas atribuições, faz publicar as seguintes decisões em 

processos tributários de âmbito Municipal.

 PROCESSOS de IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano: 

- Data: 04/06/2007 - Contagem/MG. 

Extrato do Contrato Administrativo n°. 064/2007/Licitação – DISP - n°. 006/07 - Partes: Município de Contagem 

e VIDRAÇARIA IMPACTO LTDA - Objeto: Prestação de serviços de instalação de vidros em vários segmentos da 

Prefeitura de Contagem. - Vigência: 04/06/2007 a 31/12/2007 - Valor: R$ 4.917,60 - Dotação Orçamentária: P/A 

1071.04.122.0050.2.109 – Cód. 33.90.39.21 – F. 010000 - Data: 04/06/2007 - Contagem/MG. 

Extrato do Contrato Administrativo n°. 067/2007/Licitação – DISP - n°. 076/07 - Partes: Município de Contagem e 

INSTITUTO EDUCACIONAL PROJETANDO VIDA-IEPV - Objeto: Prestação de serviços de ministração de curso. Vigência: 

11/06/2007 a 10/06/2008 - Valor: R$ 55.296,00 - Dotação Orçamentária: P/A 1121.12.361.0038.2.093 – Cód. 33.90.39.24 

– F. 030908 - Data: 11/06/2007 - Contagem/MG. 

Extrato do Contrato Administrativo n°. 068/2007/Licitação – INEX - n°. 020/07 - Partes: Município de Contagem e 

SHIRLEY APARECIDA DE MIRANDA - Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para consultoria voltada para 

praticas educacionais e elaboração de uma proposta político-pedagógica para o município. - Vigência: 12/06/2007 a 

11/09/2007 - Valor: R$ 39.900,00 – Dotação Orçamentária: P/A 1121.12.122.0013.2.087 – Cód. 33.90.35.01 – F. 010100 

- Data: 12/06/2007 - Contagem/MG. 

Extrato do Contrato Administrativo n°. 069/2007/Licitação – INEX - n°. 020/07 - Partes: Município de Contagem e 

RENATA NUNES VASCONCELOS - Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para consultoria voltada para 

praticas educacionais e elaboração de uma proposta político-pedagógica para o município. Vigência: 12/06/2007 a 

11/09/2007 - Valor: R$ 39.900,00 - Dotação Orçamentária: P/A 1121.12.122.0013.2.087 – Cód. 33.90.35.01 – F. 010100 

- Data: 12/06/2007 - Contagem/MG. 

Extrato do Contrato Administrativo n°. 070/2007/Licitação – INEX - n°. 020/07 - Partes: Município de Contagem e MAR-

GARETH DINIZ - Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para consultoria voltada para praticas educacio-

nais e elaboração de uma proposta político-pedagógica para o município. Vigência: 12/06/2007 a 11/09/2007 - Valor: 

R$ 40.200,00 - Dotação Orçamentária: P/A 1121.12.122.0013.2.087 – Cód. 33.90.35.01 – F. 010100 - Data: 12/06/2007 

- Contagem/MG. 

Extrato do Contrato Administrativo n°. 073/2007/Licitação - PP - n°. 032/07 - Partes: Município de Contagem e MÁXIMO 

DISTRIBUIDORA LTDA - Objeto: Fornecimento parcelado de material de escritório. - Vigência: 25/06/2007 a 24/06/2008 - 

Valor: R$ 96.960,03 - Dotação Orçamentária: P/A 1071.04.122.0046.2.105 – Cód. 33.90.30.05   F. 010000 - Data: 25/06/07 

- Contagem/MG. 

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO DE DOAÇÃO COM ENCARGO REFERENTE 

A OPERAÇÃO ESPECIAL DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL Nº. 3.978, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005 - CP - n°. 005/06 

- Partes: Município de Contagem e MANCHESTER TUBOS E PERFILADOS S/A - Objeto: Prorrogação por 90 dias conforme 

solicitação DIR 11.1/2007 - Data: 25/06/07 - Contagem/MG.

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO DE DOAÇÃO COM ENCARGO REFERENTE 

A OPERAÇÃO ESPECIAL DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL Nº. 3.978, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005 - CP - n°. 005/06 

- Partes: Município de Contagem e MANCHESTER TUBOS E PERFILADOS S/A - Objeto: Prorrogação por 90 dias conforme 

solicitação DIR 11.1/2007 - Data: 25/06/07 - Contagem/MG.

Síntese da Ata da 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC

DATA: 14/05/2007

HORA: 09:00 Horas

LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VARGEM DAS FLORES (PARQUE GENTIL DINIZ), RUA MARIA DO CARMO 

DINIZ, Nº 141 – BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO, CONTAGEM.

Presentes: O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Carlos Vanderley Soares; 

A Suplente do Presidente, a Secretária Adjunta de Meio Ambiente, Scheilla Samartini Gonçalves; Os Conselheiros: 

Luciane Mitraud Carvalho, representante do Setor de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; Marcelo de Souza 

Rodrigues Machado, representante da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral; Letícia da Penha Guimarães, 

representante da Câmara Municipal de Contagem; Domingos Francisco de Castro e Euler Costa Chaves, representante 

da Associação Comercial e Industrial de Contagem; Leonídio Soares, representante do Centro Industrial e Empresa-

rial de Minas Gerais; Fernando Pinto Pinheiro, representante das Associações Civis representativas dos moradores do 

Município de Contagem; Adilson Pereira dos Santos, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias 

profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem; Márcia Labbate Galvão e Cecília Ruth de 

Andrade e Silva, representantes das Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do Meio Ambiente, 

com atuação no âmbito do Município de Contagem.     

Deliberações:

1. Aprovação da Ata da 116ª Reunião Ordinária. Aprovada.

2. Borrachas Vipal S/A – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 2896/02-06. Aprova-

da.

3. Saquetto Indústria Mecânica Ltda – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 

3370/01-06. Aprovada. 

4. Viação Eldorado Ltda – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva.   Processo Nº 2417/01-05. 

Aprovada.

5. Posto Ael Oásis Ltda – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 2399/01-05. Conce-

dido prazo de 60 (dias) para atendimento às exigências da SEDUMA.

6. Perfilados Rodrigues Indústria e Comércio Ltda – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. 

Processo Nº 1959/01-04. Aprovada. 

7. Betim Química Ltda – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 3569/01-06. Aprova-

da

8. Aprovação de minuta de Deliberação Normativa do COMAC, que altera Deliberação Normativa do COMAC Nº 

02/03, que dispõe sobre licenciamento ambiental da atividade de parcelamento do solo para fins exclusivo ou predomi-

nantemente residenciais. Aprovada. 

9. Informação sobre reunião do Fórum Gestor da Agenda 21 Local e discussão da data de sua realização.

10. Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.

Atenciosamente,

Carlos Vanderley Soares

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem - COMAC
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 Contribuinte  Processo  Ind. Cadastral  Data  Decisão 

 Aloísio José da Silva  02.A.03376/07 08.612.0002-000 22/05/07  Procedência Parcial 

 Angela Maria da Silva  02.A.02863/07 31.015.0204-000 29/05/07  Improcedente 

Ayres Martinho Gonçalves 02.A.00936/07 10.283.0386-001 10/05/07 Procedente

Claudenilda Soares dos Santos 02.A.05561/07 08.735.0446-000 10/05/07 Procedência Parcial

Cristina Angélica da Silva 02.A.05177/07 08.748.0173-000 10/05/07 Procedência Parcial

Divicena Imóveis Ltda 02.A.00425/07 10.519.0519-000 21/05/07 Procedente

Divicena Imóveis Ltda 02.A.00425/07 10.654.0115-000 21/05/07 Procedente

Divicena Imóveis Ltda 02.A.00425/07 10.654.0140-000 21/05/07 Procedente

Divicena Imóveis Ltda 02.A.00425/07 10.654.0437-000 21/05/07 Procedente

Divicena Imóveis Ltda 02.A.00425/07 10.654.0587-000 21/05/07 Procedente

Divicena Imóveis Ltda 02.A.00425/07 10.096.0169-000 21/05/07 Procedente

Elizabeth Souza Silva 02.A.05824/07 08.730.0477-000 10/05/07 Procedência Parcial

Francisco Claúdio de Lima 02.A.05112/07 08.342.0156-001 15/05/07 Procedência Parcial

Galdino Pereira Filho 02.A.11954/06 10.863.0446-000 10/05/07 Procedência Parcial

Geraldo de Paula Carvalho 02.A.00532/07 09.690.0448-000 21/05/07 Procedência Parcial

Geraldo Estevan Teodoro 02.A.02761/07 10.384.0199-000 04/06/07 Procedente

Gercê Miguel da Silva 02.A.00625/07 07.305.0204-002 21/05/07 Procedente

Izabel Aparecida Silva Rocha 02.A.06889/07 06.658.0512-000 17/05/07 Procedente

João Alfredo de Andrade Neto 02.A.09370/06 10.756.0506-000 10/05/07 Procedência Parcial

José de Oliveira Pinto 02.A.00191/07 07.063.0446-004 18/05/07 Procedente

José Domingos Felix 02.A.11955/06 09.427.0047-000 14/05/07 Procedente

José Hipólito de Oliveira 02.A.12042/06 10.139.0135-000 21/05/07 Procedente

José Hipólito de Oliveira 02.A.13722/06 10.139.0135-000 21/05/07 Procedente

José Mauricio Nantes 02.A.02615/07 08.008.0161-010 01/06/07 Procedente

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício de suas atribuições, faz 

publicar as seguintes decisões em processos tributários de âmbito Municipal.

 PROCESSOS de IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano: 

 Contribuinte  Processo  Ind. Cadastral  Data  Decisão 

Ailton de Oliveira Rodrigues 02.A.11298/06 04.433.0120-005 28/05/2007 Procedência Parcial

Altivo Fernandes Veado 02.A.06455/07 02.183.0151-002 17/05/2007 Procedência Parcial

Anderson Claiton dos Reis 02.A.02801/06 31.016.0083-000 18/05/2007 Procedente

Argemiro Rosalino de Freitas 02.A.03936/06 07.050.0145-004 28/05/2007 Procedente

Atalida Santana do Carmo 02.A.04647/07 08.139.0237-002 17/05/2007 Procedente

Cintia Souza Faria 02.A.09076/06 08.751.0076-000 04/06/2007 Procedente

Jurandir Martins dos Santos 02.A.05485/07 11.063.0528-000 15/05/07 Procedente

Leonardo Almeida de Souza 02.A05529/07 08.645.0160-000 15/05/07 Procedente

Lúcio Flávio Gomes Rodrigues 02.A.03495/07 08.726.0809-000 02/05/07 Procedente

Luis Carlos Pinto 02.A.06851/07 09.180.0107-000 17/05/07 Procedente

Luis Ferreira de Aguiar 02.A.03519/07 08.669.0110-000 24/05/07 Procedente

Luzia Morais Moreira 02.A.03560/06 04.337.0207-000 25/05/07 Procedente

Marcos Humberto Zioto Lopes 02.A.00158/07 07.451.0150-000 21/05/07 Procedente

Maria da Penha Cardoso 02.A.00073/07 10.668.0126-000 17/05/07 Procedente

Olinda Moreira Pereira 02.A.04462/07 08.348.0437-001 16/05/07 Procedente

Olinda Moreira Pereira 02.A.04462/07 08.348.0437-002 16/05/07 Procedente

Paulo Ivo Pantuzo 02.A.00871/06 10.481.0244-000 14/05/07 Procedente

Paulo Ivo Pantuzo 02.A.00871/06 10.481.0244-000 14/05/07 Improcedente

Rodrigo Valeriano Nicasio 02.A.03624/07 08.560.0111-000 16/05/07 Procedência Parcial

Ronaldo José da Silva 02.A.05691/07 31.003.0244-000 29/05/07 Improcedente

Ronaldo Ramos 02.A.03478/07 08.502.0341-001 16/05/07 Procedente

Rosemeire Camilo Frois 02.A.05149/07 10.149.0357-000 01/06/07 Procedente

Rosemeire Camilo Frois  02.A.05149/07  10.149.0357-000 01/06/07  Improcedente 

 JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício de suas atribuições, faz publicar as seguintes decisões em 

processos tributários de âmbito Municipal.

 PROCESSOS de IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano: 

 

Contribuinte  Processo  Ind. Cadastral  Data  Decisão 

Adalto Pinto da Costa 02.A.02143/04 10.006.0284-002 21/05/2007 Procedência 

Parcial

Alaide Campos Ribeiro 02.A.10448/06 08.481.0126-002 25/05/2007 Procedente

Alaide Campos Ribeiro 02.A.10447/06 08.481.0126-002 25/05/2007 Procedente

Alcione aparecida Batista 02.A.11616/05 08.748.0273-000 10/05/2007 Procedente

 Angela Custodia da Silva Reis  02.A.04955/02  09.598.0102-000 23/05/2007  Procedência 

Parcial 

 Apia Edificações e Empreend. Ltda  PI- 00345/06 09.687.0254-000 10/05/07 Procedente

 Ariovaldo Louzeiro dos Santos  02.A.11771/06  08.749.0626-000 18/01/2007  Procedente 

Britânica Empreendimentos Ltda 02.A.04562/07 10.224.0120-007 17/05/07 Procedente

Everton Rodrigues dos Santos 02.A.00317/06 07.164.0242-000 16/05/07 Procedência 

Parcial

Geraldo Lebrao de Oliveira 02.A.03718/06 07.120.0262-000 10/04/07 Procedente

Gildo Lourenço de Souza 02.A.02608/07 08.747.0213-000 31/05/2007 Procedência 

Parcial

Gisley Gomes Guimarães PI- 00079/06 09.437.0211-000 18/05/07 Procedente

João Afonso Rodrigues 02.A.02168/07 07.132.0123-002 18/04/2007 Procedente

José Deroteo Missias 02.A.02654/07 11.071.0066-000 31/05/2007 Procedente

José Geraldo dos Santos 02.A.13233/06 10.209.0043-000 10/05/2007 Procedência 

Parcial

Marcelo Jorge da Silva 02.A.11378/05 11.466.0230-002 04/06/2007 Procedente

Maria Cristina L. Miranda Fernandes 02.A.08169/06 07.066.0461-002 17/05/2007 Procedente

Maria Cristina L. Miranda Fernandes 02.A.08169/06 07.066.0461-001 17/05/2007 Improcedente

Maria da Conceição Mendonça 02.A.01472/06 10.820.0270-002 18/05/2007 Procedência 

Parcial

Marly Fátima Silva Cedro 02.A.06470/07 10.519.0283-004 16/05/2007 Procedente

Nelson Lourenço da Silva 02.A.00229/07 09.082.0375-000 21/05/2007 Procedente

Ricardo Aparecido da Silva 02.A.05293/07 08.763.0426-000 10/05/2007 Procedência 

Parcial

 Sebastião Lucas Neto  02.A.11397/06  09.684.0180-000 14/05/07  Procedência 

Parcial

 

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício de suas atribuições, faz 

publicar as seguintes decisões em processos tributários de âmbito Municipal. 

 PROCESSOS de IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano: 

 Contribuinte  Processo  Ind. Cadastral  Data  Decisão 

 Helia Gori de Azevedo 02.A.01716/04 09.264.0480-000 31/05/07 Procedência Parcial

Igreja Pentecostal Deus è Amor 02.A.098883/06 06.054.0138.001- 05/03/07 Procedência Parcial

 Ilton Borges dos Santos  02.A.03179/07  11.102.0654-000 31/05/2007  Procedente 

 José Wilson Gomes Santos  02.A.06266/02 09.418.0655-000 15/05/07 Procedente

Luciano Batista Ponciano 02.A.03507/04 10.887.0500-000 16/05/07 Procedência Parcial

Maria Aparecida Ferreira Souza 02.A.04181/07 09.113.0248-004 15/05/07 Procedente

Maria Aparecida Ferreira Souza 02.A.04181/07 09.113.0248-002 15/05/07 Procedência Parcial

Maria Aparecida Ferreira Souza 02.A.04181/07 09.113.0248-003 15/05/07 Procedência Parcial

Maria Aparecida Ferreira Souza 02.A.04181/07 09.113-0248-005 15/05/07 Procedência Parcial

Maria Neide Silva alves 02.A.03773/07 08.031.0358-000 24/05/07 Procedência Parcial

Marli Gomes de Magalhães PI- 00630/06 08.776.0344-002 23/05/07 Procedência Parcial

Nely Miranda de Sousa Silva 02.A.08101/02 31.015.0034-000 15/05/07 Procedência Parcial

 Neuza de Oliveira Chagas  02.A.09304/06  10.442.0460-001 01/06/2007  Procedência Parcial 

 Neuza de Oliveira Chagas  02.A.09304-06  10.442.0460-002 01/06/07  Procedência Parcial 

Raimundo de Souza Alves 02.A.03628/07 08.047.0196-000 24/05/07 Procedência Parcial

Raimundo Nonato Alves Caval-

cante

02.A.15781/06 04.225.0100-121 31/05/2007 Procedência Parcial

Ranulfo de Souza Silva 02.A.03340/07 08.208.0170-000 24/05/07 Procedência Parcial

Realino Silverio Filho 02.A.04149/07 08.402.0038-005 15/05/07 Procedência Parcial

Rogério Alves da Silva 02.A.03553/07 08.372.0691-000 15/05/2007 Procedente

Rubens da Silva Barroso 02.A.09699/05 10.749.0367-000 17/05/2007 Procedência Parcial

 Sebastiana Francisca  Souza Belo  02.A.14883/06  10.150.0247-000 24/05/2007  Procedente 

Sebastião José de Almeida Filho 02.A.11360/06 09.501.0584-000 16/05/2007 Procedência Parcial

Willians Luis da Silva 02.A.05720/07 08.730.0164-000 10/05/2007 Procedência Parcial

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício de suas atribuições, faz publicar as seguintes decisões em 

processos tributários de âmbito Municipal.

 PROCESSOS de IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano: 

 Contribuinte  Processo  Ind. Cadastral  Data  Decisão 

Maria das Dores da Silva 02.A.09251/06 09.408.0132-000 13/03/2007 Procedente

Maria das Dores da Silva 02.A.09251/06 09.408.0132-001 13/03/2007 Procedente

Maria das Dores da Silva 02.A.09251/06 09.408.0132-002 13/03/2007 Procedente

Newton Bosco de Sousa 02.A.05287/07 11.077.0078-000 07/05/07 Procedente

Leandro Alves Barroso 02.A.03020/07 04.254.0354-001 04/06/07 Improcedente

Cleberson Antonio de souza 02.A.02408/07 10.123.0111-000 05/06/07 Procedente

Ricardo de Castro Barros 02.A.01832/07 08.009.0415-000 24/04/07 Procedência 

Parcial

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício de suas atribuições, faz publicar as seguintes decisões em 

processos tributários de âmbito Municipal.

 PROCESSOS de Taxas Diversas 

 Contribuinte  Processo  Decisão  Data dec 

 AEF-Serviços Elétricos Ltda-ME  02.A.12153/06 Procedente 04/06/07

Alfenas Imóveis Ltda 02.A.07417/06 Procedente 24/05/07

Cardan Minas Ind. Com. Auto Peças 02.A.10283/06 Procedência Parcial 09/05/07

Champion Games e Locadora Ltda 02.A.05089/06 Procedente 04/06/07



Contagem, 2 de junlho de 2007Diário Oficial de Contagem - Edição 2348
27

Secretaria Municipal 
de Trabalho e 
Desenvolvimento 
Social

ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DO TRABALHO DE CONTAGEM

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e sete, às nove horas, no auditório do prédio da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Contagem, CDL, sito à rua Manoel Teixeira Camargos, número 475, Eldorado, na cidade de 

Contagem; realizou-se a reunião da Comissão Municipal do Trabalho de Contagem com a presença da Secretária 

Executiva, Sra. Alessandra Angelini Gerhardt e dos seguintes membros:  Sr. Isidoro Afonso de Araújo Lima, titular 

representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Contagem, CDL e sua suplente, Sra. Vanessa Cristina da Silva Melo 

de Salles; Sr. Márcio Luiz Guglielmoni, titular representante da Secretaria Municipal do Trabalho  e Desenvolvimento 

Social, STDS; Sr. Marcos  Marçal dos Santos, titular representante da Central Única  dos Trabalhadores, CUT;  Sra. Maria 

das Graças Silva, titular representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem, ACIC; Sr. Geraldo Magela 

Alves Figueiredo, titular representante da Confederação Geral dos Trabalhadores, CGT; Sra. Marlene Ferreira Pinto de 

Resende, titular representante do Centro Industrial Empresarial de Minas Gerais, CIEMG; Sr. Clóvis dos Santos, titular 

representante da União Nacional Sindical, UNS; Sr. José Onofre de Souza, titular representante da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico; Sra. Cristina Maria de Oliveira, titular representante da Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte e Cultura, SEDUC. Registraram-se ainda as presenças do Sr. Lincoln Ferreira da Silva do Projeto 

Juventude Cidadã e Sr. Leandro Costa da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. Iniciando os 

trabalhos passou-se à leitura das correspondências recebidas e da ata da reunião anterior que foi aprovada. A seguir, o 

Sr. Márcio Luiz Guglielmoni apresentou o Sr. Lincoln Ferreira da Silva do Projeto Juventude Cidadã e discorreu sobre a 

criação da Agência Municipal de Emprego e Serviços, AMES que pode ser definida como um “Projeto Piloto” para 

intermediação de mão de obra e inclusão dos trabalhadores no mercado de trabalho, cujo principal objetivo é a 

captação de vagas de acordo com o perfil do candidato à emprego criando uma rede para ampliação das oportunida-

des. Ressaltou que O Sistema Nacional de Emprego, SINE/Contagem já faz esse tipo de serviço, mas de maneira 

padronizada utilizando o Sistema de Gestão das Ações de Emprego, SIGAE e não de forma personalizada como se 

propõe a AMES. Ademais a AMES também estabelece as ligações entre os demais programas municipais desenvolvidos 

na área do trabalho, como o Juventude Cidadã, fazendo a interlocução entre as políticas públicas desenvolvidas e o 

empresariado local. Informou ainda que estão desenvolvendo um software para o cadastramento. A ficha de cadastro 

da AMES segue o padrão SIGAE para que, posteriormente os trabalhadores inscritos na AMES sejam incluídos no banco 

de dados do SINE. Exemplificou o caso do Juventude Cidadã, cuja meta estabelecida pelo convênio é a inclusão de 30% 

dos jovens participantes do respectivo Projeto no mercado de trabalho. Informou então que a AMES juntamente com 

parceiros já conseguiu a inclusão de aproximadamente 400 jovens. Ressaltou os avanços e aspectos positivos do 

Projeto, sobretudo no que tange à qualificação profissional. Dando prosseguimento, o Sr. Márcio informou que o 

convênio de municipalização do Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda foi aprovado pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, MTE e até novembro deverá estar implantado. Ressaltou a importância desta vitória, fruto do 

trabalho técnico desenvolvido e das interlocuções políticas entre Prefeitura de Contagem e MTE. Relatou que dezoito 

(18) cidades conseguiram a municipalização do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O convênio de 

Contagem prevê a aplicação de aproximadamente R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), dos quais R$ 

555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil) destinados á intermediação de mão de obra e seguro desemprego e 

R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil) destinados à qualificação profissional. Sugeriu a convocação de uma 

reunião extraordinária para aprovação do Plano de Trabalho a ser apresentado para o MTE para aprovação final do 

convênio, o que foi acatado por todos os presentes. Prosseguindo, o Sr. Lincoln explanou sobre o Selo Social da 

empresa parceira do Juventude Cidadã, ressaltando que as empresas tem necessidade de externar seu comprometi-

mento com a responsabilidade social. Citou exemplos de outras cidades brasileiras que incentivam  que  empresas que 

promovem a inclusão da juventude em seu quadro funcional. Informou que o município de Contagem que participou 

da primeira etapa do Projeto Juventude Cidadã com dois mil e quinhentos (2.500) jovens, está em vista de receber a 

Segunda etapa do Projeto que contemplará mais dois mil e quinhentos (2.500) jovens e, baseado nessa premissa 

propõe a criação do referido “Selo”. A proposta é que a Comissão Municipal do Trabalho de Contagem distribua estes 

selos para as empresas participantes do Projeto para dessa forma, conferir divulgação, credibilidade e visibilidade para 

o trabalho desenvolvido pela respectiva Comissão. O Sr. Márcio informou que a Prefeitura de Contagem, através do 

Programa Bolsa Família, está contratando alguns jovens do Juventude Cidadã para atuarem como estagiários no 

recadastramento das 20.000 famílias do município que participam do referido Programa de transferência de renda. A 

Sra. Marlene propõe que a proposta de criação do selo seja estendida para outros programas e não se restrinja apenas 

ao Projeto Juventude Cidadã. O Presidente da Comissão Municipal de Trabalho, propõe a elaboração de critérios para 

contratação dos jovens pelas empresas. O Sr. Márcio propôs então a criação de uma subcomissão para a elaboração de 

tais critérios. O Sr. Marçal ressaltou a importância do estabelecimento destes critérios para assegurar sobretudo os 

direitos dos trabalhadores. O Sr. Isidoro solicita ao Sr. Lincoln o regulamento dos projetos já implantados em outras 

cidades brasileiras que já conferem esse tipo de incentivo às empresas para ajudarem a estabelecer o modelo que 

poderá vigorar em Contagem e reforça a idéia do estabelecimento de uma subcomissão para tratar especificamente 

desta questão. A Sra. Maria das Graças Silva ressalta que “as empresas tem necessidade de prestarem contas de suas 

ações de responsabilidade social”. O Sr. Marçal volta a afirmar a importância do estabelecimento de critérios para 

“certificar” empresas que promovem ações de responsabilidade social, principalmente no que tange ao cumprimento 

da legislação trabalhista. Ficou acordado que na próxima reunião da Comissão sejam indicados os membros da 

subcomissão que tratarão do respectivo assunto. A seguir passou-se para a discussão da mudança da composição da 

Comissão Municipal do Trabalho de Contagem, em virtude do desejo manifestado pela Força Sindical para participar 

como membro da mesma, pis alega que a União Nacional Sindical, UNS já não existe mais. O Sr. Clóvis dos Santos, 

representante da referida entidade esclarece que a UNS 

continua existindo mudando apenas sua nomenclatura 

para Nova Central dos Trabalhadores, NCT que, por sua 

vez, ficou mais representativa, pois agrega maior número 

de sindicatos. Afirmou que enviará por escrito tal 

informação para que seja providenciado novo decreto 

com atualização do nome da entidade. Quanto á inclusão 

de mais um membro os membros manifestaram-se 

contrários, pois entendem que as centrais sindicais mais 

com maior representatividade já estão representados na 

Comissão, pois a Força Sindical representa apenas dois 

sindicatos no município. A seguir, a Sra. Alessandra 

Angelini Gerhardt, informou que a partir desta data 

deixará a função de Secretária Executiva na Comissão, 

pois recebeu nova proposta de trabalho e não será 

possível a compatibilidade de agenda. O(a) novo(a) 

ocupante da respectiva função será posteriormente 

anunciado(a) pelo Coordenador de Trabalho e Renda da 

Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento 

Social, Sr. Márcio Luiz Guglielmoni.  Dando prossegui-

mento aos trabalhos, passou-se à apresentação do 

parecer da subcomissão de análise do “Pré-Projeto de 

instalação do Centro de Solidariedade do Trabalhador de 

Contagem”. A Comissão Municipal do Trabalho de 

Contagem aprova o conteúdo do relatório em questão 

(anexo). Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que 

segue assinada por mim e demais membros presentes. 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO 

MUNICIPAL DO TRABALHO DE CONTAGEM

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e sete, às 

nove horas, na sala de reunião da Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Contagem, CDL, sito à rua Manoel Teixeira 

Camargos, número 475, Eldorado, na cidade de Conta-

gem; realizou-se reunião extraordinária da Comissão 

Municipal do Trabalho de Contagem com a presença dos 

seguintes membros:  Sr. Isidoro Afonso de Araújo Lima, 

titular representante da Câmara dos Diretores Lojistas de 

Contagem, CDL e sua suplente, Sra. Vanessa Cristina da 

Silva Melo de Salles; Sr. Márcio Luiz Guglielmoni, titular 

representante da Secretaria Municipal do Trabalho  e 

Desenvolvimento Social, STDS; Sr. Marcos  Marçal dos 

Santos, titular representante da Central Única  dos Traba-

lhadores, CUT;  Sra. Maria das Graças Silva, titular repre-

sentante da Associação Comercial e Industrial de Conta-

gem, ACIC; Sr. Geraldo Magela Alves Figueiredo, titular 

representante da Confederação Geral dos Trabalhadores, 

CGT; Sr. José Onofre de Souza, titular representante da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

Sra. Cristina Maria de Oliveira, titular representante da 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, 

SEDUC.  Iniciando os trabalhos passou-se à leitura das 

correspondências recebidas e da ata da reunião anterior 

que foi aprovada. A seguir, o Sr. Márcio Luiz Guglielmo-

ni apresentou o Plano de Trabalho do Convênio Único 

(Intermediação de Mão-de-obra, Seguro Desemprego e 

Qualificação Profissional) á ser firmado entre a Prefeitura 

de Contagem, por meio da Secretaria de Trabalho e 

Desenvolvimento Social e o Ministério do Trabalho e 

Emprego para gestão plena (municipalizada) do Sistema 

Público de Emprego Trabalho e Renda e implantação do 

Centro Público do Emprego Trabalho e Renda. 

Foi colocado pelo Sr. Isidoro preocupação quanto a 

dificuldade de executar as metas de qualificação para 

portadores de deficiência, pela dificuldade que a CDL 

encontrou de montar turmas de alunos com defiências 

diferentes. Foi acertado então, que caso esta dificuldade 

aconteça, será solicitado ao M.T.E o remanejamento das 

vagas para outro público prioritário. O Sr. Isidoro levan-

tou também a necessidade da jornada diária dos traba-

lhadores do setor de captação de vagas ser de 08 horas, 

uma vez que eles não trabalham com esforço repetitivo e 

tratar-se de função estratégica para o posto.

Também foi de consenso que esta CMT solicitará a título 

de “sugestão” que nos “Objetivos Gerais” do Plano de 

Trabalho, deverá também ser incluído os Objetivos da 

Política da Economia Solidária, considerando que a Re-

solução 466 prevê a integração de todas as ações de em-

prego, trabalho e renda e que a Prefeitura Municipal de 

Contagem tem uma política de Economia Solidária bem 

estruturada constando uma diretoria específica dentro da 

Coordenadoria do Trabalho e Renda. Os objetivos Gerais 

da Economia Solidária que poderão integrar às outras já 

mensionadas no Plano de trabalho são descritas à seguir:

• “Dar suporte à criação, desenvolvimento, fortale-

cimento e expansão dos empreendimentos  da economia 

popular e solidária como estratégia de geração de traba-

lho, renda e desenvolvimento socioeconômico territorial.

• Assessoria e apoio técnico permanente para a 

constituição e gestão dos empreendimentos, por meio 

do Centro Público de Economia Solidária da Prefeitura 

Municipal de Contagem.

Casa dos Fogões e Utilidades Ltda 02.A.03967/07 Procedente 31/05/07

Dalila Figueiredo Ribeiro 02.A.09889/06 Improcedente 01/06/07

Fabrica de Biscoitos Colombo Ltda 02.A.08536/06 Procedente 05/06/07

Faculdade Khalil Ltda 02.A.07686/06 Procedente 04/06/07

Mercantil Facilita Adv. Serviços Ltda 02.A.09393/06 Procedente 28/05/07

Reis & Reis Equip. Esportivos Ltda 02.A.06891/05 Procedente 13/06/07

Sermel Construções Eletricas Ltda 02.A.05417/06 Procedente 31/05/07

Terracinho Sabor do Vinho Ltda 02.A.02334/06 Improcedente 28/05/07

Centro Ed. Inf. Univ. Saber Ltda 02.A.08570/06 Improcedente 28/05/2007

    

 PROCESSOS de ITBI- Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter- Vivos     

 

Contribuinte  Processo  Ind. Cadastral  Data dec.  Decisão 

 Igreja do Evangelho Quadrangular  02.A.07015/07 10.267.0117-000 22/05/07  Procedente 

 Igreja do Evangelho Quadrangular 02.A.07016/07 10.267.0117-001 22/05/07 Procedente

Igreja Evang. O.B. Restauração 02.A.09755/06 08.397.0160-000 31/05/07 Procedente

• Implantar o portal de negócios da economia 

popular solidária, oferecendo atendimento permanente 

para os trabalhadores que buscam assessoria para a 

constituição ou melhoria de seus empreendimentos.

• Realizar palestras de sensibilização para os 

trabalhadores inscritos no SIGAE para que participem de 

chamadas públicas da Incubadora Pública de Economia 

Popular Solidária.

• Incubar empreendimentos de trabalhadores 

selecionados nas chamadas públicas, proporcionando o 

estímulo à inovação tecnológica no âmbito da economia 

popular e solidária, mediante o estabelecimento de par-

cerias com Universidades, Centros de Ensino e Pesquisa, e 

a Incubadora Tecnológica Social de Contagem e promo-

ver espaços de discussão sobre inovação tecnológica com 

os trabalhadores da economia solidária.

• Pesquisas e consolidação de dados sócio-eco-

nômicos relevantes para as estratégias econômicas 

da economia popular solidária. Estimular e assessorar 

a constituição de arranjos produtivos nos setores de 

madeira, construção civil, arte e cultura. Fortalecer os já 

constituídos arranjos produtivos do setor têxtil, confecção 

e alimentação, bem como o segmento de transformação 

do plásticos na região metropolitana.

• Oferta de micro-crédito para os empreendedores, 

por meio do Banco da Comunidade Crédito Solidário de 

Contagem - Contacred.”

A Comissão aprovou, com as devidas sugestões, o Plano 

de Trabalho para posterior encaminhando ao M.T.E

Nada mais havendo,lavrou-se a presente ata que segue 

assinada por mim e demais membros presentes. 

COMISSÃO MUNICIPAL DO TRABALHO DE CONTAGEM

RELATORIO DE VISTA

Parecer da subcomissão de análise do Pré Projeto de 

instalação do Centro de Solidariedade do Trabalhador de 

Contagem.

Introdução:

Em consideração aos ofícios - “OF/SE-CETER-MG n° 

019/07” e “OF/SE-CETER-MG n° 047/07” - emitidos pelo 

Presidente do CETER, o Sr. Guilherme Siqueira de Carva-

lho, foi acrescentado na pauta da 74ª Reunião Ordinária 

da Comissão Municipal do Trabalho de Contagem a 

discussão sobre a proposta da implantação do CENTRO 

DE SOLIDARIEDADE DO TRABALHADOR DE CONTAGEM 

– de parceria entre o Governo do Estado de Minas Gerais 

e a Força Sindical.

Durante a citada reunião, após a exposição da proposta, 

o representante da Central Única dos Trabalhadores 

apresentou “pedido de vista” ao Pré-Projeto. Atendendo 

a solicitação do representante em questão, o presiden-

te da CMT-Contagem nomeou uma subcomissão para 

análise do Pré Projeto da CST-Contagem após consultar 

os demais representantes e então aprovar a solicitação de 

“vista ao pré-projeto”.

A subcomissão, após a conclusão dos trabalhos, vem 

então apresentar seu parecer a respeito do assunto, 

considerando:

1) O histórico da questão:

Desde a implantação do Fundo de Amparo ao Trabalha-

dor, através da Lei 7.998 (que regulamentou o artigo 239 

da Constituição Federal), o Sistema Público de Emprego 

tem enfrentado dificuldades de integração entre os 

programas de concessão de benefício financeiro ao 

desempregado, qualificação profissional, intermediação 

de mão-de-obra além da integração com os programas 

de economia solidária e os de caráter intersetorial. Estes 

programas, embora operem em grandes escalas possuem 

características de fragmentação, desarticulação, sobrepo-

sição de ações entre os agentes operadores e não se têm 

portas integradas de acesso aos outros serviços, reduzin-

do o potencial de efetividade das políticas de emprego e 

renda e outras políticas de inclusão social. 

Por esse motivo, a descentralização e municipalização 

do Sistema Público do Emprego, Trabalho e Renda 

- Resolução 466/2005 - possibilita não só a articulação das 

vertentes da política de trabalho, mas também a melho-

ria da relação desta política com as políticas de educação, 

transferência de renda e os demais programas Sistema 

Único da Assistência Social.

A partir do ano de 2003, o Conselho Deliberativo do Fun-

do de Amparo ao Trabalhador CODEFAT e o Ministério 

do Trabalho e Emprego, vêm promovendo uma ampla 

discussão sobre a reformulação do Sistema Público de 

Emprego, por meio de Congressos Nacionais, Regionais 

e Resoluções, com a participação de representantes do 

setor público, dos trabalhadores e da iniciativa privada, 

obedecendo ao modelo participativo e tripartite do siste-

ma. O produto desses encontros foi à formulação de um 

documento Base, no final do ano de 2005, propondo as 

alterações do sistema, inclusive mudando sua denomina-

ção para “SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E 

RENDA”, completando e ampliando as formas de relações 

de trabalho considerando as transformações econômi-
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cas das últimas décadas. O documento base tem como propósito, melhor integrar as vertentes do SPTER, definir as 

competências dos agentes públicos e privados que integram o sistema, descentralizar as ações, tornar mais eficientes 

as políticas de trabalho de modo geral.

Esta reformulação do sistema tem na resolução 466 do CODEFAT o seu marco legal e visa a descentralização do sistema 

e a integração das políticas no âmbito local. A resolução 466 habilita municípios com mais de 300 habitantes, além 

das capitais, a executarem as ações do SPTER. Até então, apenas Estados e Centrais Sindicais estavam habilitadas á 

execução de tais ações. Com exceções, destacam-se três pilotos de execução da intermediação de mão de obra e seguro 

desemprego (São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro), e no caso da política de qualificação profissional os municí-

pios com mais de um milhão de habitantes ou consórcios.

A resolução cria a figura do “Centro Público Integrado de Trabalho e Renda”, em substituição às antigas agências do 

SINE, com o objetivo de serem o local físico de integração das políticas de trabalho e define que as Centrais Sindicais 

não poderão realizar convênios diretamente com o Ministério do Trabalho para operacionalização de tais centros, 

como anteriormente ocorria. Nos municípios com mais de 300 mil habitantes e capitais, tal serviço anteriormente exe-

cutado pelas centrais sindicais já está sendo transferido para gestão municipal ou estadual. O termo de referência do 

SPTR aprovado pelo CODEFAT prevê que em um prazo de dois anos, ocorrerá a municipalização Integral do SPTER.

2) Os marcos legais:

Alguns marcos legais serão mencionados a seguir para argumentar a conclusão deste relatório:

C
itação

M
arco

 

Leg
al

A
rt.

Texto

O
b

ser-

vaçõ
es

I

Resolu-

ção 466 

CODEFAT 

21/12/2005

Introd

... “considerando que as resoluções do II Con-

gresso do Sistema Público de emprego, Trabalho 

e Renda prevêem integrar as ações no mesmo 

território, evitando superposições; estabelecer 

padrão de atendimento e organização em todo o 

território nacional; estabelecer o desenvolvimento 

de todas as ações do Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda – SPTER, nos Centros Públicos 

Integrados de Emprego, Trabalho e Renda, am-

pliando a ação do SINE.”

As resoluções do II Congresso do 

SPTER prevêem a estruturação e 

integração das várias funções a ações 

básicas e complementares no mesmo 

território, evitando a superposição 

de ações. As resoluções apontam 

também para a integração de outras 

políticas intersetoriais locais desenvol-

vidas pelo município ou outro ente 

federado no território em questão.

II

Resolu-

ção 466 

CODEFAT 

21/12/2005

4°

“Fica instituído o Convênio Único, como instru-

mento federal de integração e operacionaliza-

ção das funções e ações do Sistema Público de 

Emprego, Trabalho e Renda, o qual poderá ser 

celebrado com estados, Distrito Federal, capitais e 

municípios com mais de 300 mil habitantes”

O Convênio Único é um instrumento 

federal que propõe aos municípios 

com mais de 300 mil habitantes uma 

relação convenial exclusiva entre o 

“Município” e a “União” e portanto 

nada prevê na relação entre o estado 

e o município.

III

Resolu-

ção 466 

CODEFAT 

21/12/2005

7°

“O Plano Estadual Anual de Ação deverá contem-

plar também as ações das capitais e municípios 

com mais de 300 mil habitantes. Nesses casos, 

após a deliberação da Comissão Municipal de 

emprego – CME, deverão ser realizadas sessões 

conjuntas da CEE e CME, com a participação de  

(1) um membro de cada bancada das comissões 

municipais.”

O Governo do Estado de Minas 

Gerais nunca mencionou nas “sessões 

conjuntas” entre CETER e CMT-Conta-

gem (fórum privilegiado de discussão 

instituído pela Resolução 466) a 

possibilidade de mais um equipamen-

to de gestão estadual na cidade de 

Contagem.

IV

Termo de 

Referência 

para a 

Elaboração 

do Plano 

Plurianual 

do SPTER 

MTE/SPPE 

Fev. 2006

Item4.3

“Para fins do Plano Plurianual Estadual entende-

se como espaço territorial: O local de atuação re-

servado a um único gestor, mediante a celebração 

de Convênio Único Plurianual. O espaço territorial 

compreende o Estado, o Distrito Federal, a capital 

do Estado, e/ou os municípios com mais de 300 mil 

habitantes.”

Todas as políticas públicas de traba-

lho e renda na cidade de Contagem 

estão sob a gestão da Prefeitura 

Municipal de Contagem (Secretaria 

do Trabalho e Desenvolvimento 

Social), articuladas em vasta rede 

“tripartite”. A instalação de um novo 

equipamento desta natureza também 

deverá ser gerenciado pelo “mesmo 

gestor” do SPTER do município.

V

Termo de 

Referência 

para a 

Elaboração 

do Plano 

Plurianual 

do SPTER 

MTE/SPPE 

Fev. 2006

Item 

4.4

(O Plano Plurianual Estadual deverá conter) Capí-

tulo 6 – Plano de transição para que os municípios 

executores assumam integralmente a gestão em 

seus territórios de atuação.
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VI

Termo de 

Referência 

para a 

Elaboração 

do Plano 

Plurianual 

do SPTER 

MTE/SPPE 

Fev. 2006

Item 

4.5

b) O Plano Plurianual Estadual deverá contemplar 

também as ações das capitais e municípios com 

mais de 300 mil habitantes. Nesses casos, após a 

deliberação da Comissão Municipal de Emprego 

- CME, deverão ser realizadas sessões conjuntas da 

CEE e CME, com a participação de um (1) membro 

de cada  bancada das comissões municipais. Em 

ambos casos, a aprovação do Plano Plurianual 

Estadual deverá contar com, no mínimo, duas 

sessões específicas, com intervalo mínimo de 

sete dias. Após a aprovação do Plano Plurianual 

Estadual pela respectiva comissão, este deverá ser 

submetido à aprovação do Ministério do Trabalho 

e Emprego. Aprovado pelo MTE, os entes federati-

vos definidos na Resolução 466/2005 estarão aptos 

a dar início, na Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego, ao processo de celebração dos convê-

nios plurianuais únicos, respeitadas as exigências 

legais para a sua celebração, as Resoluções do 

CODEFAT, demais normas vigentes e os critérios 

estabelecidos por este Termo de.Referência.

Conforme as ATAS disponibilizadas 

pelo CETER www.ceter.mg.gov.

br/institucional/index.htm, a CMT 

– Contagem participou de todas 

as sessões conjuntas. Em nenhuma 

delas se observa a proposta em se 

criar no município um equipamento 

de gestão exclusivamente estadual 

em parceria com a Força Sindical. A 

proposta só aparece na 72ª Reunião 

Ordinária do Conselho e questionada 

pelo membro da CMT – Contagem 

na última sessão conjunta, ou seja, a 

73ª Reunião (de caráter extraordi-

nário) pautada para a conclusão do 

Plano Plurianual do Estado, onde o 

membro da CMT-Contagem tomou 

conhecimento oficial pela primeira 

vez do assunto. 

VII

Termo de 

Referência 

para a 

Elaboração 

do Plano 

Plurianual 

do SPTER 

MTE/SPPE 

Fev. 2006

Item 5

2. Os Convênios Plurianuais Únicos exigem a 

operação dessas ações por um único conveniado 

no território, nele não devendo existir outro. Com 

isso, as estruturas de atendimento ao trabalhador, 

mantidas pelos governos estaduais, não irão de 

encontro às mesmas estruturas das prefeituras 

de capitais e dos municípios com mais de 300 mil 

habitantes, que venham a celebrar os referidos 

convênios.

Este item exclui completamente 

a possibilidade em existir equipa-

mentos de gestões distintas em um 

mesmo ente federado. O Governo 

do Estado de Minas Gerais vem 

adotando prática contrária na cidade 

de Belo Horizonte e com a proposta 

em se fazer o mesmo na cidade de 

Contagem.
Conclusão:

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE” 

PROCESSO Nº 189/2007

CONCORRÊNCIA Nº 018/2007

A Prefeitura do Município de Contagem, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, o ADIAMENTO “sine 

die” do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a contratação da execução de serviços de varrição, capina, cole-

ta, transporte, destinação final de resíduos sólidos urbanos e hospitalares, bem como, operacionalização e manutenção 

do Aterro Sanitário Municipal e limpeza de fossas, referentes à limpeza pública urbana no Município de Contagem 

– MG. 

Motivo do adiamento: Realização de Audiência Pública para debate aberto sobre os termos e condições do procedi-

mento licitatório em questão, conforme o prescrito na Lei Federal Nº 8.666/93.

A data da realização da respectiva audiência pública será previamente divulgada na forma da Lei.

Contagem, 28 de junho de 2007

MÁRCIA MENDES SIQUEIRA VILELA

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Contagem, por determinação do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – CO-

MAC, torna público que solicitou através do Processo nº. 4015/01-07, Licença Prévia para Despoluição e Tratamento de 

Fundo de Vale do córrego Santa Isabel, Bairro da Glória.

Prefeitura Municipal de Contagem, por determinação do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem 

– COMAC, torna público que solicitou através do Processo nº. 4016/01-07, Licença Prévia e Licença de Instalação para 

Despoluição e Tratamento de Fundo de Vale do córrego do Parque São João, Bairro Parque São João.

A subcomissão da Comissão Municipal do Trabalho de Contagem para avaliação do Pré-projeto da CST/Contagem, con-

siderando o histórico e os marcos legais descritos acima, vêm propor aos membros da Comissão Municipal do Trabalho 

de Contagem:

1) Que qualquer que seja a decisão desta Comissão sobre o assunto exposto seja publicada a ATA da reunião em 

Diário Oficial do Município de Contagem e enviada cópias deste parecer  ao CETER, ao CODEFAT, à Força Sindical, à 

Prefeitura Municipal de Contagem, à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais e ao Ministério 

do Trabalho e Emprego. 

2) Considerando os vários pressupostos legais contidos na Resolução 466 e o Termo de Referência para a Elaboração do 

Plano Plurianual do SPTER - Citações: I, II, IV e VII - que o Sistema Público Integrado de Emprego Trabalho e Renda tem 

como diretriz clara a “gestão integral do município (com mais de 300 mil habitantes) sobre os Centros Públicos Integra-

dos de Emprego, Trabalho e Renda” e que tal resolução já é realidade em Contagem com a eminência do estabeleci-

mento de Convênio Único entre os dois entes federados, sugerimos à Comissão Municipal de Contagem:

2.1) Que no Plano Municipal das Políticas de Trabalho e Renda, seja prioridade absoluta a “municipalização” (gestão 

plena do município) de todos os equipamentos do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda.

2.2) Caso o Governo do Estado de Minas Gerais, mesmo contrariando o Item 5 do “Termo de Referência para a Elabo-

ração do Plano Plurianual do SPTER” (ver citação VII), venha disponibilizar recurso para a implantação de equipa-

mento de intermediação de mão de obra no município de Contagem, sugerimos que este recurso seja direcionado ao 

equipamento já existente (SINE), pois o mesmo se encontra em condições precárias de atendimento. O equipamento 

em questão é fruto de convênio entre a O Governo do Estado de Minas Gerais e o Ministério do Trabalho e Emprego 

(tendo como participante e co-gestor a Prefeitura Municipal de Contagem). Perante o Ministério do Trabalho e Empre-

go, o presente convênio é de responsabilidade integral do Governo do Estado de Minas Gerais e a este a competência  

do seu bom funcionamento. Caso esta sugestão da CMT de Contagem seja acolhida, propomos que o equipamento 

existente seja instalado em outra região de Contagem, pois o Centro Público Integrado de Trabalho, Emprego e Renda 

(“Convênio Único Município-União”) será implantado na região do Eldorado. Neste caso, a CMT-Contagem e a Prefei-

tura poderão indicar a região após levantamento de diagnóstico específico. O sistema de gestão deste equipamento 

deverá seguir as orientações estabelecidas no item 2.3, subitem “l”. 

2.3) Ainda assim, havendo interesse do Governo do Estado de Minas Gerais em investir em outro equipamento de 

intermediação de mão de obra para o cidadão de Contagem, como é o caso do Projeto “Centro de Solidariedade do 

Trabalhador”, deverá ser encaminhado à CMT Contagem um Projeto Técnico contendo:

a. Histórico da entidade executora, 

b. Principais atividades realizadas pela entidade em outros projetos semelhantes,

c. Projeto político para a CST-Contagem, 

d. Proposta de qualificação do corpo gestor, 

e. Justificativa para a instalação do equipamento, 

f. Metas a serem atingidas, 

g. Proposta sobre a região de Contagem onde o equipamento deverá ser instalado (a CMT de Contagem poderá 

também indicar a Região após levantamento de diagnóstico específico), 

h. Fluxograma explicativo das ações integradas com as demais políticas de trabalho executadas pelo município de 

Contagem, promovendo a integração e evitando a sobreposição de ações.

i. Cronograma de instalação, 

j. Tabela de Aplicação de Recursos, 

k. Sistema de Avaliação e Monitoramento.

l. Sistema de gestão: que a gerência do equipamento seja uma co-gestão entre a Prefeitura Municipal de 

Contagem e a Entidade Executora, tendo ainda a participação efetiva da Comissão Municipal de Trabalho enquanto 

colegiado deliberativo sobre suas principais ações. Tal orientação têm seus pressupostos teóricos nos  Itens  “4.3” e  

“5” do Termo de Referência para a Elaboração do Plano Plurianual do SPTER (Docs. IV e VII). Considera-se neste item 

a tradição do modelo do “Convênio de Cooperação Técnica”  estabelecido entre a Prefeitura de Contagem e a O 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/MG” onde a gestão da agência do SINE-Contagem tem como agente gestor 

local uma pessoa indicada pela Prefeitura Municipal de Contagem - o sistema portanto, segue o modelo de co-gestão 

da O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/MG e Prefeitura Municipal de Contagem. Considerando os marcos 

legais já expressos acima e a tradição do modelo de gestão do SINE-Contagem há mais de 10 anos, seria um retrocesso 

ao Sistema Público de Integração do Trabalho e Renda de Contagem qualquer modelo de gestão diferente a esta 

orientação.

“A transferência da execução das ações de intermediação de Mão de Obra, habilitação ao seguro desemprego e a 

qualificação profissional para a responsabilidade da municipalidade não tem apenas o significado da simples mudança 

da gestão, representa sim, um avanço em relação ao modelo anterior, principalmente no impacto da integração das 

políticas sociais a serviço do trabalhador e sua família no município. Portanto, deve-se ficar esclarecido ao Ministério 

do Trabalho e Emprego e a qualquer outro órgão que este documento possa ser veiculado que “o objetivo da implan-

tação de um Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda Municipal  tem prioridade absoluta sobre qualquer outra 

proposta que possa vir a acrescentar um maior atendimento ao trabalhador de Contagem”.

A Comissão Municipal de Trabalho de Contagem.
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Atos do Legislativo

Ata da 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 

Contagem do ano dois mil e sete. Aos dezenove dias do 

mês de junho, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 

“Vereador José Custódio”, a sexta reunião extraordiná-

ria com a presença de dezesseis vereadores. Havendo 

quórum regimental, o Presidente vereador Avair Salvador 

de Carvalho solicitou ao 1º Secretário Vereador Dimas 

Campos da Fonseca que procedesse a chamada dos verea-

dores, quando se constatou a ausência dos vereadores Ar-

naldo Luiz de Oliveira, Ciro Wellington Campos, Joaquim 

Bernardino da Silva, Tanaildes Braz da Silva. Logo após, 

o Presidente informou que a ata da reunião anterior 

será submetida à votação na próxima sessão. Passando à 

discussão e votação de matérias, foi votado e aprovado, 

em Redação Final, por unanimidade, o Projeto de Lei 

Complementar Nº 008/2007 PE – que institui o Sistema 

Municipal de Habitação de Interesse Social e dá outras 

providências, de autoria do Poder Executivo. Finalizando 

os trabalhos, foi feita a chamada final, persistindo a mes-

ma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Dimas 

Campos Da Fonseca, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada 

a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, 

será por mim e pelo Presidente, assinada. Em Tempo: Na 

20ª Reunião Ordinária, onde se lê: a pedido da Vereadora 

Maria Lúcia Guedes, lê-se: a pedido da Vereadora Maria 

José Chiodi.x-x-x-x-x-x-x-x

Ata da 7ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal 

de Contagem do ano dois mil e sete. Aos vinte e cinco 

dias do mês de junho, realizou-se, neste Legislativo, no 

Plenário “Vereador José Custódio”, a sexta, digo, sétima 

reunião extraordinária com a presença de dezesseis 

vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente 

vereador Avair Salvador de Carvalho solicitou ao 1º 

Secretário vereador Dimas Campos da Fonseca que pro-

cedesse a chamada dos vereadores, quando se constatou 

a ausência dos vereadores Arnaldo Luiz de Oliveira, 

Ciro Wellington Campos, Ronaldo Soares dos Santos e 

Tanaildes Braz da Silva. Logo após, a pedido do vereador 

Jander Filaretti, os trabalhos foram suspensos por cinco 

minutos a fim de que a enfermeira Juliana, representante 

constatou a ausência dos vereadores Arnaldo Luiz de 

Oliveira, Ciro Wellington Campos, Joaquim Bernardino da 

Silva e Tanaildes Braz da Silva. Logo após, foram votadas 

e aprovadas, sem ressalvas, as atas das reuniões 

anteriores. Em seguida, a pedido da líder do Governo 

Municipal vereadora Maria Lúcia Guedes, os trabalhos 

foram suspensos por dez minutos a fim de que o 

Professor Donaldo Antônio Pedrosa, Coordenador do 

SIND-UTE discorresse a respeito da campanha salarial 

educacional. Reabertos os trabalhos, abriu-se um longo 

debate a respeito, quando fizeram uso da palavra 

diversos vereadores, conforme registrado em notas 

taquigráficas. Na seqüência, foram lidas as correspondên-

cias recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa para 

as providências de praxe. Foram ainda lidos e 

encaminhados ao órgão competente para exame e 

parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Veto Parcial 

à Proposição de Lei Nº 034/ 2007 originária do Projeto de 

Lei Complementar Nº 007/2007 PE, que cria empregos 

públicos de agente comunitário de saúde e empregos de 

agente de combate às endemias no âmbito da Fundação 

de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – 

FAMUC – e dá outras providências (Poder Executivo); 

Projeto de Lei Nº 049/2007 – reconhece de utilidade públi-

ca a PRODAL – BANCO DE ALIMENTOS, com sede neste 

município, de autoria da vereadora Maria Lúcia Guedes 

Vieira; Projeto de Lei Nº 050/2007 – reconhece de 

utilidade pública o Núcleo de Incentivo à Cultura – NIC, 

com sede município, de autoria do vereador Avair 

Salvador de Carvalho; Projeto de Lei Nº 016/2007 PE – 

autoriza a doação com encargos dos imóveis que 

menciona e dá outras providências, de autoria do Poder 

Executivo; Projeto de Lei Nº 017/2007 PE – autoriza a 

doação com encargos dos imóveis que menciona e dá 

outras providências, de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei Nº 018/2007 PE- autoriza a doação com 

encargos dos imóveis que menciona e dá outras providên-

cias, de autoria do Poder Executivo; Emenda Nº 01 

Modificativa ao Projeto de Lei Complementar Nº 

006/2007 PE, de autoria de vários vereadores; Emenda Nº 

02 Aditiva ao Projeto de Lei Complementar Nº 006/2007 

PE, de autoria do vereador Jander Muniz Filaretti. Na 

terceira parte da reunião foram, votados e aprovados, 

por unanimidade, os Requerimentos Nºs 347 a 356/2007; 

Indicações Nºs 626 a 660/2007; Moções Nºs 270 a 

292/2007, apresentados pelos vereadores, inclusive as 

matérias destacadas, a saber: Requerimento Nº 354/2007 

– Requer à Controladoria da Prefeitura Municipal de 

Contagem, cópia dos contratos de compra de 

impressoras, bem como condições de pagamento, valor 

unitário, nome das empresas participantes e o destino do 

material adquirido, de autoria do vereador Jander Filaret-

ti; Indicações Nº 635/2007 – Implantação de placa de 

sinalização de embarque e desembarque, na Avenida 

José Faria da Rocha, nº 4363 em frente à clínica de reabili-

tação física, Bairro Eldorado, neste município, de autoria 

do vereador William Vieira Batista; Moção Nº 276/2007 – 

Parabéns ao nobre vereador Gustavo Gibson pela atuação 

n o programa da Rádio Favela, 106,7 FM, transmitido 

todos os domingos, de autoria do vereador Jander 

Filaretti, também assinado pelo vereador Dimas Fonseca. 

Em seguida foi lido o Ofício Nº 035/2007 da Secretaria 

Municipal de Governo, no qual a  Exma. Prefeita de 

Contagem, Marília Campos, esclarece ao Doutor Mário 

Antônio da Conceição, Promotor Público de Defesa do 

Patrimônio Público, as razões pelo envio do PLC Nº 

006/2007. Passando à discussão e votação de projetos, foi 

pedido “Vistas” pelo autor, ao Projeto de Resolução Nº 

020/2007 – concede o título de Cidadão Honorário de 

Contagem ao senhor Antônio Carlos Rezende, de autoria 

do vereador Irineu Inácio da Silva. Foram ainda, votados e 

aprovados, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro 

Turno, os projetos, a saber: Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica Nº 001/2007 PE – altera a redação do Parágrafo 

1º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e dá outras 

providências, de autoria do Poder Executivo; Projeto de 

Lei Nº 012/2007 PE- dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 

2008 e dá outras providências, de autoria do Poder Execu-

tivo. Em seguida, foi colocado em votação, no Parecer e 

em Primeiro Turno o Projeto de Lei Complementar Nº 

006/2007 PE – dispõe sobre a Organização Administrativa 

da Administração Direta do Poder Executivo Municipal e 

dá outras providências (Poder Executivo). Nesse instante, 

o vereador Jander solicitou a palavra para registrar o seu 

voto contrário ao referido projeto. Justificando o seu 

voto, Jander esclareceu que esse projeto propõe a criação 

de 100 (cem) cargos públicos comissionados neste 

município, o que causará um grande impacto aos cofres 

públicos. Manifestando o seu voto favorável, o vereador 

Gueber Ferreira fez uma breve explanação do projeto e 

lembrou que esses cargos já existiam desde junho de 

2006. Lembrou ainda que esse projeto tem por objetivo 

corrigir um possível erro de digitação. O que foi 

corroborado pelo vereador Ronaldo Soares, que na 

oportunidade externou o seu voto favorável ao projeto. 

Esse vereador acrescentou que as despesas decorrentes 

desse projeto já estariam previstas no orçamento. Após 

um longo debate, o Projeto de Lei Complementar Nº 

006/2007 PE foi, votado e aprovado, no Parecer e em 

Primeiro Turno com o voto contrário do vereador Jander 

Muniz Filaretti. Em seguida, o vereador Jander solicitou a 

palavra para manifestar o seu repúdio pela aprovação do 

projeto, e, na oportunidade, apresentou ao mesmo 

projeto duas emendas. Prosseguindo, foi votado e 

aprovado, por unanimidade, em Segundo Turno, o 

Projeto de Lei Complementar Nº 008/2007 PE – que 

institui o Sistema Municipal de Habitação de Interesse 

Social e dá outras providências, de autoria do Poder 

Executivo. Receberam Parecer Conclusivo da Comissão de 

Administração e Serviços Públicos, os projetos, a saber: 

Projeto de Lei Nº 045/2007- Passa a denominar-se “Rua 

Valcídio Ferreira da Silva”, a Rua do Canal, no Bairro Vila 

Itaú, neste município, de autoria do vereador Arnaldo de 

Oliveira, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 

039/2007; Projeto de Lei Nº 046/2007 – Passa a 

denominar-se Praça Irmã Maria Paula, a atual Praça 

Petrobras, no Bairro Petrolândia, neste município, de 

autoria do vereador Gustavo Gibson; Projeto de Lei Nº 

048/2007 – Reconhece de utilidade pública o COMPRO-

MIG – Conselho dos Profissionais de Conservação e Limpe-

za de Minas Gerais, de autoria do vereador Jander Filaret-

ti, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 041/2007. O 

Projeto de Lei Nº 046/2007 de autoria do vereador 

Gustavo Gibson, converteu-se na Proposição de Lei Nº 

040/2007. Logo após, a pedido da Vice-líder do Governo 

Municipal vereadora Letícia da Penha, os trabalhos foram 

suspensos por cinco minutos a fim de que o cidadão Silvio 

Antônio dos Santos discorresse sobre as razões que o 

levou a oferecer denúncia contra a Sra. Marília Aparecida 

Campos, Prefeita Municipal de Contagem. Reabertos os 

trabalhos e decorrido o horário regimental permitido, a 

presente reunião foi prorrogada por mais uma hora. Na 

seqüência, o Presidente Avair Salvador solicitou ao 1º 

Secretário vereador Dimas Fonseca que fizesse a leitura, 

na íntegra, da denúncia contra a Prefeita Municipal pela 

prática de infrações político-administrativas previstas no 

artigo 4º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 

1967, que “dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos 

e Vereadores, e dá outras providências”. O denunciante, 

o cidadão Silvio Antônio dos Santos aponta os fatos que 

considera relevantes e indica as provas que, conforme o 

seu entendimento, sustentam as suas inculpações. 

Solicita, finalmente, garantida à denunciada ampla 

defesa e o contraditório em processo de julgamento 

nesta Casa, seja declarada a Senhora Marília Aparecida 

Campos sujeita às penas da lei pela prática das infrações 

aduzidas. O Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, 

fixa o procedimento a ser adotado pelo Legislativo na 

condução do processo, permitindo, entretanto, a adoção 

do rito estabelecido pela legislação própria estadual. 

Extensivamente, a Lei Orgânica do Município de 

Contagem, através dos precisos termos do artigo 93 e 

seguintes, indica as providências a serem adotadas pela 

Câmara em situações dessa natureza. Logo após, 

procedeu-se a votação nominal da citada denúncia, 

apurando-se o seguinte resultado: Pelo acatamento da 

denúncia: Vereador Jander Muniz Filaretti. Pelo não 

acatamento  da denúncia: Vereadores Carlos Roberto 

Ferreira Dias, Dimas Campos da Fonseca, Gil Antônio 

Diniz, Gueber Wander Ferreira, Gustavo Cunha Gibson, 

Irineu Inácio da Silva, José Arnaldo Canarinho, Kawlpter 

Prates, Letícia da Penha Guimarães, Lucas Cardoso da 

Silva, Maria José Chiodi, Maria Lúcia Guedes Vieira, 

Ronaldo Soares dos Santos e William Vieira Batista. Ou 

seja: 1 (um) voto favorável ao acatamento da denúncia e 

14 (quatorze) votos contrários ao acatamento da 

denúncia. Arquivada, portanto, a citada denúncia. 

Finalizando os trabalhos, o Presidente informou que, 

logo após, daria início à 6ª Reunião Extraordinária. Feita 

a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 

reunião e, para constar, eu, 1º Secretário Vereador Dimas 

Campos da Fonseca, solicitei fosse lavrada a presente ata 

que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e 

pelo Presidente, assinada.

Prefeitura Municipal de Contagem, por determinação 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem 

– COMAC, torna público que solicitou através do Processo 

nº. 4017/01-07, Licença Prévia e Licença de Instalação para 

Despoluição e Tratamento de Fundo de Vale do córrego 

da Avenida São João Del Rei, Bairro Alvorada.

Prefeitura Municipal de Contagem, por determinação 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem 

– COMAC, torna público que solicitou através do Processo 

nº. 4018/01-07, Licença Prévia para Despoluição e Trata-

mento de Fundo de Vale do córrego do Arroz, Conjunto 

Jardim Eldorado.

Prefeitura Municipal de Contagem, por determinação 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem 

– COMAC, torna público que solicitou através do Pro-

cesso nº. 4019/01-07, Licença Prévia para Despoluição e 

Tratamento de Fundo de Vale do córrego da Avenida 

Maracanã, Bairro Linda Vista.

Prefeitura Municipal de Contagem, por determinação 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem 

– COMAC, torna público que solicitou através do Processo 

nº. 4020/01-07, Licença Prévia para Despoluição e Trata-

mento de Fundo de Vale do córrego da Avenida Nacional 

– 2ª Etapa e implantação do Parque Linear do córrego 

dos Muniz, Bairro Nacional – Xangrilá.

Prefeitura Municipal de Contagem, por determinação 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem 

– COMAC, torna público que solicitou através do Processo 

nº. 4048/01-07, Licença Prévia para Despoluição e Trata-

mento de Fundo de Vale do córrego da Avenida Riacho 

das Pedras. 

dos enfermeiros da família fizesse uso da “Tribuna Livre”. 

No seu pronunciamento, Juliana fez a leitura de uma 

moção de repúdio à possível votação do projeto de lei 

Nº 010/2007, Projeto de Lei Complementar, de autoria 

do Poder Executivo. Falando em nome dos enfermeiros 

da família, Juliana disse não concordar com os termos 

do referido projeto que, em seu bojo, no seu artigo 7º 

e anexos ferem frontalmente à Constituição Federal, 

com a redução do salário e carga horária. Reabertos os 

trabalhos diversos vereadores fizeram uso da palavra, 

abrindo-se um longo debate a respeito do Projeto de Lei 

Complementar Nº 010/2007/PE. Logo após, os trabalhos 

foram novamente suspensos, por quinze minutos, a fim 

de que fizessem uma discussão minuciosa a respeito 

desse projeto. Reabertos os trabalhos, foram votadas e 

aprovadas, com ressalvas, as atas das reuniões anteriores. 

Passando à discussão e votação de matérias, foi colocado 

em votação, em Turno Único, através de Escrutínio Se-

creto, o Projeto de Resolução Nº 020/2007 – que concede 

o título de  Cidadão Honorário de Contagem ao senhor 

Antônio Carlos Rezende, de autoria do vereador Irineu 

Inácio da Silva. Funcionando como escrutinadores os vere-

adores Carlos Roberto Ferreira Dias e Kawlpter Prates, 

e, obedecidas as formalidades regimentais, foi votado 

e aprovado, por unanimidade, o Projeto de Resolução 

Nº 020/2007 acima mencionado. Foram ainda votados e 

aprovados, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro 

Turno, os projetos, a saber: Projeto de Lei Nº 044/2007 

– Concede reajuste salarial a título de recomposição aos 

servidores efetivos da Câmara Municipal de Contagem, 

a partir da data que menciona, ou seja, retroagindo seus 

efeitos ao primeiro de maio de 2007, de autoria da Mesa 

Diretora; Projeto de Lei Nº 015/2007 PE – altera a Lei nº 

2.205, de 20 de maio de 1991 e dá outras providências, 

de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Nº 018/2007 

PE – autoriza a doação com encargos dos imóveis que 

menciona e dá outras providências, de autoria do Poder 

Executivo; Projeto de Lei Complementar Nº 009/ 2007- PE- 

dispõe sobre cargos de provimento efetivo do Quadro 

de Servidores da Educação e dá outras providências, de 

autoria do Poder Executivo. Em seguida, foi votado e 

aprovado, por unanimidade, o Parecer ao Projeto de 

Lei Complementar Nº 010/2007 PE – que dispõe sobre os 

profissionais da saúde da Administração Direta e da Fun-

dação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. 

A este projeto foi encaminhada uma emenda, assinada 

por todos os vereadores presentes a esta reunião, com 

o seguinte teor: Emenda Supressiva ao Projeto de Lei 

Complementar Nº 010/2007 – Art 1º - Fica suprimido do 

anexo I, nível IX o cargo de Enfermeiro da Família. Nesse 

instante, a pedido do vereador Carlos Roberto Ferreira 

Dias, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos a 

fim de que fosse discutido o Projeto de Lei Complemen-

tar Nº 010/2007 – em pauta. Reabertos os trabalhos foi, 

votado e aprovado, em Primeiro Turno, por unanimidade, 

o Projeto de Lei Complementar Nº 010/2007 PE – que 

dispõe sobre os profissionais da saúde da Administração 

Direta e da Fundação de Assistência Médica e de Urgên-

cia de Contagem e dá outras providências, juntamente 

com a emenda supressiva acima mencionada. Após a 

votação, o vereador Professor Carlinhos fez um breve re-

lato da reunião que tivera com o Secretário Municipal de 

Saúde, juntamente com a comissão de saúde, a respeito 

desse projeto. Segundo Carlinhos, o Secretário Municipal 

de Saúde afirmou que no mês de julho reunirá com os 

enfermeiros da família a fim de discutirem soluções para 

esse impasse. Em Segundo Turno foi, votado e aprovado, 

por unanimidade, o Projeto de Lei Nº 012/2007 PE 

– que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária Anual para o exercício de 2008 e dá outras 

providências, de autoria do Poder Executivo. Finalizando 

os trabalhos, foi feita a chamada final persistindo a mes-

ma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Dimas 

Campos da Fonseca, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada 

a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, 

será por mim e pelo Presidente, assinada.

Ata da 20ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Contagem do ano dois mil e sete. Aos dezenove dias do 

mês de junho, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 

“Vereador José Custódio”, a décima, digo, vigésima 

reunião ordinária com a presença de dezesseis 

vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente 

vereador Avair Salvador de Carvalho solicitou ao 1º 

Secretário vereador Dimas Campos da Fonseca que 

procedesse a chamada dos vereadores, quando se 
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ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, 

no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno e nos termos 

da Lei nº 2.119 de 05 de setembro de 1990 e suas altera-

ções, EXONERA os servidores a seguir relacionados dos 

respectivos cargos comissionados, conforme as Portarias 

enumeradas, datadas de 1º de março de 2007.

Portaria nº 058 AUXILIAR PARLAMENTAR

Nível VI

ELZA DE OLIVEIRA COSTA

Nível VII

ELZA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVEIRA

Portaria nº 059- ATENDENTE PARLAMENTAR

Nível I

FERNANDA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO

Nível II

MARCOS OLIVEIRA ANTÃO

Nível III

ADÃO MARTINS

Nível V I

AURIANIZA ALMEIDA PRATES

VIVIANE DE FREITAS SENDON PEREIRA

Portaria nº 060- ADJUNTO PARLAMENTAR

Nível I

ALESSANDRO CANDIDO SILVA

Nível III

ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA

Nível V

JERUZA DOS SANTOS SILVA DIAS

LUCIANO DA SILVA

RENATO CARDOSO PEREIRA

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA

Nível V I

WALDETH DOS ANJOS POEIRAS OLIVEIRA

VICENTINA CONCEIÇÃO ALVES

Portaria nº 061- ASSISTENTE PARLAMENTAR

Nível III

FERNANDO RAIMUNDO SIMON

VANESSA CORREA DA TRINDADE

Nível IV

TATIANE ALVES DE ANDRADE

Portaria nº 062- OFICIAL PARLAMENTAR

Nível I

MARIA DA PENHA PEREIRA CARDOSO

Nível II

LUZIA CARDOSO DA SILVA

CARLOS ALBERTO SERAFIM PEREIRA DE OLIVEIRA

Nível III

JULIANA DIAS GUIMARÃES OLIVEIRA

MARIA JOSÉ DE SOUZA PEREIRA

Nível V

RENATO EUDES REIS

FAUSTINO JOSÉ DA SILVA

Nível VI

JULIO CESAR DA SILVA

Portaria nº 063- MOTORISTA PARLAMENTAR

Nível II

ROSALVO GONÇALVES VIEIRA

Portaria nº 064- SUPERVISOR DE GABINETE

ADILSON FERREIRA DE CARVALHO

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 065 DE 01 DE MARÇO 

DE 2007

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de ENCARREGADO, 

nível salarial 11, a seguinte servidora, a partir desta data. 

MAILDA LIMA SOARES MORÃES

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 066 DE 01 DE MARÇO 

DE 2007

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de CHEFE DE ASSES-

SORIA, nível salarial 15, o seguinte servidor, a partir desta 

data. 

ROVILSON DOS SANTOS COSTA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO -

ATOS DA MESA DIRETORA

 Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno e nos termos 

da Lei nº 2.119 de 05 de setembro de 1990 e suas alte-

rações, NOMEIA os servidores a seguir relacionados dos 

respectivos cargos comissionados, conforme as Portarias 

enumeradas, datadas de 1º de março de 2007.

Portaria nº 067 AUXILIAR PARLAMENTAR

Nível VI

LUIZ DE FREITAS SILVA

CASSIA APARECIDA COELHO DE SANTANA

MARIA DA PENHA DE SOUZA ANDRADE

GERALDA DE OLIVEIRA DA SILVA

SEBASTIÃO RODRIGUES GOMES

JOSE TARCISIO DOS SANTOS

Nível VII

REINALDO FERREIRA DOS SANTOS

Portaria nº 068- ATENDENTE PARLAMENTAR

Nível I

ALESSANDRO CANDIDO SILVA

JEFERSON MEDEIROS BATISTA

ELZA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVEIRA

Nível II

ADÃO MARTINS

EMÍLIO CARLOS CAMARGOS

ANA MOREIRA DA CRUZ

Nível III

WALDETH DOS ANJOS POEIRAS OLIVEIRA

ROSALVO GONÇALVES VIEIRA

Nível VI

VANESSA CORREA DA TRINDADE

MARIA ALICE FREITAS SENDON

Portaria nº 069-ADJUNTO PARLAMENTAR

Nível I

PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA

Nível III

HELBERT ALENCAR NUNES GARCIA

Nível IV

ROMERO WAGNER DO CARMO

Nível V

RAFAEL BAYMA DE CASTRO

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br

LEONARDO VAZ CHIODI

MARIA DA PENHA PEREIRA CARDOSO

LUZIA CARDOSO DA  SILVA

Nível VI

ARLEY XISTO DA SILVA

Portaria nº 070- ASSISTENTE PARLAMENTAR

Nível I

LUCIANO DA SILVA

RENATO CARDOSO PEREIRA

RENATO EUDES REIS

Portaria nº 071-  ASSISTENTE TECNICO PARLAMENTAR

Nível VI

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA

Portaria nº 072- OFICIAL  PARLAMENTAR

Nível I

JULIANA DIAS GUIMARÃES OLIVEIRA

FERNANDO RAIMUNDO SIMON

Nível III

AURIANIZA ALMEIDA PRATES

Nível V

FERNANDA TEIXEIRRA DE FREITAS SOARES

JULIO CESAR DA SILVA

MARIA JOSÉ DE SOUZA PEREIRA

Portaria nº 073- MOTORISTA PARLAMENTAR

Nível III

MARCOS DE OLIVEIRA ANTÃO

Nível VI

CARLOS ALBERTO SERAFIM PEREIRA DE OLIVEIRA

Portaria nº 074- OFICIAL LEGISLATIVO

JOSE MAGALHÃES DE FREITAS

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 75 DE 01 DE MARÇO DE 2007

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista na 

Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de SUPERVISOR DE GABINETE, nível salarial 16, o seguinte servidor, a partir desta 

data. 

SINVAL DINIZ

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO 

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 076 DE 01 DE MARÇO DE 2007

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista na 

Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de ENCARREGADO, nível salarial 11, a seguinte servidora, a partir desta data. 

ISABELLA LIGIA MORÃES

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –
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 Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 099/05 – Pregão Presencial 021/05, celebrado entre a Prefeitura do Mu-

nicípio de Contagem / SMS / FMS e a empresa RL ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. O objeto do presente Termo Aditivo é a 

prorrogação de prazo de vigência do contrato 099/2005, por mais 12 meses, contado da assinatura deste instrumento. 

Em 29/06/07.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 094/05 – Carta Convite 019/05, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. 

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação de prazo de vigência do contrato 094/2005, pelo período de 12 

(doze) meses, a contar da data de assinatura deste instrumento. Em 25/06/07.

Extrato do Contrato Nº 122/07 – Inexigibilidade 002/07, celebrado entre a FAMUC – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM e a empresa SINTRAM – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS METROPOLITANO. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de vales transportes (passagens), 

destinados a atender aos estagiários do convênio firmado entre a FAMUC e FUNEC, para locomoção dentro da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, por período de 12(doze) meses. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 

5.620,00 (Cinco Mil Seiscentos e Vinte Reais). As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte Do-

tação Orçamentária: 1132.10.122.0023.2048; Natureza de despesa: 339039-01, Fonte de recursos: 020100. Em 14/06/07.

Extrato do Contrato Nº 123/07 – Pregão 045/07, celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS 

/ FMS e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 

gases medicinais e locação de cilindros, destinadas a atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem, por período 

de 12(doze) meses. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 831.636,00 (Oitocentos e Trinta e Um Mil Seiscentos 

e Trinta e Seis Reais). As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orça-

mentárias: Dotação: 1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011000; Dotação: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339039-19; Fonte de recursos: 011000. Em 19/06/07.

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

REF: Processo 035/2007 – Pregão Presencial 018/ 2007

Na página 282 do referido processo onde se lê: “MÃO DE OBRA MENSAL = R$ 3.209,00 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVE 

REIS), VALOR REFERÊNCIA DA UNIDADE DAS PEÇAS = R$ 1.701,66 (HUM MIL SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E 

SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O MONTANTE GLOBAL FINA L/ ANO DE R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) aquisição de 

peças e R$ 41.573,28(Quarenta e um mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) mão de obra, [...].’’ 

Leia-se: “R$ 39.480,00 (Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Oitenta Reais) referentes à mão de obra, divididos em 12 

(doze) parcelas mensais de R$ 3.290,00 (Três Mil Duzentos e Noventa Reais), e R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) em 

peças, sendo que o valor de referência da unidade dessas peças é de R$ 1.701,66 (Hum Mil Setecentos e Um Reais e 

Sessenta e Seis Centavos), PERFAZENDO O MONTANTE GLOBAL FINAL / ANO DE R$ 79.480,00 (SETENTA E NOVE MIL 

QUATROCENTOS E OITENTA REAIS), [...].”. Em 25-06-07

Extrato do Contrato Nº 125/07 – Pregão 043/07, celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS 

/ FMS e a empresa BH LABORATÓRIOS LTDA. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de espaçador Flumax, 

destinada a atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem, por período de 12(doze) meses. O valor total estimado 

deste Contrato é de R$ 14.300,00 (Quatorze Mil e Trezentos Reais). As despesas decorrentes do presente contrato 

correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 1131.10.302.0027.2056 e 1131.10.301.0026.2056; Natureza da 

despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 011000. Em 20/06/07.

RETIFICAÇÃO

Retifico o extrato de publicação do Termo Aditivo ao CT - 147/06 – Pregão Presencial 066/2006, celebrado entre a 

Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME. Onde 

se lê: “Extrato do 1º Termo Aditivo ao CT - 147/06 [...], leia-se: “Extrato do 2º Termo Aditivo ao CT - 147/06[...]”.

Extrato do Contrato Nº 115/07 – Pregão 010/07, celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS 

/ FMS e a empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN LTDA. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de equipos 

para administração de dietas parenterais enterais, com comodato de 150 bombas de infusão, destinados a atender a 

Rede Municipal de Saúde de Contagem, por período de 12(doze) meses. O valor total estimado deste Contrato é de 

R$ 198.000,00 (Cento e Noventa e Oito Mil Reais). As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 1131.10.301.0026.2056 e 1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-10; 

Fonte de recursos: 011000. Em 14/06/07.

Extrato do Contrato Nº 116/07 – Pregão 010/07, celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS 

/ FMS e a empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Constitui ob-

jeto do presente contrato a aquisição de equipos para administração de dietas parenterais enterais, com comodato de 

50 bombas de infusão, destinados a atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem, por período de 12(doze) meses. 

O valor total estimado deste Contrato é de R$ 105.960,00 (Cento e Cinco Mil Novecentos e Sessenta Reais). As despesas 

decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 1131.10.301.0026.2056 e 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 011000. Em 14/06/07.

RETIFICAÇÃO EDITAL FAMUC/PSS Nº 002 DE 2007 - PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO DA FAMÍLIA

 O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a retificação do edital referente ao processo seletivo nº 

002/2007, nos termos da legislação vigente e das normas estabelecidas no referido edital, retroagindo os efeitos a 

28/05/07 e considerando esta retificação:

No item 1.3.1 onde se lê:

1.3.1 Avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

Leia-se:

1.3.1 Avaliação de títulos e classificatório.

No item 6.1.2 onde se lê:

6.1.2 Será eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que deixar de entregar quaisquer dos documentos 

constantes das alíneas a, b, c, d, e f e do subitem 6.1. Será eliminado, ainda, o candidato que obtiver a pontuação dos 

títulos igual ZERO.

Leia-se:

6.1.2 Será eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que deixar de entregar quaisquer dos documentos 

constantes das alíneas a, b, c, d, e, e do subitem 6.1.

Contagem, 25 de junho de 2007.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem

  PORTARIA N. º 2.162 de 21 de junho de 2007.

Dispõe sobre nomeação de cargo público de provimento efetivo

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do 

artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores, considerando a portaria 

nº 1111 de 07/12/2004 que homologou o Concurso Público nº 001/2004, para ingresso na FAMUC;

RESOLVE:

Art. 1° – NOMEAR em caráter efetivo, para o provimento dos cargos abaixo relacionados, os seguintes candidatos 

habilitados em concurso público de provas.

TIPO CARGO CLASS NOME

G GINECOLOGISTA 52 CELSO ALEXANDRE ALVES

G GINECOLOGISTA 53 RENATO LAERCIO TEIXEIRA DOS SANTOS

G OBSTETRA 54 RENATA SANTOS ROCHA VON DANNEOKER

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

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

Contagem, 21 de junho de 2007.

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 077 DE 0

1 DE MARÇO DE 2007

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista na 

Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de CHEFE DE ASSESSORIA, nível salarial 15, o seguinte servidor, a partir desta 

data. 

DANIEL CASTRO SILVA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO -

RESOLUÇÃO N.º 019/07

Autoriza a participação dos Vereadores que menciona em reunião a ser realizada em Brasília –DF, para tratar de assun-

tos de interesse do Município de Contagem.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM  no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, 

promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica autorizada a participação dos Vereadores Arnaldo Luiz de Oliveira e Jander Muniz Filaretti em reunião 

a ser realizada em Brasília – DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Contagem no dia 16 de abril   

corrente.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias específicas do 

orçamento em execução.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, retroagindo os seus efeitos ao dia 16 de abril de 2007, revogadas as 

disposições contrárias.

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 20 de abril de 2007.

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-Presidente-

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 020/2007

Concede o título de Cidadão Honorário de Contagem ao Senhor Antônio Carlos Rezende.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, 

promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Honorário de Contagem ao Senhor Antônio Carlos Rezende, pelos relevan-

tes e inestimáveis serviços prestados ao Município.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em Contrário.

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

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 25 de junho de 2007.

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-PRESIDENTE-

DIMAS FONSECA

-1º SECRETÁRIO-

RESOLUÇÃO Nº 018/2007.

Concede o título de Cidadão Honorário de Contagem ao Senhor José Moura Cota.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, 

promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Honorário de Contagem ao Senhor José Moura Cota, pelos relevantes e 

inestimáveis serviços prestados ao Município.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 05 de junho de 2007.

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-PRESIDENTE-

DIMAS FONSECA

-1º SECRETÁRIO-
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Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA N.º 2.163  de 21 de junho de 2007.

Constitui Comissão de Avaliação de títulos e entrevistas do Processo Seletivo Simplificado 002/2007.

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 de 20 de dezembro de 2006;

RESOLVE:

Art. 1° – Constituir comissão abaixo nomeada para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Avaliação 

de títulos e entrevistas do Processo Seletivo Simplificado 002/2007:

• Ernesto Gomes Azevedo

• Simone Souza Queiroz de Carvalho

• Denise Alves da Silva

• Jaqueline Maria Ribeiro Turani

• Levi Costa Cerqueira Filho

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as respectivas datas das 

avaliações dos títulos.

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

Contagem, 21 de junho de 2007.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA N.º 2.164  de 21 de junho de 2007.

Constitui Comissão de Avaliação de títulos e entrevistas do Processo Seletivo Simplificado 003/2007.

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 de 20 de dezembro de 2006;

RESOLVE:

Art. 1° – Constituir comissão abaixo nomeada para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Avaliação 

de títulos e entrevistas do Processo Seletivo Simplificado 003/2007:

• Rafael Galvão Barbuto

• Leonardo de Ornelas Caldas

• Felipe Toledo

• Luciana Carla Pimenta

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

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

Contagem, 21 de junho de 2007.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 2.167 de 28 de junho de 2007.

Dispõe sobre exoneração de servidor em cargo público

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no artigo 31, 

caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990. 

RESOLVE:

Art. 1° – Nos termos dos pedidos protocolizados no Departamento de Recursos Humanos, EXONERAR da Estrutura 

Organizacional da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, os servidores abaixo relacio-

nados:

NOME MATRICULA CARGO DATA

EXONERAÇÃO

MARIA DAS GRAÇAS O. DE ANDRADE 173050-3 MEDICO CLINICO GERAL NÍVEL 6A 24/04/07

ROLANDO ANDRADE AGRAMONT 172024-2 MEDICO CLINICO GERAL NÍVEL 6A 24/04/07

CLICIA ZILLE PEREIRA BATISTA 172008-6 MEDICO PEDIATRA NIVEL 6A 01/05/07

LUCIANA LIMA CARCERONI 124006-1 FISIOTERAPEUTA NÍVEL 5A 21/04/07

DANIEL FONSECA DA SILVA 166054-7 MEDICO ORTOPEDISTA NÍVEL 6A 02/05/07

MARIANA RODRIGUES PEREIRA 167073-1 TECNICO EM ENFERMAGEM NIVEL 4A 14/05/07

MICHELLE DE OLIVEIRA GONÇALVES 170077-0 ENFERMEIRO NÍVEL 5A 04/05/07

WELINGTON VILARINO FERREIRA LEAO 125058-9 FARMACEUTICO-BIOQUIMICO NIVEL 

5A

07/05/07

GERALDA LUCIA FREIRE JARDIM 126079-1 ATENDENTE ADMINISTRATIVO NIVEL 

3A

02/05/07

HOZANA REIS PASSOS 124063-0 ENFERMEIRO NÍVEL 5A 01/05/07

ANA PAULA ANGELO GONÇALVES 135070-0 AUXILIAR DE ENFERMAGEM II NÍVEL 

4A

01/05/07

DANIEL DA SILVA ROSA 123084-0 ATENDENTE ADMINISTRATIVO NIVEL 

3A

04/05/07

GILSON PEREIRA BRAGA 165059-0 AUXILIAR DE ENFERMAGEM II NIVEL 

4A

25/05/07

ROGERIO VAZ DE MELO JUNIOR 171078-7 MEDICO OBSTETRA NIVEL 6A 21/05/07

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às datas das respectivas 

exonerações.

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

Contagem, 28 de junho de   2007.

EDUARDO CALDEIRA DE SOUZA PENNA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

PORTARIA nº 2.168 de 28 de junho de 2007

Dispõe sobre desligamento de servidor em Função Pública

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 031 de 20 de dezembro de 2006, e cumprindo obrigações assumidas no 

Termo de Ajuste de conduta nº 114/2004, firmado entre FAMUC e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

RESOLVE:

Art. 1° – DISPENSAR do exercício da função pública da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e 

de Urgência de Contagem – FAMUC, a servidora abaixo relacionada:

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO DATA 

ISABELLA HELENA PESSANHA DE LIMA 114053-7 MEDICO CIRURGIAO 29/03/07

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data do 

desligamento.

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

Contagem, 28 de junho de 2007

EDUARDO CALDEIRA DE SOUZA PENNA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

PORTARIA nº 2.169 de 28 de junho de 2007

Dispõe sobre rescisão antecipada do Contrato Administrativo a pedido do servidor contratado

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 031 de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no artigo 3º, 

§ 5º, III da Lei Municipal nº 3.421 de 16 de julho de 2001 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1° – Nos termos dos pedidos protocolizados no Departamento de Recursos Humanos, EXTINGUIR os contratos 

administrativos firmados com os servidores a seguir indicados, dos respectivos cargos:

NOME MATRICULA CARGO DATA

BRUNO SPINI HEITOR 172011-4 MEDICO CLINICO GERAL 01/04/07

DEBORA CRISTINA DE BARROS 169083-0 MEDICO PEDIATRA 30/04/07

CRISTIANA CEOTTO DESLANDES 175021-1 MEDICO DA FAMILIA 04/05/07

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às respectivas datas da 

extinção contratual.

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

Contagem, 28 de junho de 2007.

EDUARDO CALDEIRA DE SOUZA PENNA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

PORTARIA nº 2.170 de 28 de junho de 2007.

Dispõe sobre término do prazo contratual

A 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 031 de 20 de dezembro de 2006, e especialmente o disposto no artigo 3º, 

§ 5º, I da Lei Municipal nº 3.421 de 16 de julho de 2001 e alterações posteriores; 

RESOLVE:

Art. 1° – EXTINGUIR os contratos firmados com os servidores a seguir indicados, dos respectivos cargos:

NOME MATRÍCULA CARGO DATA

KEYLA MARA DE CAMPOS 170040 ENFERMEIRO 02/05/07

MARCELO TORRES TEIXEIRA LEITE 165081 MEDICO CLINICO GERAL 17/05/07

SHEILA SILVEIRA SIAO LOPES 164033 MEDICO CLINICO INTENSIVISTA 17/05/07

ROGERIO GUIMARAES DA SILVEIRA 167017 MEDICO CLINICO GERAL 21/05/07

CRISTIANA BERGAMINI 166048 MEDICO PEDIATRA 23/05/07

SANDRA DA SILVA FERNANDES 167098 DIGITADOR 24/05/07

GLACIANO NOGUEIRA RIBEIRO 167027 MEDICO CLINICO GERAL 28/05/07

CRISTIANE DA SILVA SARMENTO 167045 PSICOLOGO 28/05/07

EDILENE MAGDA DE O. MIRANDA 166086 PSICOLOGO 28/05/07

JORGE ALEX GOMES ROSA 167030 DIGITADOR 28/05/07

PAULO RICARDO DINIZ 166022 MEDICO CLINICO GERAL 29/05/07

DILMA LAUDANO BREGUNCI 167014 MEDICO PEDIATRA 29/05/07

RAFAEL MARTINS DAMASCENO 167086 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 30/05/07

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às respectivas datas da 

extinção contratual.

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

Contagem, 28 de junho de 2007.

EDUARDO CALDEIRA DE SOUZA PENNA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

  PORTARIA N. º 2.171 de 28 de junho de 2007.

Dispõe sobre nomeação de cargo público de provimento efetivo

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do 

artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores, considerando a portaria 

nº 1111 de 07/12/2004 que homologou o Concurso Público nº 001/2004, para ingresso na FAMUC;

RESOLVE:

Art. 1° – NOMEAR em caráter efetivo, para o provimento dos cargos abaixo relacionados, os seguintes candidatos 

habilitados em concurso público de provas.

TIPO CARGO CLASS NOME

G ENFERMEIRO 193 JANICE BARBOSA TORRES

G ENFERMEIRO I94 JOÃO LOPES NETO

G ENFERMEIRO 195 HUDSON JOSÉ DA SILVA

G ENFERMEIRO 196 GLEISON SERGIO FERREIRA DA SILVA

G ENFERMEIRO 197 JANICE DE FÁTIMA GUIMARÃES

G ENFERMEIRO 198 CRISTIANE ALTINIS DE SOUZA LEITE

G ENFERMEIRO 199 NATALIA GUIMARÃES MOREIRA
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Funec

EXTRATO

Extratos dos contratos administrativos de locação de serviços temporários para atender ao excepcional interesse 

público que os abaixo mencionados celebram com a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem com fundamento no 

inciso IX do Artigo 37 da CF/88 e na forma das leis nºs 3.421/01 e 3.920/05, na realização do Processo Seletivo Simplifi-

cado – PSS 07/2006, homologado pela Portaria Nº 018/2007, datada de 09 de fevereiro de 2007 e publicada no Diário 

Oficial de Contagem no dia 19/02/2007.

NOME CARGO CPF
Nº CON-

TRATO

VIGÊNCIA DO CONTRATO

INICIO TERMINO

Karin Lesliane Rios Professora de Biologia 044.602.616-69 193/2007 06/06/2007 06/07/2007

Kele Cristina Silva Rodri-

gues

Professora de Geo-

grafia
036.870.346-07 194/2007 12/06/2007 13/07/2007

Wemerson Geraldo dos 

Santos
Professor de Filosofia 981.264.906-91 195/2007 12/06/2007 31/12/2007

Giovani Carmo da Silva Professor de Biologia 033.252.366-77 197/2007 12/06/2007 13/07/2007

EXTRATO

Extratos dos Termos Aditivos dos Contratos Administrativos de locação de serviços temporários para atender ao excep-

cional interesse público que os abaixo mencionados celebram com a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem com 

fundamento no inciso IX do Artigo 37 da CF/88 e na forma das leis nºs 3.421/01 e 3.920/05, na realização do PSS - Edital 

07/2006, homologado pela Portaria Nº 018/2007, datada de 09 de fevereiro de 2007 e publicada no Diário Oficial de 

Contagem no dia 19/02/2007.

NOME CPF
Nº CON-

TRATO

DATA AS-

SINATURA
CARGO

Nº DO 

TERMO 

ADITIVO 

INICIO 

TERMO 

ADITIVO

TERMINO 

TERMO 

ADITIVO 
Romeu Luciano 

Cordeiro
035.333.356-58 081/2007 08/02/2007

Agente de Ser-

viços Escolares
Segundo 08/06/2007 31/12/2007

Diemerson Souza 

Dias
042.202.436-82 086/2007 08/02/2007

Agente de 

Serviços 

Escolares

Terceiro 08/06/2007 31/12/2007

Valéria do Socorro 

Ramos
864.267.296-04 137/2007 08/03/2007

Auxiliar de Ser-

viços Escolares
Primeiro 08/06/2007 31/12/2007

Mário Almeida da 

Silva
981.346.396-15 143/2007 20/03/2007

Agente de Ser-

viços Escolares
Segundo 08/06/207 31/12/2007

Rômulo Ribeiro dos 

Santos
666.912.576-34 083/2007 08/02/2007

Agente de 

Serviços 

Escolares

Segundo 08/06/2007 31/12/2007

Rosimeire José da 

Silva
043.622.166-77 150/2007 10/04/2007

Agente de Ser-

viços Escolares
Primeiro 08/06/2007 31/12/2007

Cynthia de Souza 

Pereira Ramos
012.237.436-32 010/2007 07/02/2007 Pedagogo Terceiro 05/06/2007 31/12/2007

Janine Fonseca 

Prandini 
070.153.266-12 095/2007 13/02/2007

Professora 

de Educação 

Física

Segundo 13/06/2007 31/12/2007

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL PSS – 04/2007

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

legislação em vigor, torna público que estarão abertas, no período indicado, inscrições para o Processo Seletivo Sim-

plificado visando a composição de quadro reserva para contratações temporárias nos cargos abaixo discriminados do 

Quadro de Pessoal da Fundação de Ensino de Contagem, nos termos da legislação vigente, em especial a Lei no 3.920 

de 06/07/2005, e das normas estabelecidas neste Edital:

1. Das vagas, cargos/funções, níveis, pré-requisitos, descrição do trabalho e remuneração:

I – Nível de escolaridade: Educação Superior

Vagas Cargo/Função Nível Pré-Requisito Descrição do Trabalho
Remuneração 

Junho 2007

01
Professor de 

Química

PEB2 

- I

Curso Supe-

rior completo, 

licenciatura 

plena e/ou ha-

bilitação para a 

disciplina.

- Exercer a docência participando da elaboração 

do Projeto Pedagógico do estabelecimento de 

ensino;

- Elaborar e cumprir o plano de trabalho se-

gundo a proposta pedagógica da escola; 

- Zelar pela aprendizagem dos alunos;

- Estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento;

- Ministrar os dias letivos e horas aulas esta-

belecidas em Lei e de acordo com Calendário 

Escolar.

- Participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;

- Colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade;

- Cumprir o Regimento Escolar da FUNEC, bem 

como a legislação vigente;

- Orientar os estágios de Educação Profissional, 

quando necessário.

R$ 1.177,88

JORNADA DE 

22:30 HORAS

01

Professor 

de Química 

Industrial

PEB2 

- I

Curso Superior 

completo,

Licenciatura 

plena e/ou ha-

bilitação para a 

disciplina.

R$ 1.177,88

JORNADA DE 

22:30 HORAS

01

Professor 

de Química 

(disciplinas: 

Processos 

Industriais, 

Controle de 

Processos e 

Gestão Ambi-

ental)

PEB2 

- I

Curso Superior 

em Engenharia 

Química 

R$ 1.177,88

JORNADA DE 

22:30 HORAS

a)

A Jornada de Trabalho dos Professores do quadro de magistério é de 22:30h semanais, correspondente a 25 aulas 

semanais. Poderão ser contratados professores do quadro de magistério para fração de aulas semanais.

2. Das condições para inscrição:

2.1. Poderão se inscrever para o Processo Seletivo Simplificado os candidatos que:

a) Sejam brasileiros natos ou naturalizados;

b) Estejam em dia com as obrigações eleitorais;

c) Se do sexo masculino, estejam em dia com as obrigações militares;

d) Estejam em gozo dos direitos políticos;

e) Declarem no requerimento de inscrição que atendem às condições exigidas e se submetem às normas expressas 

neste Edital

2.1. Ficam asseguradas 5% das vagas às pessoas portadoras de deficiências, desde que haja compatibilidade entre as 

atribuições do cargo e a capacidade do candidato de exercê-las, em obediência ao disposto nos termos do artigo 8º, 

parágrafo segundo, da Lei Municipal 2160/90.

2.2.1 O candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição na ficha de inscrição.

2.2.2. Se classificado neste Processo Seletivo Simplificado deverá encaminhar à  Fundação de Ensino de Contagem, 

localizada à Av. João César de Oliveira nº 400, Bairro Eldorado, Contagem/MG - laudo médico atestando a espécie,   o 

grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente do CID, bem como sua provável 

causa, e manifestar seu interesse em concorrer às vagas reservadas, no prazo indicado no calendário oficial do processo 

seletivo.

2.2.3.Os candidatos portadores de deficiência serão submetidos a perícia médica com vistas a verificar a compatibilida-

de da deficiência com o exercício das atribuições do cargo. A perícia será realizada por Junta Médica designada pela 

Fundação de Ensino de Contagem em período estabelecido no calendário oficial do Processo Seletivo Simplificado.

2.2.4.Concluindo a Junta Médica pela inexistência da deficiência ou por ser ela insuficiente para habilitar o candidato a 

concorrer às vagas reservadas, o requerimento será retificado, excluindo-se o candidato.

2.2. Ficam asseguradas 12% de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal 3.869 de 07 de julho de 2004 e dos 

termos dispostos neste Edital. 

2.3.1.O candidato deverá declarar no requerimento de inscrição como de cor negra ou parda, pertencente à raça/etnia 

negra prevista no inciso II do art. 3° do Decreto Federal 13.961, de 14 de novembro de 2002.

2.3.2. Os candidatos de cor negra ou parda deverão protocolar, no ato da inscrição junto à Fundação de Ensino de 

Contagem, localizada à Av. João César de Oliveira nº 400, Bairro Eldorado, Contagem/MG, certidão de nascimento 

ou declaração de próprio punho ou digitada/datilografada com firma reconhecida em cartório, comprovando tal 

condição. A análise da documentação será realizada pela Comissão de Processo Seletivo designada pela Fundação de 

Ensino de Contagem.

2.3.3. Concluindo a Comissão pela declaração indevida do candidato quanto à cor negra ou parda, o mesmo não será 

considerado habilitado a concorrer às vagas reservadas, e seu requerimento de inscrição será examinado como o dos 

demais candidatos.

2.3. Detectada a falsidade na declaração prevista nos itens 2.2.1 e/ou 2.3.1, em qualquer época, o candidato infrator 

sujeitar-se-á às penas da Lei.

2.4. Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas aos deficientes e negros, estas serão preenchidas 

pelos demais selecionados com a estrita observância da ordem de classificação.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão formalizadas pelos candidatos no período de 28/06 a 05/07 de 2007, exceto sábado, domingo 

e feriado, na Fundação de Ensino de Contagem, localizada à Av. João César de Oliveira nº 400, Bairro Eldorado, Conta-

gem/MG, no horário de 8:30 às 16:30h. 

3.1.1. O valor da inscrição deverá obrigatoriamente ser pago em agências bancárias do Banco do Brasil, agência 0503, 

conta corrente no 71000-8, via depósito bancário em nome da Fundação de Ensino de Contagem. Não será aceito 

recibo de depósito feito em caixa eletrônico.

3.2. O comprovante de inscrição do candidato será entregue ao mesmo no ato da inscrição, quando o referido candi-

dato deverá entregar o comprovante de depósito da taxa de inscrição, devidamente quitado. 

3.3. São de responsabilidade única e exclusiva do candidato os dados cadastrais informados na solicitação de inscri-

ção.

4. O valor da taxa de inscrição é de R$ 15,00 (quinze reais).

4.1. O pagamento da taxa de inscrição não garante a inscrição do candidato.

4.2. A constatação de irregularidade, em qualquer etapa do Processo Seletivo Simplificado, implicará na automática 

eliminação do candidato.

4.3. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da inscrição, bem como da documentação ou das informa-

ções, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.

4.4. Em hipótese alguma haverá devolução do valor da taxa de inscrição.

5. Do Processo Seletivo:

5.1. A seleção dos candidatos será feita através da avaliação dos títulos apresentados no ato da inscrição.

5.2.Para as disciplinas de Química Industrial,  Processos Industriais, Controle de Processos e Gestão Ambiental será feita 

entrevista de caráter classificatório.

5.3 A entrevista, de caráter classificatório, valerá 100 (cem) pontos.

5.3.1. O candidato classificado deverá agendar junto a FUNEC o horário para a entrevista, que se realizará nos dias 09 

e 10 de julho. 

5.4 A avaliação de títulos, de caráter classificatório, valerá 50 pontos, para os títulos de aperfeiçoamento, graduação, 

pós-graduação latu sensu, de mestrado ou de doutorado e, 50 pontos, para a experiência profissional na área a que 

G ENFERMEIRO 200 GUSTAVO DAYRELL RIBEIRO DA GLÓRIA

G ENFERMEIRO 201 SANDRA SOARES BORGO

N ENFERMEIRO 359 SILVANY ALVES DA COSTA

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 182 LUCIMAR SILVA DUTRA

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 183 MARIA DAS GRAÇAS DOS REIS

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 184 ELIZETE DA PENHA PEREIRA

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 186 FABIANA QUARESMA DA COSTA

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 187 MARILUSA RODRIGUES PEREIRA

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 188 CRISTINA SOARES DOS REIS

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 189 ANÁLIA CRISTINA DE LIMA SOUZA

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 190 DENISE APARECIDA GUIMARÃES DE 

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 191 DENAIR DE OLIVEIRA RIBEIRO FELIPE

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 192 PALOMA DE OLIVEIRA GUEDES

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 193 RUTE MUNIZ VASCONCELOS JACOB

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 194 FÁBIA APARECIDA MACIEIRA

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 195 TEREZA GONÇALVES AMARAL DOS

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 196 TEREZINHA DE CASSIA SUDANO

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 197 FABIANO LIBRELON BARROSO

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 198 MARCIO PEREIRA DE SENA

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 199 VANDA LUIZ SIDO SOARES

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200 ISABELA CHAVES DE 

N TÉCNICO EM ENFERMAGEM 208 MÔNICA DE SOUZA ARAÚJO

N TÉCNICO EM ENFERMAGEM 226 MARISA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

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

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

Contagem, 28 de junho de 2007.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 
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concorre, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.

5.5 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de 

pontos dos quadros a seguir.

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:

Níveis de Escolaridade: Educação Superior:

TÍTULO
VALOR DE 

CADA TÍTULO

VALOR 

MÁXIMO 

DE TÍTULOS
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de doutorado na área a que concorre. 18 18
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de mestrado na área a que concorre. 12 12
Certificado de conclusão de curso de especializaçãolatu sensu, na área a que concorre, 

com carga horária mínima de 360 horas
10 10

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação na área a que concorre. 05 05
Curso de Aperfeiçoamento na área a que concorre, com carga horária mínima de 40 

horas.
05 05

SUBTOTAL 50
Exercício de atividade profissional em empregos/cargos especializados na área a que 

concorre, na Administração Pública ou Privada. Será Avaliado cada Período de 06 (seis) 

meses de Experiência Profissional devidamente comprovado. Para efeito de pontuação, 

não será considerada fração de Período.

2,5 pontos por 

período
50

SUBTOTAL 50
TOTAL 100

5.6 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.

5.7 No ato de entrega de títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário a ser fornecido pela Institui-

ção Organizadora, no qual indicará a quantidade de títulos apresentados. Juntamente com esse formulário deve ser 

apresentada uma cópia de cada título declarado, acompanhado de envelope tamanho ofício devidamente identificado 

(nome do candidato, cargo, nº de  inscrição e telefone). As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese 

alguma.

5.7.1  Não serão recebidos os documentos originais.

5.7.2 Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por procurador, median-

te apresentação de documento de identidade original do procurador e de procuração simples do interessado exclusiva-

mente para este fim, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato.

5.7.3 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu procurador no ato de entrega 

dos títulos, bem como a entrega dos títulos na data prevista neste edital, arcando o candidato com as conseqüências 

de eventuais erros de seu representante.

6. Dos documentos necessários à comprovação do título:

1.1 Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado ou de doutorado deve ser 

apresentado diploma, devidamente registrado, expedido por instituição oficial ou reconhecida.

1.2 Para receber a pontuação relativa ao titulo do Curso de Graduação o candidato deverá comprovar, por meio de 

Diploma ou Certificado de conclusão do referido curso, acompanhado do Histórico Escolar, expedido por Instituição 

Oficial ou reconhecida.. 

1.3 Para receber a pontuação relativa ao título do curso de pós-graduação latu sensu o candidato deverá compro-

var, por meio de certificado de conclusão, que o curso foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de 

Educação (Resolução CNE/CES n.º 1, de 3 de abril de 2001).

1.4 Para receber a pontuação relativa ao título do curso de aperfeiçoamento o candidato deverá comprovar a carga 

horária mínima de 40 horas, devidamente registrada no respectivo certificado.

1.5 Diplomas e certificados expedidos no exterior somente serão considerados quando revalidados por instituição 

de ensino superior no Brasil.

1.6 Declarações ou atestados de conclusão do curso de graduação acompanhado de histórico escolar, expedidos por 

Instituição Oficial ou reconhecida.

1.7 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado à Experiência Profissional, o candidato deverá atender a 

uma das seguintes opções:

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) acrescida de declaração que informe o período (com 

início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, quando reali-

zado na área privada;

b) certidão que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição 

das atividades desenvolvidas, quando realizada no serviço público;

c) contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento de autônomo (RPA) acrescido de declaração que 

informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço prestado como 

autônomo.

6.7.1. A declaração e a certidão mencionadas nas opções “a” e “b” do subitem anterior deverão ser emitidas por órgão 

de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável 

pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.

6.7.2. A declaração mencionada na opção “c” deverá ser emitida pelo contratante.

6.7.3. Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de estudo.

1.1 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portu-

guesa por tradutor juramentado.

1.2 Cada título será considerado uma única vez.

1.3  Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea dos Quadros de Atribuição de Pontos para a Avalia-

ção de Títulos, bem como os que excederem os limites de pontos estipulados no subitem serão desconsiderados.

1.4  Em caso de empate na avaliação final dos títulos, terá preferência o candidato mais idoso.

 7. Dos Recursos:

1.1 Caberá recurso à Comissão do Processo Seletivo Simplificado:

7.1.1. Da classificação final desde que seja comprovado erro material, no prazo de 1 (hum) dia útil a contar da data da 

divulgação do resultado.

7.1.2 – Não caberá recurso da pontuação obtida na entrevista. 

7.2 O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter dados que informem a identidade do reclamante e seu      

número de inscrição.

3.3 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, Internet e via correios.

3.4 Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado ou intempestivo ou não subscrito pelo 

próprio candidato.

3.5 Serão rejeitados liminarmente os recursos protocolados fora do prazo ou não fundamentados e os que não 

contiverem dados necessários à identificação do candidato.

3.6 Os recursos deverão ser apresentados, no período previsto no subítem 7.1.1, no horário das 8:30 horas às 16:30 

horas, na Fundação de Ensino de Contagem.

4 Das Disposições Gerais

1.1 A Fundação de Ensino de Contagem designará uma Comissão Especial para acompanhamento e supervisão do 

Processo Seletivo Simplificado, que terá a responsabilidade de acompanhar a sua realização e julgar casos omissos ou 

duvidosos.

1.2 Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas preferencialmente na INTERNET 

através do endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br., bem como no Diário Oficial do Município de Contagem e 

na Portaria  da FUNEC.

1.3 Os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado integrarão o quadro de vagas-reserva para contra-

tação temporária na Fundação de Ensino de Contagem.

1.4 Os candidatos classificados que excederem atualmente as vagas existentes poderão ser contratados até o prazo 

de vigência deste Edital em função da disponibilidade de vagas futuras.

1.5 As contratações temporárias a que ser referem este Edital serão celebradas pelo prazo improrrogável de 01 

(hum) ano.

1.6 O candidato que deixar de fornecer a documentação comprobatória necessária, no ato da convocação, será 

eliminado do processo seletivo.

1.7 O Processo Seletivo Simplificado tem a validade de 01 (hum) ano, podendo ser prorrogado apenas uma única 

vez e por igual período.

1.8 O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço   atuali-

zado junto à Fundação de Ensino de Contagem.

9.  O candidato selecionado, quando solicitado, deverá apresentar os seguintes documentos:

a) 02 (duas) fotografias 3x4

b) Fotocópia da Certidão de nascimento ou de casamento;

c) Fotocópia da Carteira de Identidade;

d) Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;

e) Fotocópia do Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição;

f) Fotocópia do Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;

g) Fotocópia do CPF e do Cartão PIS/PASEP;

h) Fotocópia do documento de habilitação profissional;

i) Laudo médico das condições físicas e mentais do candidato, subscrito por médico do setor de Medicina do 

Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, informando que o candidato está apto para o exercício do cargo;

j) Comprovante de endereço atual(conta de água, luz ou telefone);

k) Comprovante de que o candidato atende aos requisitos e qualificação exigidos pelo cargo.

l) Declaração de acumulo, ou não, de cargos e funções.

m) Originais dos documentos apresentados para a avaliação de títulos.

1.1 As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais;

1.2 A contratação será processada obedecendo-se a classificação entre os candidatos presentes nos locais, datas e 

horários previstos em Edital Público de Convocação, publicado na  Internet no SITE www.contagem.mg.gov.br e na 

portaria da Fundação de Ensino de Contagem.

1.3 Independentemente de classificação neste processo seletivo, não será admitido candidato ex-servidor que tenha 

sido demitido da Prefeitura Municipal de Contagem ou da Fundação de Ensino de Contagem em decorrência de Pro-

cesso Administrativo.

1.4 Todas as informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão fornecidas pela Fundação de Ensino de 

Contagem através do tel: 3352-5009.

1.5  O Edital será publicado no Diário Oficial do Município de Contagem no dia 02/07/2007, encontrando-se disponí-

vel no SITE www.contagem.mg.gov.br. a partir do dia 27 de junho de 2007.

Contagem, 27 de Junho de 2007

GLAUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTA INTERINA  DA FUNEC

ANEXO I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS - 07/2007

ETAPAS / FASES DATAS

INSCRIÇOES 28/06 a 05/ 07 de 2007

JULGAMENTO DOS TITULOS 06/07/2007

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 06/07/2007

ENTREVISTA 09 e 10/07/2007

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO APÓS ENTREVISTA 12/07/2007

RECURSOS 13/07/2007 

HOMOLOGAÇÃO 17/07/2007

Extrato do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA celebrado em 12 de junho de 2007 entre a 

FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, como CONTRATANTE e a empresa LIDIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, como CONTRATADA, objetivando o fornecimento de materiais de limpeza descritos na Cláusula Primeira do 

referido Contrato. DA VIGÊNCIA – O presente Contrato terá validade até o cumprimento integral das obrigações aven-

çadas pelas partes a contar da data de sua assinatura. DO PREÇO – O preço global do Contrato é de R$ 6.273,45 (seis 

mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas do Contrato 

de Fornecimento do material de limpeza correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias: 1.12.2.12.122.0013.2

115.339030.00 – Fonte 01.0000 e 1.12.2.12.362.0054.2114.339030.00 – fonte 01.0000. DA PUBLICIDADE – O extrato do 

Contrato será publicado no DOC às expensas da Contratante. DO FORO – O foro competente é o de Contagem/MG. 

Contagem, 12 de junho de 2007. 

Extrato do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA celebrado em 12 de junho de 2007 entre a 

FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, como CONTRATANTE e a empresa BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA., como 

CONTRATADA, objetivando o fornecimento de materiais de limpeza descritos na Cláusula Primeira do referido Con-

trato. DA VIGÊNCIA – O presente Contrato terá validade até o cumprimento integral das obrigações avençadas pelas 

partes a contar da data de sua assinatura. DO PREÇO – O preço global do Contrato é de R$ 5.482,80 (cinco mil, quatro-

centos e oitenta e dois reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas do Contrato de Fornecimen-

to do material de limpeza correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:  1.12.2.12.122.0013.2115.339030.00 

– Fonte 01.0000 e 1.12.2.12.362.0054.2114.339030.00 – fonte 01.0000. DA PUBLICIDADE – O extrato do Contrato será 

publicado no DOC às expensas da Contratante. DO FORO – O foro competente é o de Contagem/MG. Contagem, 12 de 

junho de 2007. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2007 DE 27 DE JUNHO DE 2007.

A Presidenta Interina da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, orienta as Unidades Escolares desta Fundação 

na elaboração da recomposição do Calendário Escolar/2007, em virtude da Campanha Salarial dos Profissionais da 

Educação.

I – Introdução

Para elaboração da recomposição do Calendário Escolar/2007, as escolas deverão observar os dispositivos da Lei nº 

9394 de 23/12/1996, a saber:

Artigo 12 – Os estabelecimentos de ensino (...) terão a incumbência de:

(...)

III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas.

(...)

Artigo 24 – A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com  as regras comuns:

I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 

trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

(...)

II – Diretrizes

1 – Informamos que, para recomposição do calendário Escolar/2007, as escolas deverão seguir as seguintes orientações:
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1.1 A reposição, no 1º semestre, poderá ocorrer no máximo até 20 de julho de;

1.2 O término do ano letivo poderá ser prorrogado no máximo até 21 de dezembro;

1.3 O dia 7 (sete) de setembro poderá ser considerado letivo para as unidades escolares que participares da abertura 

da Olimpíada Estudantil;

1.4 Após utilização de todos os dias úteis, caso necessário, utilizar os dias 30 de agosto (feriado municipal) e 02 de 

novembro (feriado nacional);

1.5 Não será permitida reposição aos sábados;

1.6 A recomposição do Calendário deverá ser aprovada pelo Colegiado Escolar.

2 – Datas das interrupções no Calendário Escolar/2007:

MESES MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Atividades Paralisação Paralisação Redução Paralisação Redução Paralisação Greve

Datas 22/03 25/03

14/05 – Vargem das Flores 03/05 04/06

12/06

13/06

15/05 – Ressaca / Nacional 23/05 05/06 14/06

16/05  - Sede / Petrolândia 29/05 06/06 15/06

18/05 - Industrial 31/05 11/06 18/06

25/05 19/06

28/05

30/05

TOTAL 01 01 04 04 04 01 05
QUADRO GERAL: Redução – 08 dias / Paralisação – 07 dias / Greve – 05 dias

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTA INTERINA – FUNEC

ANEXO I

QUADRO DE REDUÇÕES, PARALISAÇÕES E GREVES

FUNEC – Unidade: ____________________________________________________     Turno: _______________

Interrupções do Calendário 2007 Datas das Interrupções Proposta de Reposição Observações

Redução de Horário

14/05 – por eixo

15/05 – por eixo

16/05 – por eixo

17/05 – por eixo

18/05 – por eixo

25/05

28/05

30/05

04/06

05/06

06/06

11/06

Paralisações

22/03

25/04

03/05

23/05

29/05

31/05

Greve

13/06

14/06

15/06

18/08

19/06
Obs.: As datas citadas acima retratam o movimento dos trabalhadores, de forma geral. A escola deverá preencher o 

quadro de interrupções e propostas de reposição, de acordo com sua realidade. 

PORTARIA Nº 145/2007 de 06 de junho de 2007.

EXONERA, A PEDIDO, SERVIDOR PÚBLICO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidenta Interina da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando 

que tramitou perante a Corregedoria Geral do Município de Contagem um Processo Administrativo que culminou com 

um pedido de exoneração, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica EXONERADO, a pedido, do cargo de provimento efetivo, o Professor de Física, Sr. ANDERSON JUANES 

DE AZEVEDO, a partir de dia 01 de fevereiro de 2001.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da exoneração.

Artigo 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTA INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 146 DE 02 DE JULHO DE 2007

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.  

A Presidente Interina da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que a servidora MARIA SOLANJA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, matri-

cula nº 37033, lotada na Unidade Alvorada encontra-se contratada indevidamente, pois não foi aprovada em Concurso 

Público;

Considerando os Termos de Ajustamento de Conduta – TAC’s firmados com o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais e o Ministério Público do Trabalho que impedem a Fundação de proceder a qualquer contratação de servidores 

sem a devida realização de Concurso Público;

Considerando que a Constituição Federal vigente, em uma de suas Cláusulas Pétreas determina que: ”aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes;(Inciso LV, do art. 5º).”

Considerando, ainda,  o resultado final da decisão judicial proferida pela Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais no Acórdão nº 1.0079.01.024024.4/001(1), transitada livremente em julgado, que 

determina que a Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC proceda a instauração do devido processo legal para a 

rescisão contratual, onde a referida servidora possa exercer seu direito de defesa; 

Considerando, finalmente que, remetido os autos para a Corregedoria Geral do Município para a instauração do 

procedimento legal para a solução do litígio entre a Fundação e a servidora, estes voltaram com o RELATÓRIO de fls. 

182/185, concluindo que a servidora não cometeu qualquer ato violador dos deveres funcionais, razão pela qual não 

era aquele órgão que deveria instaurar o procedimento de regularização funcional, o que foi devidamente homo-

logado pela Sra. Corregedora Geral, determinando que a própria Fundação tome as providencias pertinentes para a 

solução do litígio, RESOLVE:

Artigo 1º - Designar Comissão Especial para a reali¬zação do Processo Administrativo, sob a Presidência do servidor 

IVAN XAVIER BACELAR, Professor de Direito e Legislação, matrícula nº 22101, advogado, inscrito na OAB/MG sob o 

nº 31.967, integrada ainda, pelos Servidores JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA, Oficial de Gabinete, Matricula  nº 21318 e ANA 

PAULA DA SILVA QUINTÃO ROMÊRO, Secretária Escolar, Matrícula nº 00019, todos servidores efetivos e estáveis, com 

exercício nesta Fundação de Ensino.

Artigo 2º - A Comissão Especial deverá dentro do prazo legal, apresentar a conclusão final dos trabalhos para a 

Presidente Interina da FUNEC, podendo para tanto utilizar dos recursos materiais e humanos necessários ao bom 

desempenho dos trabalhos.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em espe-

cial a Portaria nº 3.200 de 07 de dezembro de 2006.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTA INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 152 de 20 de junho de 2007

Divulga relação complementar dos candidatos classificados no processo seletivo simplificado do edital 04/2006 visando 

compor o quadro de reserva de profissionais para implantação do programa PROJOVEM no município de Contagem e 

dá outras providências.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando 

o resultado final do Processo Seletivo Simplificado realizado em virtude do Edital nº 04/2006 visando compor o Quadro 

de Reserva de Profissionais para implantação do PROJOVEM no município de Contagem, Resolve:

Artigo 1º - A relação complementar dos candidatos classificados no processo seletivo simplificado do edital nº 04/2006 

é a constante da relação abaixo:

EDUCADOR SOCIAL

NOMES CLASSIFICAÇÃO

DYAMILLA ISABEL FERREIRA 31

ADRIANA LIMA LEONEL 32

RITA DE CASSIA CAPUTO 33

KELLI CRISTINA DIAS CUNHA 34

CRISTIANE PAULA M. DE CARVALHO 35

CAMILA CARNEIRO DA FONSECA 36

LUCIANO DE MORAES SALVADOR 37

FELICIA COSTA RODRIGUES 38

REGILENE DA MATA ALVES 39

JULIANA BATISTA DE ARAUJO 40

TATIANA SILVA GAVAZZA 41

MARISA MIRTES DA SILVA 42

IRACEMA FERREIRA DINIZ 43

ELIANE CAMARGOS 44

NÍVIA MOREIRA RAFAEL 45

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTA INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 153/2007 de 20 de junho de 2007.

Rescinde Contrato Administrativo de servidor contratado em decorrência de aprovação em Processo Seletivo Simplifi-

cado – PSS 04/2006 do PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens do Município de Contagem e dá outras 

providências.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo da servidora contratada, Sra. TÂNIA MARA PINTO LIMA, do 

cargo de Professor de Língua Portuguesa – PROJOVEM, a partir de 06/06/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da rescisão. 

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTE INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 154/2007 de 20 de junho de 2007.

Rescinde Contrato Administrativo de servidor contratado em decorrência de aprovação em Processo Seletivo Simplifi-

cado – PSS 04/2006 do PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens do Município de Contagem e dá outras 

providências.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Rescindido, a pedido, o Contrato Administrativo da servidora contratada, Sra. MARIA IMACULADA DE 

ASSIS OLIVEIRA, do cargo de Auxiliar Administrativo – PROJOVEM, a partir de 02/06/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da rescisão. 

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTE INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 155/2007 de 20 de junho de 2007.

Rescinde Contrato Administrativo de servidor contratado em decorrência de aprovação em Processo Seletivo Simplifi-

cado – PSS 04/2006 do PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens do Município de Contagem e dá outras 

providências.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo da servidora contratada, Sra. CRISTINA CELI DA COSTA, do cargo 

de Professor de Projeto Especial – PROJOVEM – Ciências da Natureza, a partir de 25/05/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da rescisão. 

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTE INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 156/2007 de 20 de junho de 2007.

Rescinde Contrato Administrativo de servidor contratado em decorrência de aprovação em Processo Seletivo Simpli-
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ficado – PSS 04/2006 do PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens do Município de Contagem e dá 

outras providências.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo de André Luiz dos Santos Lockmann, do cargo de Professor 

de Língua Portuguesa – PROJOVEM, a partir de 05/06/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da 

rescisão. 

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTE INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 157/2007 de 25 de junho de 2007.

Rescinde Contrato Administrativo de Candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS 07/2006 da FUNEC 

– Fundação de Ensino de Contagem e dá outras providências.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo da Pedadoga, LISIANE MARIA DOS SANTOS, a partir de 

01/06/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da 

rescisão. 

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTE INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 159/2007 de 25 de junho de 2007.

Rescinde Contrato Administrativo de servidor contratado em decorrência de aprovação em Processo Seletivo 

Simplificado – PSS 04/2006 do PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens do Município de Contagem e 

dá outras providências.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo de Mirian Margareth Fernandes da Silva, do cargo de Profes-

sor de Matemática – PROJOVEM, a partir de 14/06/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da 

rescisão. 

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTE INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 160/2007 de 25 de junho de 2007.

Rescinde Contrato Administrativo de servidor contratado em decorrência de aprovação em Processo Seletivo 

Simplificado – PSS 04/2006 do PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens do Município de Contagem e 

dá outras providências.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo de Silvani Lúcia de Oliveira, do cargo de Professor de Ciências 

da Natureza – PROJOVEM, a partir de 14/06/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da 

rescisão. 

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTE INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 161/2007 de 25 de junho de 2007.

Rescinde Contrato Administrativo de servidor contratado em decorrência de aprovação em Processo Seletivo 

Simplificado – PSS 04/2006 do PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens do Município de Contagem e 

dá outras providências.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo de Estevão Gonçalves Marques, do cargo de Professor de 

Língua Inglesa – PROJOVEM, a partir de 18/06/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da 

rescisão. 

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTE INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 162/2007 de 26 de junho de 2007.

Rescinde Contrato Administrativo de Candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS 07/2006 da FUNEC 

– Fundação de Ensino de Contagem e dá outras providências.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo da Auxiliar de Serviços Escolares, ELIANE MARIA DE MELO 

SILVA, a partir de 21/06/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da 

rescisão. 

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTE INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 164/2007 de 27 de junho de 2007.

Contrata candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 007/2006 da FUNEC - Fundação de Ensino de 

Contagem e da outras providências

A Presidenta Interina da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

 Artigo 1º - Ficam Contratados, por meio de contratos administrativos, para a Administração da FUNEC - Fundação 

de Ensino de Contagem, os seguintes candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado - Edital PSS 07/2006:

NOME CARGO CPF Nº CONTRATO
VIGÊNCIA DO CONTRATO

INICIO TERMINO

Karin Lesliane Rios Professora de Biologia 044.602.616-69 193/2007 06/06/2007 06/07/2007

Transcon

NOME CARGO CPF Nº CONTRATO
VIGÊNCIA DO CONTRATO

INICIO TERMINO

Kele Cristina Silva 

Rodrigues
Professora de Geografia 036.870.346-07 194/2007 12/06/2007 13/07/2007

Wemerson Geraldo dos 

Santos
Professor de Filosofia 981.264.906-91 195/2007 12/06/2007 31/12/2007

Giovani Carmo da Silva Professor de Biologia 033.252.366-77 197/2007 12/06/2007 13/07/2007

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às respectivas datas das 

contratações.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTA INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 165, de 27 DE junho de 2007.

Elimina, parcialmente, da classificação de candidatos para compor o quadro reserva de cargos do quadro de pessoal da 

FUNEC para implantação do PROJOVEM no Município de Contagem, candidatos que não atenderam prontamente as 

determinações editalícias do projeto e da outras providencias.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando 

o resultado final do Processo Seletivo Simplificado realizado em virtude do Edital nº 04/2006 visando compor o Quadro 

de Reserva de Profissionais para implantação do PROJOVEM, Resolve:

Considerando as diretrizes contidas no EDITAL nº 04/2006, de 16 de junho de 2006, para a seleção de profissionais para 

auxiliarem na execução do Programa Nacional de Inclusão de jovens – PROJOVEM no Município de Contagem e; 

Considerando, finalmente, que candidatos classificados não compareceram para assinar o Contrato Administrativo 

e/ou não se interessaram em continuar prestando serviços no PROJOVEM, RESOLVE :

 Artigo 1º - Ficam ELIMINADOS da classificação de selecionados para a composição do quadro de reserva de profissio-

nais para a implantação do PROJOVEM, os seguintes candidatos:

EDUCADOR SOCIAL

NOMES CLASSIFICAÇÃO

ADRIANA LIMA LEONEL 32

RITA DE CASSIA CAPUTO 33

KELLI CRISTINA DIAS CUNHA 34

CRISTIANE PAULA M. DE CARVALHO 35

CAMILA CARNEIRO DA FONSECA 36

LUCIANO DE MORAES SALVADOR 37

FELICIA COSTA RODRIGUES 38

JULIANA BATISTA DE ARAUJO 40

TATIANA SILVA GAVAZZA 41

IRACEMA FERREIRA DINIZ 43

ELIANE CAMARGOS 44

NÍVIA MOREIRA RAFAEL 45

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

Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTA INTERINA - FUNEC

PORTARIA Nº 166/2007 de 27 de junho de 2007.

CONVOCA PROFISSIONAIS PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER DO 

PROGRAMA SOCIAL DO PROJOVEM.

A Presidenta Interina da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando 

o resultado final do Processo Seletivo Simplificado realizado em virtude do Edital nº 04/2006 visando compor o Quadro 

de Reserva de Profissionais para implantação do PROJOVEM, Resolve:

Art. 1º - Ficam CONVOCADOS os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 04/2006 

constantes da relação abaixo para comparecerem na Administração Geral da FUNEC para contratação através Contrato 

Administrativo para atuarem no PROJOVEM:

EDUCADOR SOCIAL

NOME CLASSIFICAÇÃO

DYAMILLA ISABEL FERREIRA 31

REGILENE DA MATA ALVES 39

VANESSA ALVES HORTA 52

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a     de junho de 2007.

Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 28 de junho de 2007.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GLÁUCIA HELENA SOUZA DA SILVA

PRESIDENTA INTERINA - FUNEC

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI

BOLETIM INFORMATIVO

2ª JUNTA-SESSÃO –35ª -EXTRAORDINÁRIA

Nos termos e conformidade dos dispositivos  regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos

interessados, que esta 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem, quando da sua 

35ª Sessão Extraordinária, realizada em 13/06/2007, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as

seguintes decisões: 

Deferimento
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 4371002200700945  GZF8699 ERIKA FABIANA DE A.CANDIDO / ERIKA FABIANA DE A.CANDIDO 

 4371002200700972  HDR3450 CLODOMIRO MAGE TOLEDO / CLODOMIRO MAGE TOLEDO 

 4371002200700993  GYB9564 JULIANA BRAGA DE OLIVEIRA / JULIANA BRAGA DE OLIVEIRA 

Indeferimento

Recurso 

Antigo 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371001200700943  GVW5752 BARTOLOMEU CAMPOS DE OLIVEIRA / BARTOLOMEU CAM-

POS DE OLIVEIRA 

 4371002200700270  HCP2136 ADRIANO PAULO DA SILVA GUIMARAES / ADRIANO PAULO 

DA SILVA GUIMARAES 

 4371002200700273  GQN4617 IONE APARECIDA T.OLIVEIRA / IONE APARECIDA T.OLIVEIRA 

 4371002200700462  HAO3143 PABLO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES / PABLO EDUARDO 

RIBEIRO FERNANDES 

 4371002200700498  GOS7273 JOSE NONATO CAMILO MEDEIROS / JOSE NONATO CAMILO 

MEDEIROS 

 4371002200700551  GTI6065 WALTERVANDO AUGUSTO SOARES / WALTERVANDO 

AUGUSTO SOARES 

 4371002200700576  GLB8979 GERCINO PARREIRAS DA SILVA / GERCINO PARREIRAS DA 

SILVA 

 4371002200700578  GTE7522 DANIEL HELENO DOS SANTOS / WANDERSON GONCALVES 

 4371002200700579  HMS0934 JOAO PAULO CANTELMO BENFENATTI / BANCO ITAUCARD 

SA 

 4371002200700599  MXK4213 RUBENS OZORIO DE FREITAS / RUBENS OZORIO DE FREITAS 

 4371002200700639  CZZ9582 CEITON GERALDO CARDOSO / TRANSVIA LTDA 

 4371002200700944  GVW5752 BARTOLOMEU CAMPOS DE OLIVEIRA / BARTOLOMEU CAM-

POS DE OLIVEIRA 

 4371002200700981  CMM1853 GILBERTO RIBEIRO PEREIRA / cia itauleasing de arr mercantil 

 4371002200701007  HFR4726 DENILSON BARBOSA FRANCISCO / CIA ITAULEASING DE ARR  

MERCANTIL 

 4371002200701012  HDY8302 JOEL DOS SANTOS COSTA / JOEL DOS SANTOS COSTA 

 4371002200701017  GPK0251 MARCONE DE ALENCAR FURTADO / MARCONE DE ALENCAR 

FURTADO 

 4371002200701039  GOY4388 WANDER TRANSPORTES LTDA / WANDER TRANSPORTES 

LTDA 

Importante: Das decisões da JARI, cabem recursos tempestivamente dentro do prazo de 30(trinta) dias contados da 

publicação no órgão Oficial do Município de Contagem ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 

CETRAN/MG - Secretária da JARI em Contagem, 13/06/2007.

Visto: Bel. Angela M.Starling Freitas

Presidente da 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem.

2ª JUNTA-SESSÃO –63ª-ORDINÁRIA

Nos termos e conformidade dos dispositivos  regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos

interessados, que esta 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem, quando da sua 

63ª Sessão Ordinária, realizada em 14/06/2007, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as

seguintes decisões: 

Deferimento

Recurso Antigo  Recurso Novo  Placa  Recorrente / Proprietário 

 4371002200602846  GZK4386 MARIO LUIZ DOS SANTOS / CIA ITAU LEAS.ARR.MERC 

- G.ITAU 

 4371002200700641  GXA4684 TROPICAL AUTO ONIBUS LTDA / TROPICAL AUTO ONIBUS 

LTDA 

 4371002200700642  HDI1716 HEBER CAIXETA / TRANSVIA LTDA 

 4371002200700643  GZG8599 ISAÍAS GOMES CARDOSO / STRADA REAL TRANSP E TUR 

LTDA ME 

 4371002200700644  JOZ5648 ROGÉRIO GOMES PARAGUAI / ESTRADA REAL TRANSP E T 

LTDA ME 

 4371002200700663  AKN5042 ADRIANA DINIZ RIBEIRO / cia itau leasing arr mercantil 

 4371002200700664  CXU1274 GUILHERME FERREIRA BORGES / GUILHERME FERREIRA 

BORGES 

 4371002200700969  GOR0444 LAURO LUCIO DE PAULA / LAURO LUCIO DE PAULA 

Indeferimento

Recurso 

Antigo 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371002200700632  GZQ9056 EDSON EUSTAQUIO FERNANDES / PAOLA MENDONCA 

FERNANDES 

 4371002200700633  JNJ9789 ELIZEU FRANCA DA COSTA / ELIZEU FRANCA DA COSTA 

 4371002200700638  GYZ7873 DEUZELIA DA SILVA CORTESAO / DEUZELIA DA SILVA 

CORTESAO 

 4371002200700646  HED0651 ROGERIO ANTONIO DA SILVA / ROGERIO ANTONIO DA SILVA 

 4371002200700670  HBG7875 VIAÇÃO SANTA EDWIGES LTDA / SAFRA LEASING S A ARREND  

MERCANTIL 

 4371002200700671  GKT9597 VIACAO SANTA EDWIGES LTDA / VIACAO SANTA EDWIGES 

LTDA 

 4371002200700678  KMZ5814 JAIRO CESAR A SILVA / VICENTE JOSE LESSA 

 4371002200700688  HFH0044 JORGE MOREIRA DE FARIA / JORGE MOREIRA DE FARIA 

 4371002200700696  LOO1906 EDIRSON ALVES SILVESTRE / TRANSIMAO TRANSP RODOVIA-

RIOS LTD 

 4371002200701059  GZG8043 ROBERTO DE SOUSA FERREIRA / TROPICAL AUTO ONIBUS 

LTDA 

Recurso 

Antigo 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371001200700554  HDM7895 ELANIR MAXIMO PEREIRA / ELANIR MAXIMO PEREIRA 

 4371002200700521  GUV3234 ROBERTO ALVARES DA SILVA / ROBERTO ALVARES DA SILVA 

 4371002200700555  HDM7895 ELANIR MAXIMO PEREIRA / ELANIR MAXIMO PEREIRA 

 4371002200700567  GOR9513 LUIZ ESTEVAO DUARTE / ANA LUCIA LACERDA DUARTE 

Indeferimento

Re-

curso 

Anti-

go 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371002200700278  GPJ6888 JOSE GERALDO LOPES / ALBERTINO LOPES DOS SANTOS 

 4371002200700467  GTW9071 JOSE MARCIO MOREIRA / ELISA MARIA ROSA MOREIRA 

 4371002200700516  GPN9703 ELIZABETH ALVES LIMA / ELIZABETH ALVES LIMA 

 4371002200700517  GKJ1090 SEBASTIAO MOISES DE ARAUJO / SEBASTIAO MOISES DE ARAUJO 

 4371002200700558  GWB6486 HUGO PENIDO GATTONI / HUGO PENIDO GATTONI 

 4371002200700559  GWA9615 JORGE LUIZ DE SOUZA / JORGE LUIZ DE SOUZA 

 4371002200700616  GYO0935 TANIA EDIA RIBEIRO COSTA / LUIZ AUGUSTO RIBEIRO COSTA 

 4371002200700635  GQM8132 SAMUEL WESLEI E DA SILVA / SAMUEL WESLEI E DA SILVA 

 4371002200700640  GOJ1853 EMERSON ANTONIO DOS REIS / CLEIDE GIANE ANDRADE 

 4371002200700952  GZW1068 ALVIMAR ALVES DA SILVA / ALVIMAR ALVES DA SILVA 

 4371002200700953  HAB0460 PATRICIA PEREIRA BICALHO / PATRICIA PEREIRA BICALHO 

 4371002200701025  GVR9564 ANTONIO ASSIS PEREIRA LIMA / MARLENE VERA DOS REIS 

 4371002200701052  GQM5474 VICENTE CUSTODIO DE SOUSA / VICENTE CUSTODIO DE SOUSA 

Importante: Das decisões da JARI, cabem recursos tempestivamente dentro do prazo de 30(trinta) dias contados da 

publicação no órgão Oficial do Município de Contagem ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 

CETRAN/MG - Secretária da JARI em Contagem, 13/06/2007.

Visto: Bel. Angela M.Starling Freitas

Presidente da 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem.

2ª JUNTA-SESSÃO-36ª-EXTRAORDINÁRIA

Nos termos e conformidade dos dispositivos  regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos

interessados, que esta 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem, quando da sua 

36ª Sessão Extraordinária, realizada em 15/06/2007, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as

seguintes decisões: 

Deferimento

Recurso 

Antigo 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371002200700524  GTW5467 VANDA DIAS DA SILVA / VANDA DIAS DA SILVA 

 4371002200700919  GOK2111 MARIA MARLEY ROCHA LEITE / MARIA MARLEY ROCHA LEITE 

Indeferimento

Recurso 

Antigo 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371002200603172  GZH3599 PAULO MIGUEL DE MARCO BOHOMOLETZ / PAULO MIGUEL 

DE MARCO BOHOMOLETZ 

 4371002200700492  HBR5535 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA / WESLEY MATOSINHOS 

SANTANA 

 4371002200700504  GUW0585 ZULEICA SANTOS MOREIRA / ZULEICA SANTOS MOREIRA 

 4371002200700522  GYO0849 IGOR EDUARDO DE LIMA NOGUEIRA / IGOR EDUARDO DE 

LIMA NOGUEIRA 

 4371002200700739  GYB5703 PAULO JULIANO DE OLIVEIRA / PAULO JULIANO DE OLIVEIRA 

 4371002200700746  GTE7585 GILBERTO PINTO DOS SANTOS / GILBERTO PINTO DOS 

SANTOS 

 4371002200700760  GPJ1530 WELLINGTON GOMES PEDROSA / WELLINGTON GOMES 

PEDROSA 

 4371002200700762  HCV3833 MARLENE APARECIDA TUZI AGOSTINHO / MARLENE APARE-

CIDA TUZI AGOSTINHO 

 4371002200700768  GWZ3926 AURELINO FERNANDES / AURELINO FERNANDES 

 4371002200700772  GSV4590 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA / EMPRESA GON-

TIJO DE TRANSPORTES LTDA 

 4371002200700834  HBH8845 DILERMANDO JOSE DA SILVEIRA / DILERMANDO JOSE DA 

SILVEIRA 

 4371002200700958  HDM5847 MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS / BANCO ITAUCARD SA 

 4371002200701051  HCY5355 ANDREA DA CUNHA / ANDREA CUNHA 

Importante: Das decisões da JARI, cabem recursos tempestivamente dentro do prazo de 30(trinta) dias contados da 

publicação no órgão Oficial do Município de Contagem ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 

CETRAN/MG - Secretária da JARI em Contagem, 15/06/2007.

Visto: Bel. Angela M.Starling Freitas

Presidente da 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem.

2ª JUNTA-SESSÃO-62ª-ORDINÁRIA

Nos termos e conformidade dos dispositivos  regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos

interessados, que esta 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem, quando da sua 

62ª Sessão Ordinária, realizada em 13/06/2007, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as

seguintes decisões: 

Deferimento

Recurso 

Antigo 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371002200700342  GOH2551 EDINEIA OLIVEIRA DA S.PORTES / EDINEIA OLIVEIRA DA S.PORTES 

 4371002200700392  GZQ7853 FERNANDO JOSE DA SILVA / FERNANDO JOSE DA SILVA 
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Importante: Das decisões da JARI, cabem recursos tempestivamente dentro do prazo de 30(trinta) dias contados da 

publicação no órgão Oficial do Município de Contagem ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 

CETRAN/MG - Secretária da JARI em Contagem, 14/06/2007.

Visto: Bel. Angela M.Starling Freitas

Presidente da 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem.

2ª JUNTA-SESSÃO-64ª-ORDINÁRIA

Nos termos e conformidade dos dispositivos  regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos

interessados, que esta 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem, quando da sua 

64ª Sessão Ordinária, realizada em 15/06/2007, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as

seguintes decisões: 

Deferimento

Recurso 

Antigo 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371002200700674  LOA0780 VIACAO CRUZEIRO LTDA / VIACAO CRUZEIRO LTDA 

 4371002200700675  GYS9332 VIACAO CRUZEIRO LTDA / BRADESCO BCN LEASING SA 

ARREND MERCANTIL 

Indeferimento

Recurso 

Antigo 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371002200602971  GNJ7674 JOSE AGUINALDO CAMPOS / CIA ITAU LEASING A.MERC.

G.ITAU 

 4371002200603227  GUR3354 ANA VALERIA NASCIMENTO MARQUES / ANA VALERIA 

NASCIMENTO MARQUES 

 4371002200700623  HQP3412 JOSE GILBERTO CALOTI / JOSE GILBERTO CALOTI 

 4371002200700637  GTW5839 SAULO AUGUSTO DE LAZARI SANTOS / ATACILIO PASCHOAL  

DOS SANTOS 

 4371002200700697  IGX0838 ALESSANDRO APARECIDO GONCALVES / ALESSANDRO 

APARECIDO GONCALVES 

 4371002200700700  GWC3614 MIRAMAR PECAS E SERVICOS LTDA / MIRAMAR PECAS E 

SERVICOS LTDA 

 4371002200700708  GZG8573 EXPRESSO RIACHO LTDA / SAFRA LEASING S A ARREND  

MERCANTIL 

 4371002200700709  HDI1723 RIACHO TRANSPORTE LTDA / BMG LEASING S A   ARRENDA-

MENTO MERCANTIL 

 4371002200700710  HDI1530 RIACHO TRANSPORTE LTDA / BMG LEASING S A   ARRENDA-

MENTO MERCANTIL 

 4371002200700732  GKO0979 RODOBAN SEG.E TR.DE VALORES LTDA / RODOBAN SEG.E 

TR.DE VALORES LTDA 

 4371002200700734  HBX2808 LUCIANO AMORIM LADEIA / ANDREIA R DA SILVA FONTES 

LADEIA 

 4371002200700896  HEA8779 NIVALDA MARIA DE SALES GONÇALVES / CIA ITAULEASING 

DE ARR  MERCANTIL 

Importante: Das decisões da JARI, cabem recursos tempestivamente dentro do prazo de 30(trinta) dias contados da 

publicação no órgão Oficial do Município de Contagem ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 

CETRAN/MG - Secretária da JARI em Contagem, 15/06/2007.

Visto: Bel. Angela M.Starling Freitas

Presidente da 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem.

2ª JUNTA-SESSÃO-65ª-ORDINÁRIA

Nos termos e conformidade dos dispositivos  regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos

interessados, que esta 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações  - Contagem, quando da sua 

65ª Sessão Ordinária, realizada em 18/06/2007, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as

seguintes decisões: 

Deferimento

Recurso 

Antigo 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371002200700619  GRV7888 RICARDO MARTINS PEREIRA / RICARDO MARTINS PEREIRA 

Indeferimento

Recurso 

Antigo 

Recurso Novo Placa Recorrente / Proprietário 

 4371001200700585  HAE0503 ALINE SALEM DE OLIVEIRA / ALINE SALEM DE OLIVEIRA 

 4371002200700523  GYO0849 IGOR EDUARDO DE LIMA NOGUEIRA / IGOR EDUARDO DE 

LIMA NOGUEIRA 

 4371002200700580  GKT2178 SILVANEY BATISTA LOPES / SILVANEY BATISTA LOPES 

 4371002200700586  HAE0503 ALINE SALEM DE OLIVEIRA / ALINE SALEM DE OLIVEIRA 

 4371002200700624  GXA5865 DIST GUANABARA LTDA / DIST GUANABARA LTDA 

 4371002200700626  GWA9615 JORGE LUIZ DE SOUZA / JORGE LUIZ DE SOUZA 

 4371002200700631  GUE3322 GLOBAL SERV COM E SERV IMP LT ME / GLOBAL SERV COM 

E SERV IMP LT ME 

 4371002200700771  GPN8147 CIA. SAO GERALDO DE VIACAO / CIA. SAO GERALDO DE 

VIACAO 

 4371002200700778  GTI1189 LEILA CRISTINA SOARES / LEILA CRISTINA SOARES 

 4371002200700791  GYO0670 AVELINA HELENA MILLARD R. SILVA / AVELINA HELENA 

MILLARD R. SILVA 

 4371002200700817  HRE2021 TRAZIBULO DE CASTRO MIRANTE / TRAZIBULO DE CASTRO 

MIRANTE 

 4371002200700913  HDQ6727 LUIZ ARTUR WEILLER / LUIZ ARTUR WEILLER 

 4371002200700951  GTZ5207 WASHINGTON LUIZ DA SILVA / WASHINGTON LUIZ DA 

SILVA 

 4371002200701008  HMG6042 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / SECRETARIA DE ESTA-

DO DE SAUDE 

Importante: Das decisões da JARI, cabem recursos tempestivamente dentro do prazo de 30(trinta) dias contados da 

publicação no órgão Oficial do Município de Contagem 

ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 

CETRAN/MG - Secretária da JARI em Contagem, 

18/06/2007.

Visto: Bel. Angela M.Starling Freitas

Presidente da 2ª Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações  - Contagem.

MARIA ADELITA MOREIRA

GERENTE DE APOIO A JARI

SECRETARIA DA JARI,25/06/2007

A Coordenadoria de Transportes leva ao conhecimento 

público que qualquer interessado poderá apresentar 

impugnação, por escrito e fundamentada, contra o(s) 

assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no 

prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta 

publicação.

AVISO Nº: 003/2007

Processo: Linha 302 B – Icaivera/Metrô via Darcy Ribeiro

Interessado: Autarquia

Assunto: Conforme determinação da CT, procede a 

alteração de ponto de controle e itinerário da linha 302 

B - Icaivera/Metrô via Darcy Ribeiro, que terá o seguinte 

itinerário: Itinerário ida: PC – Rua 04, Rua 05, Rua 01, 

Rua 08, Rua 06, Rua 04, Rua 25, Rua 24, Rua 22, Rua 14, 

Estrada de acesso ao Bairro Icaivera, Av. Sema, Rua Yete, 

Rua Sycaba, Rua Morossema, Rua Ati, Rua Potiri, Rua 

Pitanguá, Rua Picassu, Av. Sema, via de ligação Bairro 

Icaivera/Darcy Ribeiro (Capão das Cobras), Rua Stela Diniz 

Macedo, Rua Raimundo Soares Diniz, Rua Milton Alves do 

Vale,..., (seguindo daí o seu itinerário normal). Itinerário 

volta: ..., Rua Milton Alves do Vale, Rua Raimundo Soares 

Diniz, Rua Stela Diniz Macedo, via de ligação Bairro 

Icaivera/Darcy Ribeiro (Capão das Cobras), Av. Sema, Rua 

Picassu, Rua Pitanguá, Rua Potiri, Rua Ati, Rua Morosse-

ma, Rua Sycaba, Rua Yete,  Av. Sema, Estrada de acesso 

ao Bairro icaivera, Rua 14, Rua 22, Rua 24, Rua 25, Rua 04, 

Rua 06, Rua 08, Rua 01, Rua 05, Rua 04 – PC.

AVISO DE LICITAÇÕES 

CONVITE 007/2007/TRANSCON

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – TRANS-

CON, através da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar licitação na seguinte modalidade: CONVITE 

007/2007/TRANSCON, tipo menor preço por item, para 

contratação de empresa confecção de adesivos, selos e 

etiquetas de segurança para a Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transportes de Contagem - TRANSCON, com 

entrega dos envelopes de documentação e propostas até 

às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 11 (onze) 

de julho de 2007 e com a abertura marcada para as 14:00 

(quatorze horas) do dia 11 (onze) de julho de 2007. 

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste 

Edital e seus Anexos, que estarão disponíveis a partir do 

dia 02 (dois) de julho de 2007, na Sala de Comissão de Li-

citação-TRANSCON, na Praça Raimunda Rodrigues Mage-

la, 95 – Bairro Inconfidentes, Contagem-MG, tel.:  (0**31) 

3361.1066, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 

às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas. No ato de aquisição do 

edital, os interessados deverão, 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.

Maiores informações (31) 3361.1066.

HERMITON QUIRINO DA SILVA

SUPERINTENDENTE DA TRANSCON 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

DE CONTAGEM - TRANSCON

CONVOCAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2007/TRANSCON

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 

serviços de detecção, medição e registro de imagens 

de infrações de trânsito, incluindo-se a locação dos 

equipamentos necessários à prestação desses serviços, os 

sistemas e softwares de informática, sua implantação, 

manutenção e atualização tecnológica e informatização 

dos procedimentos da JARI. 

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem – TRANSCON, convoca a empresa CONSÓRCIO 

CONTAGEM LTDA, para abertura o envelope nº 03 – Pro-

posta de Preço, as 14:00 do dia 04/07/2007.

A TRANSCON coloca à disposição da empresa DATAPROM 

– EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, 

o envelope nº 03 – Proposta de Preço, se o envelope não 

for retirado dentro de 06 meses será incinerado.

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2007/TRANSCON – CAR-

TA CONVITE Nº005/2007

CONTRATADA: GUINDASTES BONFIM LTDA 

CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Trans-

porte – TRANSCON - FMTT

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 

serviços de remoção e deslocamento de veículos dentro 

do pátio de recolhimento da TRANSCON, com utilização 

de empilhadeira de 04 toneladas.

PRAZO: 06 (seis) meses, a partir da ordem de serviço.

VALOR GLOBAL: R$45.810,00 (quarenta e cinco mil, 

oitocentos e dez reais) 

DOTAÇÃO: 11162.451.0021.2073 – 33.90.39.99 - 010300

DATA: 22/06/2007

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2007 – Convênio PUC 

Minas– Partes: AUTARQUIA MINICIPAL DE TRÂNSI-

TO E TRANSPORTES DE CONTAGEM -  TRANSCON, 

e PONTIFÍCIA  UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 

GERAIS. Objeto: vagas para estagiários na AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM– TRANSCON, através da cooperação 

mútua entre os partícipes, buscando estender aos alunos  

matriculados em disciplinas de estágio obrigatório dos 

cursos de graduação da PUC Minas, a oportunidade de 

aprimorar e colocar em prática os conhecimentos teóricos 

adquiridos na Instituição de Ensino junto aos setores afins 

da TRANSCON, bem como dar a eles a oportunidade de 

aprimoramento profissional, cultural e social Dotação Or-

çamentária: 1162.15.122.0013.2071- Natureza de despesa 

33903601- Fonte 010300 Vigência: 12 ( doze) meses 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2007 – CONVÊNIO DE 

COOPERAÇÃO OPERACIONAL  – Partes: AUTARQUIA 

MINICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM 

-  TRANSCON, e PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM. 

Objeto: realização  dos  interesses convergentes   de  

atendimento da demanda de execução de atividades de 

manutenção nas instalações da Transcon  e realização 

de serviços gráficos , como também , a manutenção 

corretiva compreendendo a realização serviços mecânicos 

, elétricos  em motocicletas que atendem à demanda de 

deslocamento dos servidores que prestam serviços na 

diretoria  de Manutenção da Secretaria de Administração. 

Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Dotação 

Orçamentária: 1162.15. 453.0022.2072- Natureza de 

despesa 33903918 - Fonte 010301 .Vigência: 12 ( doze) 

meses.

EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2007/TRANSCON

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 

serviços de detecção, medição e registro de imagens 

de infrações de trânsito, incluindo-se a locação dos 

equipamentos necessários à prestação desses serviços, os 

sistemas e softwares de informática, sua implantação, 

manutenção e atualização tecnológica e informatização 

dos procedimentos da JARI. 

Aos 29 dias do mês de junho de 2007, a Comissão Especial 

de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes – TRANSCON, julgou recurso administrativo 

interposto pela empresa DATAPROM – Equipamentos e 

Serviços de Informática Ltda. A Comissão decidiu manter 

a desclassificação da empresa DATAPROM – EQUIPAMEN-

TOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, permanecendo 

classificada no certame o CONSÓRCIO CONTAGEM LTDA. 

EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

CARTA CONVITE Nº 004/2007/TRANSCON

OBJETO: Compra de microcomputadores para a Autar-

quia Municipal de Trânsito e Transportes - TRANSCON

Aos 27 dias do mês de junho de 2007, a Comissão Especial 

de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes – TRANSCON, julgou recurso administrati-

vo interposto pela empresa Arquimedes e Informática 

Ltda. A Comissão decidiu manter a decisão declarando 

vencedora da Carta convite 004/2007, a empresa LOPES E 

RUBINGER INFORMÁTICA LTDA.

Confira o doc na internet 
www.contagem.mg.gov.br
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Prefeitura forma 150 alunos no 
Programa Juventude Cidadã 

Jovens recebem formação profissional para inserção no mercado de trabalho

Encontro conscientiza a população sobre a 
importância de preservar a natureza

II Mostra Ambiental de Contagem integrou comemorações do mês do meio ambiente

Foi encerrada na sexta-feira, dia 
22 de junho, a II Mostra Ambiental de 
Contagem, realizada no Parque Eco-
lógico do Eldorado, próximo ao Big 
Shopping. O evento, que teve como 
foco central o tema “Educação para 
Sustentabilidade”, integrou as come-
morações pelo mês do meio ambiente.

O Parque Ecológico do Eldorado foi 
totalmente preparado para receber 
os visitantes. As salas tornaram-se 
espaços para palestras, nos corredores 
foram criadas oficinas com material 
reciclável e a área de caminhada foi 
transformada numa trilha ecológica. 

Outra atração foi a Arena Eco-Cul-
tural, onde foram apresentadas peças 
teatrais infantis de conscientização. 
Ao lado da Arena foi desenvolvido o 
Circuito Movimentação das Águas, um 
corredor com painéis das bacias hidro-
gráficas da região de Contagem com a 
sinalização das obras que estão sendo 
desenvolvidas pela Prefeitura para 
recuperação e preservação locais.

Os visitantes tiveram a oportuni-
dade de aprender um pouco mais 
sobre a preservação do meio ambien-
te, além de entrar em contato direto 
com a natureza. Foram instaladas 
barraquinhas para exposição dos 
trabalhos de educação ambiental 
desenvolvidos pelas escolas da rede 
municipal.

A Mostra contou com a participa-
ção de empresas e escolas, entre elas, 
a Fundação de Ensino de Contagem 
(Funec), que participou do evento 

como parceira do Núcleo de Educação 
Ambiental e mostrou que, além das 
preocupações acadêmicas, também 
está ligada ao debate sobre preser-
vação do meio ambiente. Alunos do 
curso de Segurança do Trabalho com 
ênfase em Meio Ambiente da Unida-

de Cruzeiro do Sul apresentaram o 
trabalho “Aterro de Resíduo Sólido 
Industrial”. 

“É um assunto muito importan-
te para todos os segmentos sociais. 
Devemos incentivar os estudantes a 
absorverem essa idéia de preservação 

e fazer com que eles tenham uma 
participação mais ativa nas questões 
ambientais”, explica o coordenador 
da Unidade Morada Nova, Donizete 
Queiroz, que enviou mais de cem 
alunos para visitar o Parque Ecológico 
e participar das atividades.

Cerca de 150 alunos do Programa 
Juventude Cidadã, da Fundação de 
Ensino de Contagem (Funec), rece-
beram o diploma de conclusão dos 
cursos de Gestão Fiscal, Almoxarifado 
e Estoque, Segurança do Trabalho e 
Auxiliar Administrativo na solenidade 
de formatura realizada na sexta-feira, 
29 de junho. 

Coordenado pela Secretaria de 
Trabalho e Desenvolvimento Social, o 

projeto foi viabilizado graças a uma 
parceria entre o Governo Federal e a 
Prefeitura de Contagem.

Um dos objetivos é promover a 
formação profissional dos jovens, pos-
sibilitando sua inserção no mercado 
de trabalho, além de buscar a forma-
ção ética e cidadã por meio de ações 
que incentivem a prática trabalho 
voluntário nas comunidades nas quais 
os jovens estão inseridos.

A implantação do Projeto Juventu-
de Cidadã, que beneficia 2500 jovens 
em Contagem, é resultado de uma 
parceria entre a Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Social e o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE). Para 
o delegado regional do MTE em Minas 
Gerais, Antônio Roberto Lambertucci, 
a implantação do programa atende a 
um direito da juventude, que busca a 
qualificação profissional. 

Muitos dos alunos, com idade entre 
16 e 24 anos, estão ingressando no 
mercado de trabalho. Ciente disso, 
a Prefeitura ressalta a importância 
do papel da Agência Municipal de 
Emprego e Serviços, que já conta com 
o cadastro de todos os estudantes 
do Projeto. Por meio desse banco de 
dados, será possível acompanhar o de-
senvolvimento de cada um deles após 
a participação no Juventude Cidadã.

Com o tema “Educação para Sustentabilidade”, evento con-
tou com a participação de empresas e escolas de Contagem
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Mais de R$ 200 milhões de recursos 
do PAC são liberados para Contagem

Investimento será destinado a obras de saneamento ambiental
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A prefeita Marília Campos partici-
pou, dia 27 de junho, do lançamento 
do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) pelo presidente Lula, em 
Belo Horizonte. Na ocasião, a prefeita 
assinou, com o governador Aécio 
Neves, o prefeito de Belo Horizonte, 
Fernando Pimentel e o ministro das 
Cidades, Márcio Fortes, o Protocolo 
de Colaboração Federativa para a 
realização das obras de saneamento 
ambiental e infra-estrutura em Conta-
gem, onde serão investidos mais de R$ 
200 milhões.

Os recursos liberados da ordem 
de R$ 48,7 milhões  serão destinados 
às obras de urbanização e reassenta-
mento de famílias da Vila Barraginha 
e remoção e assentamento de 1700 
famílias instaladas próximas a córre-
gos da Bacia da Pampulha, que está 
recebendo intervenções da Prefeitura.

Além disso, o Governo Federal vai 
liberar R$ 155 milhões para as obras 
de conclusão do Arrudas, no trecho 
da Vila São Paulo, na Região Indus-

trial, realizadas em parceria com o 
Governo do Estado, que vai investir 
R$ 25 milhões, e a Prefeitura de Belo 
Horizonte e Contagem, que entram 
com R$ 12,5 milhões cada uma. O 
investimento será voltado para canali-
zação, pavimentação e construção de 
trincheiras e viadutos. De acordo com 
a prefeita Marília Campos, a obra, 
além de ajudar na despoluição da sub-
bacia do Rio das Velhas, também vai 
resolver um grave problema viário na 
interligação das cidades de Contagem, 
Belo Horizonte, Betim e Ibirité.

“Nós, prefeitos, estamos reorgani-
zando as cidades e, agora, colhendo 
os frutos com a realização de muitas 
obras para a melhoria da vida do 
nosso povo”, enfatizou a prefeita 
Marília Campos, que ainda destacou 
a importância das obras em benefício 
das cidades da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, que, pela primeira 
vez, recebem investimento do Gover-
no Federal. 

Em Minas Gerais, o PAC vai bene-

ficiar 23 municípios da região metro-
politana de Belo Horizonte, sete com 
população de 150 mil habitantes e 
13 contemplados na primeira seleção 
para beneficiamento. No total, 43 
municípios mineiros participam do 
programa. De acordo com a ministra 
da Casa Civil, Dilma Roussef, os mu-
nicípios mineiros contemplados pela 
verba terão cinco anos de carência 
para começar a pagar os recursos, 
financiados em 15 anos.

O presidente Lula disse que há pelo 
menos 25 anos não se investia em 
obras de infra-estrutura e que o PAC 
é um dos planos mais ousados desde o 
governo do presidente Ernesto Geisel 
(1974/1979). “Depois do plano de de-
senvolvimento industrial do presiden-
te Getúlio Vargas, do plano de metas 
de Juscelino Kubitschek e do plano de 
desenvolvimento do governo Geisel, 
último grande programa de investi-
mento, voltaremos a crescer com o 
PAC”, garantiu. Segundo Lula, o PAC 
será o marco de convivência democrá-

tica entre os parceiros.
O lançamento do Programa no 

estado contou com a presença de mi-
nistros mineiros, prefeitos das cidades 
beneficiados e lideranças políticas e 
comunitárias.

PAC Educação e PINC
Contagem já havia sido beneficia-

da pelo Programa de Aceleração do 
Crescimento na área de educação, 
com a liberação de recursos para a 
construção de uma Unidade CEFET 
no município. Hoje, dia 28 de junho, 
a prefeita Marília Campos assinou 
os documentos para participar da 
concorrência do 1° lote de implanta-
ção das Unidades em Minas Gerais e 
anunciou o lançamento do Programa 
de Investimento de Contagem (PINC) 
na segunda quinzena de julho, para o 
qual convidou o Ministro da Secretaria 
Geral da Presidência da República, 
Luiz Dulci. O Programa prevê investi-
mentos da ordem de R$ 240 milhões 
em obras no município.

Prefeita Marília Campos 
participa do lançamento 
do PAC em Belo Horizonte


