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

Atos do Executivo

LEI COMPLEMENTAR nº 213, de 21 de dezembro de 2016.
Dispõe sobre dispositivo da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983 — Código Tributário do Município de Contagem.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.

Art. 1º O imposto de que trata o artigo 51 da Lei 1.611, de 30 de dezembro de 1983, não poderá ter, no exercício de 2017, aumento real superior a 10% (dez inteiros 
por cento) sobre o valor lançado no exercício de 2016, desde que o imóvel mantenha inalteradas as características do lançamento anterior.

Art. 2º VETADO

Art. 3º VETADO 

Art. 4º VETADO

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de dezembro de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

MENSAGEM DE VETO Nº 005, de 21 de dezembro de 2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 80 c/c art. 92, inciso VIII da Lei Orgânica, sou levado a vetar, por contrariedade ao interesse público 
e inconstitucionalidade, os artigos 2º, 3º e 4º da Proposição de Lei nº 076/2016, que “Dispõe sobre dispositivo da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983 - Código 
Tributário do Município de Contagem”.
A referida Proposição de Lei originou-se de Projeto de Lei Complementar de autoria do Poder Executivo, contudo sofreu alteração por emenda aditiva do Poder Legislati-
vo, que acrescentou os seguintes artigos 2º, 3º e 4º:
Art. 2º Fica acrescida a alínea “c” ao §1o do artigo 64 da Lei n. 1.611, de 30 de dezembro de 1983, com a seguinte redação:
“Art. 64...
§1o...
c) o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana — IPTU do imóvel predial, de proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, utilizado 
exclusivamente como residência, será lançado com redução de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) no valor da base de cálculo”.

Art. 3º Ficam acrescidos os artigos 50.B e 50.C à Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, com a seguinte redação:
“Art. 50.B – Fica isento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana — IPTU, obedecidos os requisitos previstos no inciso abaixo e também no artigo 
subsequente, o imóvel de propriedade de:
I – aposentado;
Art. 50.C - São condições para a isenção prevista no inciso I do artigo anterior:
 I – que seja o único imóvel do contribuinte no Município;
II – que o imóvel seja residencial e nele resida o benefi ciário da isenção;
III – que a área construída não exceda a 250m²;
IV – que os rendimentos/proventos mensais líquidos do contribuinte não ultrapassem a R$ 5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais).
Parágrafo único. Entende-se por rendimento líquido, para efeito do inciso IV deste artigo, o total de rendimentos do contribuinte obtido pela soma de todas as fontes 
de renda e descontados os valores pagos a título de previdência ofi cial e imposto de renda.”
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Art. 4º - Revoga-se o inciso I do artigo 1º da Lei n. 3.496, de 26 de dezembro de 2001.

Em síntese, os artigos acrescidos tratam de matéria tributária, especificamente, sobre a revogação da isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba-
na — IPTU.
Nos termos da Constituição Federal, art.61, §1º, II, “b”, é iniciativa privativa do Presidente da República, apresentar projeto de lei que disponha sobre organização 
administrativa e judiciária, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios. “(negritei)
Com fulcro no princípio da simetria, a competência legislativa do Presidente da República se iguala a dos demais Chefes do Executivo, sejam eles estaduais ou munici-
pais, observadas as devidas peculiaridades.
Sendo competência do Chefe do Executivo, não pode o Poder Legislativo ter a iniciativa de legislar sobre o assunto, pois caracteriza invasão de competência e, portan-
to, inconstitucionalidade.
Neste sentido, dispõe a Constituição Estadual o seguinte:

Art. 173 São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.
§ 1º Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições, e, a quem for investido na função de um deles, exercer a 
de outro. (grifo acrescido)

Acerca desta inconstitucionalidade, ensina o Mestre Hely Lopes Meirelles:

“Sancionadas e promulgadas que sejam, nem por isso se nos afigura que convalesçam o vício inicial, porque o executivo não pode renunciar prerrogativas institucio-
nais, inerentes às suas funções, como não pode delegá-las ou aquiescer em que o legislativo as exerça.”

Portanto, padece a emenda apresentada pela Câmara Municipal de vício de constitucionalidade no aspecto formal, o que bastaria por si só para a não aprovação de seu 
conteúdo.
Além da flagrante inconstitucionalidade da referida emenda, merece destaque o fato de que não foram observados os procedimentos regimentais e o devido processo 
legislativo.
Ao impor celeridade na discussão e votação da matéria, a Câmara Municipal deixou de cumprir os requisitos legais essenciais para a validade dos atos públicos, bem 
como os princípios constitucionais da publicidade, legalidade e moralidade.
A Pauta da 43ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa de 2016, ocorrida no dia 20 de dezembro de 2016, não previa a votação de emenda ao Projeto de Lei Com-
plementar nº 018/2016. Pelo contrário, na “Ordem do Dia” divulgada constou expressamente que não havia emendas ao Projeto de Lei Complementar em questão, 
conforme demonstrado abaixo, com grifos acrescidos: (ORDEM DO DIA – 2ª PARTE, em anexo)
........

ITEM 06: Discussão e votação, em Segundo Turno, do Projeto de Lei Complementar n.º 018/2016, que “Dispõe sobre dispositivo da Lei n.º 1.611, de 30 de dezembro de 
1983 – Código Tributário do Município de Contagem. ”. Autoria do Poder Executivo.

EMENDAS: Não.
QUÓRUM: Maioria dos membros da Câmara.
VOTAÇÃO: Eletrônica.

ITEM 07: Discussão e votação, em Redação Final, do Projeto de Lei Complementar n.º 018/2016, que “Dispõe sobre dispositivo da Lei n.º 1.611, de 30 de dezembro de 
1983 – Código Tributário do Município de Contagem. ”. Autoria do Poder Executivo.

EMENDAS: Não.
QUÓRUM: Maioria dos membros da Câmara.
VOTAÇÃO: Eletrônica.

Clara está a burla à transparência do ato público, com flagrante descumprimento aos princípios da publicidade, legalidade e moralidade.
O Poder Público tem a obrigação de assegurar o direito fundamental de acesso à informação e deve executar seus atos em conformidade com os princípios básicos da 
administração pública, observando a publicidade como preceito geral e divulgando as informações de interesse público, independentemente de solicitações.
O próprio Regimento Interno da Câmara Municipal de Contagem estabelece o seguinte:

Art. 173 - Recebida pelo Presidente da Câmara, a proposição em sua redação final será incluída na Ordem do Dia da reunião seguinte, para os fins do art. 221.
Parágrafo Único - A votação das matérias em sua redação final poderá ocorrer simultaneamente à votação em segundo turno, caso a comissão competente tenha ela se 
manifestado em parecer. (grifo acrescido)

Art. 174 - Nenhum parecer, emenda à Lei Orgânica, proposição de lei vetada, emenda ou projeto pode ser incluído na Ordem do dia para turno único ou para primeiro 
turno de discussão e votação sem que, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, tenham sido distribuídos aos Vereadores, excetuados os casos previstos 
pelo parágrafo único do artigo 173. (grifo acrescido)

Importante ressaltar que a emenda do Poder Legislativo sequer estava prevista em pauta, tendo sido imposta, sem observância dos prazos regimentais e, ainda, carente 
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do necessário parecer da comissão competente sobre a matéria apresentada. Ou seja, não houve análise técnica e nem discussão. Não foram cumpridos os requisitos 
constitucionais, legais e regimentais.
Considerando todas as irregularidades e ilegalidades ocorridas durante o processo legislativo e tramitação da emenda apresentada de forma repentina, conclui-se que 
se trata de ato nulo, por conter vícios graves.
Além disso, a matéria apresentada na emenda não tem pertinência com a matéria do Projeto de Lei Complementar.
O Poder Executivo encaminhou, para apreciação do Poder Legislativo, uma limitação de aumento real sobre o valor do IPTU lançado no exercício de 2016, desde que o 
imóvel mantenha inalteradas as características do lançamento anterior. Ou seja, pretendeu manter um valor do IPTU justo e compatível com o que sempre foi tradicio-
nalmente cobrado no município.
A emenda apresentada pelo Poder Legislativo trata da revogação da isenção do IPTU residencial, de forma arbitrária, sem apresentar critérios para o seu lançamento, 
sem regulamentar os requisitos e os parâmetros que devem ser observados para a cobrança do imposto e sem considerar a política urbana da cidade.
A cobrança de qualquer tributo deve ser prevista em Lei e com clareza. O que não ocorreu no caso em questão. Da forma como foi imposta, a emenda gerou grande 
insegurança e clamor no município. Os cidadãos de Contagem perguntam: Como será calculado o valor do IPTU? Quanto será cobrado de imposto sobre o meu imóvel? 
E a resposta não está na Proposição de Lei nº 76/2016, o que fere, mais uma vez, princípios constitucionais, em especial, o da legalidade.
Tudo feito de forma temerária e sem qualquer diálogo com a população. Ademais, a justificativa apresentada pelos vereadores, de que a emenda seria oriunda de uma 
determinação do Ministério Público é uma inverdade.
Não existe nenhuma determinação judicial ou mesmo administrativa oriunda do Ministério Público ou de qualquer outro órgão de controle, que determine a volta da 
cobrança do IPTU residencial. Existe apenas um procedimento preparatório no qual as informações referentes à isenção de IPTU estavam sendo prestadas.
Por fim, ressalta-se que a concessão da isenção de IPTU para imóveis residenciais no Município de Contagem teve sua origem na Lei 1.973, de 13 de julho de 1989, que 
é anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000.
Desde a concessão da isenção prevista na Lei 1.973/89, diversos mecanismos foram adotados para compensar a renúncia da receita que seria proveniente à isenção. 
Cite-se, por exemplo, o aumento da arrecadação municipal, que passou de aproximadamente R$1.212.436.340,00 (um bilhão, duzentos e doze milhões, quatrocen-
tos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta reais) referente ao ano de 2013, para uma receita estimada de R$1.735.725.316,00 (um bilhão, setecentos e trinta e cinco 
milhões, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e dezesseis reais) referente ao ano de 2017.
Desta forma, questionável a volta da cobrança do referido imposto sem maiores estudos do seu real impacto e de um debate aberto com a população de Contagem.
Portanto, se mostra desarrazoada a aprovação do referido projeto de lei complementar, que além de não contar com o diálogo com a população, que sempre foi praxe 
do atual governo, foi feito de forma espúria, sem observar as normas e princípios de direito, na clara tentativa de induzir a população ao erro quanto à sua real motiva-
ção.
Sendo assim, ficam excluídos da sanção os artigos 2º, 3º e 4º da Proposição de Lei nº 076/2016, nos termos do art.80, inciso II c/c art. 92, inciso VIII, ambos da Lei 
Orgânica do Município de Contagem. 
Estas, Senhor Presidente, são as razões do VETO PARCIAL ora apresentado, que submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Egrégia Casa Legislativa protesto de elevada estima e distinta consideração.

Palácio do Registro, Contagem, 21 de dezembro de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

LEI nº 4866, de 21 de dezembro de 2016.
Altera a Lei nº 4.081, de 3 de maio de 2007, que “Institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — CONFUNDEB”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º O art. 4º da Lei nº 4.081, de 3 de maio de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.4º O CONFUNDEB será composto por 11 (onze) membros do poder público e da sociedade civil, conforme representação e indicação a seguir discriminadas:
I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura;
II - 01 (um) representante dos professores das escolas públicas municipais;
III - 01 (um) representante dos diretores das escolas públicas municipais;
IV - 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais;
V - 02 (dois) representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais;
VI - 02 (dois) representantes dos estudantes da Educação Básica pública municipal;
VII - 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
VIII - 01 (um) representante dos Conselhos Tutelares Municipais;
IX - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda.
§1º A cada membro titular corresponderá um suplente.
§2º Os membros titulares e suplentes terão um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução.
§3º A nomeação dos membros do CONFUNDEB será feita por indicação dos seus representantes nos casos dos incisos I, VII, VIII e IX; nos demais casos, será feita pela 
eleição por parte dos segmentos ou entidades.
§4º Caberá ao membro suplente substituir o membro titular, em suas ausências e impedimentos, e completar o mandato na hipótese de afastamento definitivo do 
titular, para fins de voto, não ficando dispensado da obrigação em comparecer nas reuniões plenárias ordinárias ou extraordinárias do CONFUNDEB.
§5º Somente nas hipóteses discriminadas no §4º deste artigo terá o suplente poder de voto nas deliberações do Conselho;
§6º Na hipótese do suplente também se afastar em caráter definitivo, proceder-se-á a indicação ou eleição de membros titular e suplente, tendo estes novos conselhei-
ros direito ao cumprimento do período restante do mandato de seus predecessores, sem prejuízo de recondução.
§7º Caracteriza-se afastamento definitivo do titular do Conselho, o decorrente de:
I – desligamento por motivos particulares;
II – rompimento de vínculo formal com a entidade de classe ou órgão que representa, independentemente de eleito ou indicado; e
III – situação de impedimento, nos termos do art. 7º desta Lei.
§8º Todos os membros, titulares e suplentes, serão designados por ato do Chefe do Poder Executivo.
§9º A atuação dos membros do CONFUNDEB:
I - não será remunerada;
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II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as 
pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;
IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.”

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de dezembro de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

DECRETO nº 1073, de 21 de dezembro de 2016

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.800, de 23 
de dezembro de 2015;

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.12.1.12.122.0045.2053.31909400.010000 192.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31901100.211801 6.200.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31901600.010100 991.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31911300.010100 1.127.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.33903900.010100 60.000,00

1.19.1.11.122.0001.2301.33903900.010000 73.692,30

1.12.1.12.365.0045.2055.31901600.010100 118.800,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31911300.211801 20.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31900500.010000 47.600,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31900500.010000 33.400,00

1.19.2.11.122.0001.2304.33903900.212439 110.538,39

1.12.1.12.365.0045.2055.31901100.010100 342.000,00

TOTAL 9.316.030,69

Art.2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.04.1.03.092.0045.2032.31901300.010000 20.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31900500.010000 33.000,00

1.04.1.03.092.0045.2032.33904900.010000 1.200,00

1.08.1.04.123.0045.2037.31901100.010000 170.000,00

1.08.1.04.123.0045.2037.31901300.010000 12.666,00

1.08.1.04.123.0045.2037.31911300.010000 48.622,00

1.08.1.04.123.0045.2037.33904800.010000 1.200,00

1.08.1.04.123.0045.2037.33904900.010000 1.000,00
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1.10.1.08.122.0045.2039.31900400.010000 3.000,00

1.10.1.08.122.0045.2039.31901100.010000 330.000,00

1.10.1.08.122.0045.2039.31901300.010000 65.000,00

1.10.1.08.122.0045.2039.31911300.010000 5.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31900400.010100 26.500,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31900500.010100 30.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31901100.010100 95.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31901300.010100 19.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31901600.010100 20.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31911300.010100 32.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.33900800.010100 15.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.33903900.010100 3.730,00

1.12.1.12.122.0045.2053.33904600.010100 25.121,00

1.12.1.12.122.0045.2053.33904900.010100 2.400,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31900400.010100 173.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31900400.211801 440.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31900500.010100 44.622,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31901100.010100 40.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31901100.211803 4.000.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31901300.010100 9.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31901300.211801 320.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31901600.211801 200.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31909400.010000 265.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31909400.010100 314.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31911300.211801 500.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.33900800.010100 12.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.33904600.010100 128.959,00

1.12.1.12.361.0045.2054.33904900.010100 25.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31900400.010100 213.700,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31900400.211801 60.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31900500.010100 1.900,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31901100.211801 70.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31901300.010100 91.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31901300.211801 30.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31909400.010000 64.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31909400.010100 164.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31911300.010100 31.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.33900800.010100 21.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.33904600.010100 41.500,00

1.12.1.12.365.0045.2055.33904900.010100 10.000,00

1.12.1.12.367.0045.2056.33903600.010100 2.000,00

1.12.1.12.367.0045.2056.33904900.010100 3.300,00

1.13.1.10.122.0045.2244.31901100.010200 112.380,00

1.13.1.10.122.0045.2244.33903900.010200 10.000,00

1.18.1.14.122.0045.2048.31901100.010000 112.000,00
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1.18.1.14.122.0045.2048.31901300.010000 2.000,00

1.18.1.14.122.0045.2048.31911300.010000 13.000,00

1.19.1.11.122.0001.2301.33903600.010000 73.692,30

1.19.2.11.122.0001.2304.33903600.212439 110.538,39

1.10.1.08.122.0045.2039.33904800.010000 15.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31901100.211801 600.000,00

1.04.1.03.092.0045.2032.31911300.010000 33.000,00

TOTAL 9.316.030,69

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.800, de 23 de dezembro de 2015, conforme pará-
grafo 1º e seus incisos.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de dezembro de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Controladoria 
Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 170, de 19 de Dezembro de 2016.

O Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/031/2016, através da Portaria Nº 063 de 03 de Maio de 2016, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pela servidora ELIZABETH DE FREITAS SANTOS, matrícula 167067, Auxiliar de serviços;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/031/2016 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 30 (Trinta) dias, da servidora ELIZABETH DE FREITAS SANTOS, matrícula 
167067, Auxiliar de serviços, com fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

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

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de Dezembro de 2016.

VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
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Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 176, de 19 de Dezembro de 2016.

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

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/032/2016, através da Portaria Nº 064 de 03 de Maio de 2016, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pela servidora PATRICIA APARECIDA DINIZ, matrícula n° 169058, Auxiliar de Serviços;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/032/2016 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 30 (trinta) dias, da servidora PATRICIA APARECIDA DINIZ, matrícula n° 169058, 
Auxiliar de Serviços, com fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

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

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de Dezembro de 2016.

VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 223, de 19 de Dezembro de 2016.

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

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/045/2016, através da Portaria Nº 130 de 04 de Agosto de 2016, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pelo servidor ANDRÉ LUIS DO COUTO AVELLAR, matrícula n° 1279790, Diretor Escolar;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/045/2016 a penalidade Administrativa de ADVERTÊNCIA, do servidor ANDRÉ LUIS DO COUTO AVELLAR, matrícula n° 1279790, Diretor 
Escolar, com fundamento legal no art. 123, I c/c Art.125, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de Dezembro de 2016.

VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 181, de 19 de Dezembro de 2016.

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

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/025/2016, através da Portaria Nº 052 de 26 de Abril de 2016, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pela servidora EVA GONÇALVES AGOSTINHO, matrícula n° 162099, Auxiliar de Serviços;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/025/2016 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 30 (trinta) dias, da servidora EVA GONÇALVES AGOSTINHO, matrícula n° 
162099, Auxiliar de Serviços, com fundamento legal no art. 123, II e 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

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

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de Dezembro de 2016.

VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 182, de 19 de Dezembro de 2016.

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

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/028/2016, através da Portaria Nº 59 de 27 de Abril de 2016, para apuração de irregularidades supostamente 
cometidas pela servidora ANA MARIA ALVES LATELISA, matrícula n° 199703, Assistente Administrativo;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/028/2016 a penalidade Administrativa de ADVERTÊNCIA, da servidora ANA MARIA ALVES LATELISA, matrícula n° 199703, Assistente 
Administrativo, com fundamento legal no art. 123, I c/c art. 125, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de Dezembro de 2016.

VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 184, de 30 de Novembro de 2016.
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O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; e art. 1º do Decreto nº 350, de 25 de junho de 2014;

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/030/2016, através da Portaria Nº 058 de 04 de Maio de 2016, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pela servidora CLAUDIA SOARES PESSOA FREITAS, matrícula n° 202804, Assistente Administrativo;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/030/2016 a penalidade Administrativa de ADVERTÊNCIA, da servidora CLAUDIA SOARES PESSOA FREITAS, matrícula n° 202804, Assisten-
te Administrativo, com fundamento legal no art. 123, I c/c Art. 125, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de Novembro de 2016.

VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 226, de 19 de Dezembro de 2016.

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

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/029/2016, através da Portaria Nº 060 de 25 de Abril de 2016, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pela servidora TALITA GABRIELE AMARAL XAVIER, matrícula n° 199310, Assistente Administrativo;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/029/2016 a penalidade Administrativa de ADVERTÊNCIA, da servidora TALITA GABRIELE AMARAL XAVIER, matrícula n° 199310, Assisten-
te Administrativo, com fundamento legal no art. 123, I c/c art. 125, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de Dezembro de 2016.

VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 227, de 20 de Dezembro de 2016.

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

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/049/2015, através da Portaria Nº 098 de 15 de Julho de 2015, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pelo servidor MAURO LUIZ VIEIRA, matrícula n° 34178-9, Agente de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito;
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II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/049/2015 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 90 (noventa) dias, do servidor MAURO LUIZ VIEIRA, matrícula n° 34178-9, 
Agente de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito, com fundamento legal no art. 127, V, 112, I e 112, III c/c art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de Dezembro de 2016.

VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/2016 – PROCESSO Nº. 143/2016 –  NOVA DATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, 
marcado para às 09h00min do dia 04/01/2017.
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. Os editais poderão ser obtidos através 
dos sites www.contagem.mg.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Con-
tagem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para gravação 
magnética sem custos. Informações: (31) 3356.6658. Contagem, 20/12/2016 - Equipe de Pregões.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 20/12/2016

1. RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO 048/2016, DOC N° 4008, DO DIA 19/12/2016, PÁGINA 2.

ONDE SE LÊ: “PROJETO NOVO CÉU”
LEIA-SE: “PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU”

ONDE SE LÊ: “ASSINADO/VIGENCIA: 12/12/2016 A 31/12/2017”

LEIA-SE: “ASSINADO: 12/12/2016
VIGENCIA: ATÉ 31/12/2017”

2. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 020/2016 - FIA, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII – OBRA EDUCACIONAL IRMÃ ELVIRA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2017.
ASSINADO: 12/12/2016

3. EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 265/2014 PAC. 126/2014 PP. 033/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: ELEVADORES ORION LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR GLOBAL: R$  15.984,00
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903999 – 010000 / 1071.04.122.0001.2271 – 33903024 - 010000
VIGÊNCIA: DE 11/12/2016 ATÉ 10/12/2017
ASSINADO: 07/12/2016

3- DA DECISÃO:

Isto posto, sem nada mais a evocar, a Comissão Permanente de Licitações RECEBEU o Recurso por ser tempestivo e no mérito decidiu NEGAR PROVIMENTO ao presente 
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por CONSORCIO IP CONTAGEM face ao julgamento das Propostas Comerciais junto ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 - 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2016, mantendo a decisão que desclassificou do certame o CONSÓRCIO ILUMICON e classificou o CONSÓRCIO ILUMINA CONTAGEM.
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Contagem, 20 de dezembro de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (Portaria SEAD 004 de 06/05/2016):

Jáder Luís Sales Júnior

Luiz Adolfo Belém

Maria Marta Oliveira Soares

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela Licitante CONSÓRCIO IP CONTAGEM, vez que é tempestivo, e no mérito NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTER-
POSTO, tendo em vista que a decisão da Comissão Permanente de Licitações está amparada pelas disposições legais.

Contagem, 20 de dezembro de 2016.

Amarildo de Oliveira 
Secretário Municipal de Administração

3- DA DECISÃO:

Isto posto, sem nada mais a evocar, a Comissão Permanente de Licitações RECEBEU o Recurso por ser tempestivo e decidiu NÃO ACOLHER as preliminares arguidas 
pelo Recorrido, e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao presente RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por CONSORCIO ILUMICON face ao julgamento das Propostas 
Comerciais junto ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2016, mantendo a decisão que desclassificou do certame o CONSÓRCIO 
ILUMICON e classificou o CONSÓRCIO ILUMINA CONTAGEM.

Contagem, 20 de dezembro de 2016.

Jáder Luís Sales Júnior
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Luiz Adolfo Belém
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Maria Marta Oliveira Soares
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela Licitante CONSÓRCIO ILUMICON, vez que é tempestivo, NÃO ACOLHO as preliminares arguidas pelo Recorrente, e 
no mérito NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, tendo em vista que a decisão da Comissão Permanente de Licitações está amparada pelas disposições legais.

Contagem, 20 de dezembro de 2016.

Amarildo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.041
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
de Confiança de Coordenadora de Educação Profissional, Referência FC-5, CFC-02, a servidora GENOVEVA GELI DE MORAIS SANTOS, lotada na Fundação de Ensino de 
Contagem – FUNEC, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de dezembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.045
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especificados, com base nos despachos exarados no Ofício nº 1.279/2016/GAB/SEDUC e nos Termos de Compromisso por estes assinados:
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SERVIDOR (A) MATRÍCULA LOCAL

PERÍODO

HORÁRIOINÍCIO TÉRMINO

ANETE DELFINO DA CUNHA ROCHA 01244830 Escola Municipal Francisco Borges da Fonseca 05/12/16 19/12/16 7h às 11h30 min.

ELIANA APARECIDA DE ANDRADE LACERDA 01280259 Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade 07/12/16 21/12/16 13h às 17h30 min.

LILIAN ROSANA SAIBERT SILVA 01174327 Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade 07/12/16 23/12/16 13h às 17h30 min.

TATIANA GUIMARAES FOSSATI 01282332 Escola Municipal Maria do Carmo Orechio 02/12/16 21/12/16 13h às 17h30 min.

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em flexibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.047
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 14324/2016-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, ao Servidor JOSE CARLOS HONORATO, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “B”, matrícula nº. 01145696, lotado na 
Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.048
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0368/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a”, do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), à Servidora CASSIA GOMES FELTRE DE ARAUJO COSTA, titular do cargo efetivo de Professor de Edu-
cação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P11”, matrícula nº 01124249, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 02 de setembro de 2016 até, no máximo, 
completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.049
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0320/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a”, do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), à Servidora HELENA ALVES ANDRADE DAMASCENO, titular do cargo efetivo de Pedagogo PED1, Nível 
XIIIA, Padrão “P11”, matrícula nº 01103314, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 08 de agosto de 2016 até, no máximo, completar as exigências 
para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.050
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos do Artigo 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; e nos 
despachos exarados no Processo nº 15595/2016-01A; CANCELA a partir de 12 de janeiro de 2017, a Licença sem Vencimento, concedida por meio do Ato Administra-
tivo nº 16.045, datado de 10 de março de 2015, à servidora CHRISTIANE KELLY BARBOSA DE CASTRO SOUSA, titular do cargo de provimento efetivo de Arquiteto, Nível 
XIV, Padrão “P6”, matrícula 01378887, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.051
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 04853/2016-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, à Servidora ERICA ROSA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Médica, Nível VIII, Grau “N”, matrícula nº. 01100820, lotada na Secretaria Municipal 
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de Saúde, pelo período de 1º (primeiro) de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.052
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos do Artigo 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; e nos 
despachos exarados no Processo nº 15387/2016-01A; CANCELA a partir de 15 de janeiro de 2017, a Licença sem Vencimento, concedida por meio do Ato Administra-
tivo nº 17.166, datado de 29 de dezembro de 2015, à servidora MARISTELA LEITE DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Encarregado de Serviços Gerais, 
Nível XIIIA, Padrão “P2”, matrícula 01083534, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.053
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 09316/2016-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, ao Servidor SERGIO ANTONIO DE SOUZA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “J”, matrícula nº. 01129844, lotado 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.046
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os Ofícios nº 101/2016 – 91ªZE e 251/2016 – 332ªZE; considerando, ainda, o Artigo 92, 
parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RESOLVE:
 Art.1º PRORROGAR A DISPONIBILIDADE, concedida por meio do Ato Administrativo nº 17.334, datado de 17 de fevereiro de 2016, da Servidora VANILDE DE JESUS DE 
PAULA LAZAROTTI, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo II, Nível V, Grau “N”, matrícula nº. 01091030, para o Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais, 91ª Zona Eleitoral, pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, com ônus para Administração Direta do Município de 
Contagem.
Art.2º PRORROGAR A DISPONIBILIDADE, concedida por meio do Ato Administrativo nº 17.858, datado de 19 de maio de 2016, da Servidora JULIANA DE QUEIROZ 
SPITALE VERÇOSA, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P7”, matrícula nº. 01359750, para o Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais, 332ª Zona Eleitoral, pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, com ônus para Administração Direta do Município 
de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.054
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício CAFP/FUNDAC Nº 225/2016; considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, 
da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; PRORROGA A DISPONIBILIDADE, concedida por meio do Ato Administrativo nº 16.924, datado de 03 de novembro de 
2015, do Servidor LUCIANO ANTONIO DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P3”, matrícula nº. 01359599, 
para a Fundação Cultural de Contagem - FUNDAC, pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, com ônus para Administração Direta do 
Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.055
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Memorando GAB/GP N° 1098/2016, e os ofícios SMS/GAB Nº 
646/2016 e SMS/GAB Nº 645/2016, oriundos da Secretaria Municipal de Saúde; fundamentado no art. 94, da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990, regulamentado 
pelo Decreto n° 9.515, de 13 de setembro de 1996; RESOLVE:
Art.1º CONCEDER autorização para se ausentar de suas funções no Município, para participar do Congresso “IMCAS WORLD CONGRESS 2017”, na Cidade de Paris / 
França, nos dias 26 e 29 de janeiros de 2017, o Servidor JULIO CESAR GOMES SILVEIRA, matrícula 143017, detentor de cargo de provimento efetivo de Médico Derma-
tologista, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.
Art.2º CONCEDER autorização para se ausentar de suas funções no Município, para participar do Congresso “IMCAS WORLD CONGRESS 2017”, na Cidade de Paris / 
França, nos dias 26 e 29 de janeiros de 2017, a Servidora JULIANA HYPOLITO SILVA,  detentora de cargo de provimento efetivo de Médico Dermatologista, lotada na 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.056
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; EXONERA, do 
cargo de provimento em comissão de Gerente de Apoio à Representação, Nível III, CPC-316, o servidor LUIZ HENRIQUE GROSSI DE LIMA E SOUZA, lotado no Gabinete 
do Prefeito, a partir de 12 de dezembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.057
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício Nº 118/2016 – 90ª ZE/MG; TORNA SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 19.004, 
datado de 02 de dezembro de 2016, a prorrogação da disponibilidade da servidora MARIA DE FATIMA PINHEIRO, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de 
Serviços III, Nível III, Grau “M”, matrícula nº 01133825, para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 92ª Zona Eleitoral.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.058
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente pelo Artigo 92, Inciso II, da Lei Orgânica do Município de Con-
tagem; e, nos termos do Artigo 26, da Lei 4.043 de 1º (primeiro) de novembro de 2006, combinado com o disposto na Lei Complementar nº 149, de 28 de agosto de 
2013, e Decreto 215 de 19 de novembro de 2013, que altera a estrutura organizacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - TransCon, entidade que com-
põe a Administração Indireta do Município de Contagem; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de  dezembro  de  1990; RESOLVE:
Art.1º REVOGAR, a designação do servidor RODRIGO GERALDO TOMAZ, para responder cumulativa e interinamente pelo cargo de provimento em comissão de Pre-
sidente, Nível Especial, CPC-41, lotado na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TransCon, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de 
Contagem, a partir de 31 de dezembro de 2016.
Art.2º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Vice Presidente, Nível VI, CPC-40, o Servidor RODRIGO GERALDO TOMAZ, lotado na Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transportes - TransCon, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, a partir de 31 de dezembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de dezembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC
Rua Portugal, nº 20 – Bairro da Glória – Contagem/MG – CEP: 32340-010
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO ESCOLAR (DEFE)
funcionamentoescolar.seduc@gmail.com – (31) 3352-5858 e 3911-9414

PORTARIA N° 048 de 19 de Dezembro de 2016

Nos termos do artigo 10 da Lei 4.203 de dezembro de 2008, da Resolução CMEC N° 016 de 16 de novembro de 2010 e considerando o Parecer do CMEC N° 33/2016 de 
14/12/2016 fica RENOVADA pelo prazo de 02 anos a Autorização de Funcionamento da Educação Infantil no CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA BELINHA, situado 
à Rua Libra,573 Bairro Jardim Riacho no município de Contagem.

Contagem, 19 de Dezembro de 2016
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC
Rua Portugal, nº 20 – Bairro da Glória – Contagem/MG – CEP: 32340-010
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO ESCOLAR (DEFE)
funcionamentoescolar.seduc@gmail.com – (31) 3352-5858 e 3911-9414
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PORTARIA N° 049 de 19 de Dezembro de 2016

Nos termos do artigo 10 da Lei 4.203 de dezembro de 2008, da Resolução CMEC N° 016 de 16 de novembro de 2010 e considerando o Parecer do CMEC N° 34/2016 de 
14/12/2016 fica RENOVADA pelo prazo de 01 ano a Autorização de Funcionamento da Educação Infantil no CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LÍRIO DO VALE, situado à 
Rua Dorotéia Thompson,136 Bairro Los Angeles no município de Contagem.

Contagem, 19 de Dezembro de 2016
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC
Rua Portugal, nº 20 – Bairro da Glória – Contagem/MG – CEP: 32340-010
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO ESCOLAR (DEFE)
funcionamentoescolar.seduc@gmail.com – (31) 3352-5858 e 3911-9414

PORTARIA N° 050 de 19 de Dezembro de 2016

Nos termos do artigo 10 da Lei 4.203 de dezembro de 2008, da Resolução CMEC N° 016 de 16 de novembro de 2010 e considerando o Parecer do CMEC N° 35/2016 de 
14/12/2016 fica RENOVADA pelo prazo de 04 anos a Autorização de Funcionamento da Educação Infantil no COLÉGIO SÃO JUDAS TADEU, situado à Rua Edmir Leão,25 
Bairro Sede no município de Contagem.

Contagem, 19 de Dezembro de 2016
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC
Rua Portugal, nº 20 – Bairro da Glória – Contagem/MG – CEP: 32340-010
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO ESCOLAR (DEFE)
funcionamentoescolar.seduc@gmail.com – (31) 3352-5858 e 3911-9414

PORTARIA N° 051 de 19 de Dezembro de 2016

Nos termos do artigo 10 da Lei 4.203 de dezembro de 2008, da Resolução CMEC N° 016 de 16 de novembro de 2010 e considerando o Parecer do CMEC N° 36/2016 de 
14/12/2016 fica RENOVADA pelo prazo de 02 anos a Autorização de Funcionamento da Educação Infantil no CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PATOTINHA, situado à 
Rua Uruguai,30 Bairro Novo Boa Vista no município de Contagem.

Contagem, 19 de Dezembro de 2016
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Educação

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA 

A Secretária da Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, no exercício de suas atividades, faz publicar :

Retificação

DOC 3531 de 18 de dezembro de 2014

Processo 02A.00214/14

Data 23/01/2014

Assunto Isenção de IPTU

Nome / Razão Social Liga Desportiva do Município de Contagem

Data da decisão 03/12/2014

Decisão Procedente

Nº da decisão 9657

Onde se lê: IMUNIDADE DE IPTU

Leia-se: ISENÇÃO DE IPTU
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Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 
073/2016 - cujo objeto é o Registro de preço para futura e eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS para atendimento da demanda do Complexo Hospita-
lar, UPAs e Unidades Básicas de Saúde – Data: 17 de janeiro de 2017 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. RETIRADA 
DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: famuc.licitacao@contagem.mg.gov.br – Comissão Permanente de Licita-
ção – Equipe de Pregão. Bárbara Gomes Pereira – Pregoeiro (a) – Silvana Leite Pereira – Secretária Municipal de Saúde. Em 20 de dezembro de 2016.

Extrato do 1º TA ao CT 108/2015, dispensa n° 075/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e FABRICIO VIEIRA DOS SANTOS. Objeto: pror-
rogação do contrato nº 108/2015, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 18.000,00.(dezoito mil reais) Dotação Orçamentária de nº 113.1 
10.301.0001.2305.339036-14 CR 663, fonte do recurso 214801. Com efeitos retroativos,  21 de Agosto de 2016. Contagem 20 de dezembro de 2016.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMISSÃO DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO À
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº. 050/2016 – PAC Nº. 171/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Tendo em vista as informações constantes dos autos, referente à adesão à Ata de Registro de Preços, vinculada ao Pregão Presencial n° 050/2016 – Registro de Preço 
nº. 009/2016, gerenciada pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Timóteo, para eventual contratação de empresa para prestação de serviços 
de locação de equipamentos de impressão, incluindo software de bilhetagem e monitoramento dos dispositivos, e constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais,  HOMOLOGO o objeto, em favor da empresa DISTRIVISA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.338962/0001-80, localizada na Rua Conceição do Pará, nº 40, Bairro: Santa Inês, Belo Horizonte – MG, pelo valor de R$ 200.100,00 (Duzentos Mil e Cem Reais), 
nos termos do Art. 11 da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e art. 15 da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, Decretos Municipais nº 3.374 e 3.375, de 
20/08/2003, e Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 as seguintes cláusulas e em consequência, fica convocada a proponente, para assinatura do instru-
mento de contrato ou documento equivalente, nos termos do art. 64 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Publique-se.
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, em Contagem, aos  21 (vinte e um) dias do mês de Dezembro de 2016.

Silvana Leite Pereira
Presidente

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

Resolução 001/2016

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DOS MEMBROS DO CONSELHO GERAL GESTOR DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

O Conselho Geral Gestor de Economia Solidária, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a decisão da Plenária do dia 13/12/2016;

Resolve: 

Art. 1º - Está prorrogado o mandato dos Conselheiros membros do Conselho Geral Gestor de Economia Solidária do Município de Contagem, até a data de posse oficial 
dos novos conselheiros eleitos no processo eleitoral de 2017. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 13 de dezembro de 2016.

Marilene Silva Santana Pimenta
Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação
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APRESENTAÇÃO

A construção da Política de Investimento atende à formalidade legal que direciona todo o processo de tomada de decisões, gerenciamento e acompanhamento dos 
recursos previdenciários a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial entre seus ativos e passivos. 
De acordo com a Resolução CMN n° 3.922/10, em conformidade com o Art. 5°, o Comitê de Investimentos do RPPS do Município de Contagem apresenta sua Política 
Anual de Investimentos para o ano de 2017, a ser devidamente aprovada pelo órgão superior de supervisão e deliberação do PreviCon, qual seja, o Conselho Municipal 
de Previdência - CMP. 
Art. 5º A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de previdência social e suas revisões deverão ser aprovadas pelo órgão superior competente, 
antes de sua implementação.
    RESOLUÇÃO Nº 3922/2010

Os recursos financeiros do RPPS não podem ser objeto de exposição a elevadíssimos riscos no mercado financeiro, o objetivo destas aplicações deve ser a manutenção 
dos recursos com base no equilíbrio financeiro e atuarial não sendo atividade fim do RPPS a especulação financeira. 

Art. 4º - III -os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e 
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos nesta Resolução;
RESOLUÇÃO Nº 3922/2010

OBJETIVOS

 Esta política anual de investimentos define as diretrizes e práticas de gestão dos recursos da Previdência do Município de Contagem – Previcon para o ano de 
2017. O objetivo da Política de Investimentos é de estabelecer linhas gerais relativas à gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas dos planos de benefícios 
do RPPS do Município de Contagem, levando-se em consideração os princípios da boa governança e legalidade, além das condições de segurança, rentabilidade, sol-
vência, liquidez e transparência. 
 Assim constitui-se em instrumento que visa proporcionar uma melhor definição das linhas básicas e os limites de risco a que serão expostos o conjunto dos inves-
timentos com foco na busca da rentabilidade a ser atingida para superar a meta atuarial do plano de benefícios.
 No intuito de alcançar a meta atuarial estabelecida para as aplicações do RPPS, a estratégia de investimento deverá prever diversificação, tanto no nível de classe 
de ativos (renda fixa, renda variável) quanto na segmentação por subclasse de ativos, emissor, vencimentos diversos, indexadores, com vistas a maximizar a relação 
risco-retorno do montante total aplicado.
  Sempre serão considerados como itens fundamentais de aplicação dos recursos a taxa esperada de retorno e os riscos a ela inerentes, os limites legais e 
operacionais, a liquidez adequada dos ativos, com especial ênfase no médio e longo prazo.
Esta política de investimentos adota os temas em caráter pedagógico, além de ser resumidamente publicada no sistema CADPREV WEB, do Ministério da previdência 
Social, acessível a qualquer cidadão.
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VIGÊNCIA

O horizonte de vigência desta Política Anual de Investimentos é o exercício de 2017, compreendendo entre 01/01/2017 até 31/12/2017. Revisões poderão ocorrer duran-
te este período, para adequação as mudanças na legislação aplicável e também mudanças no cenário econômico, ou caso sejam consideradas necessárias pelo Comitê 
de Investimentos e/ou propostas de forma fundamentada pelo CMP. Tais mudanças são autorizadas pela norma:

Art. 4º -§1º Justificadamente, a política anual de investimentos poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação.
RESOLUÇÃO Nº 3922/2010

DA GESTÃO

Como forma de cumprir a Política Anual de Investimentos no que tange especificamente à alocação dos recursos garantidores da entidade, o RPPS definirá estratégias 
de gestão de alocação de recursos que levem em consideração os seguintes aspectos:

Projeções do fluxo de caixa;
Tendências e comportamento das taxas de juros;
Perspectivas do mercado de renda fixa e variável;
Cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo; 
Níveis de exposição ao risco dos ativos;
Boa governança e transparência nas decisões de alocação.

 Os responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS devem ter sido aprovados em exame de certificação organizado por entidade autônoma reconhecida pelo mer-
cado de capitais brasileiro. Serão elaborados relatórios de acompanhamento da PAI, estes serão enviados por e-mail a todos os membros do comitê de investimentos.
 O RPPS de Contagem opta por adotar a gestão própria de seus recursos a ser exercida colegiadamente pelo Comitê de Investimentos por meio de votação direta. 
Devido à dinâmica mercadológica, todas as decisões necessitam ser tomadas com a máxima celeridade. Diante disso fica acordado o quórum mínimo de 2 membros 
para a tomada de decisões, devendo todos os atos ser posteriormente submetidos a todos os membros do Comitê por meio de relatório periódico a ser enviado prefe-
rencialmente por e-mail.

Do Gestor de Investimentos 

A figura do Gestor de Investimentos se confunde com a figura do Diretor Geral do Departamento de Gestão Previdenciária, que preside o Comitê de Investimentos. 
Requisito necessário, portanto, para a ocupação do Cargo, é ser legalmente certificado pelas instituições voltadas ao mercado financeiro (AMBIMA ou APIMEC).
A gestão será feita integralmente pelo gestor de investimentos, que terá a sua disposição o Comitê de Investimentos com função consultiva.

DA META

O retorno mínimo esperado pela aplicação financeira dos recursos do RPPS para o exercício de 2017, na busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, deve 
estar entre a faixa 2% a 6%1, acrescido da variação do IPCA. Tal margem se justifica pelo cunho conservador adotado pela Política de Investimentos vez que devem ser 
buscados rendimentos satisfatórios sem correr riscos muito elevados. 

DOS RECURSOS GARANTIDORES

Deverão ser observados, de acordo com a Portaria MPS nº 519 de 24/08/2011 e alterações, art. 3º, as obrigações a serem adotadas para escolha das Instituições Finan-
ceiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, que receberão os 
recursos previdenciários, dentre outros critérios:Prévio credenciamento da Instituição escolhida para receber as aplicações;
Regularidade fiscal e previdenciária da instituição escolhida para receber as aplicações;
Regularidade do registro na Comissão de Valores Mobiliários da entidade escolhida para receber as aplicações de serviços e ou consultorias financeiras;
Elevado padrão ético, solidez patrimonial e ausência de restrições junto ao Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários que desaconselhem relacionamento 
seguro com a entidade;
Compatibilidade entre volume de recursos administrados, patrimônio e capacidade técnica da entidade;
Desempenho positivo da atividade de administração de recursos de terceiros notadamente reconhecido pelo mercado;
Análise do histórico, experiência, volume de recursos e qualificação técnica do gestor, administrador e controladores na gestão de recursos de RPPS; 
Verificação da existência de segregação de atividades (Chinese Wall) entre controlador e administradora de recursos de terceiros;
Compatibilidade com obrigações presentes e futuras do regime atestadas pelo representante legal do RPPS em caso de aplicações em fundos que apresentem prazos 
dilatados de carência e/ou cotização e prazos de desinvestimentos;
Experiência na Gestão de Previdência Pública;
Seja condicionado mediante termo específico que o pagamento de taxa de performance tenha: periodicidade semestral ou efetuada no ato do resgate, que seja apura-
da após a dedução das despesas do fundo, que o parâmetro de referência seja compatível com a política de investimentos do fundo e que a aplicação supere o índice 
de referência;

(*) - O RPPS deverá seguir, de acordo com o art. 3º, inciso IX e parágrafos, da Portaria MPS nº 519 de 28/08/2011 e alterações, as orientações quanto ao prévio creden-
ciamento da instituição escolhida para receber as aplicações, quando se tratar de gestão própria.

 As instituições escolhidas para receber recursos do RPPS são Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Porém existe a possibilidade de envio de recursos a outras 
instituições financeiras, desde que estas se credenciem junto ao Município.

Acompanhamento / Relatórios
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Seguindo os preceitos da Resolução CMN nº: 3.922/10 e da Portaria MPS nº 519 de 24/08/2011 e alterações, o acompanhamento da gestão dos recursos garantidores 
será feito por meio:

Diariamente e, o RPPS elaborará relatórios detalhados, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas no período a ser publicado no 
sistema CADPREV do Ministério da Previdência Social.

Quaisquer outros relatórios solicitados ao RPPS desde que justificadamente.

Diretrizes

  As diretrizes de alocação de recursos pelos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável será definida anualmente pelos responsáveis pela gestão dos recursos 
do RPPS observando o disposto nos artigos 3º-A e 3º-B e parágrafos da Portaria MPS nº519 e alterações, no que diz respeito à estrutura, composição e funcionamento 
do Comitê de Investimento e formulário de Autorização de Aplicação e Resgate (APR).
  Todavia, alguns pontos básicos, para ambos os segmentos, podem ser elencados, conforme se segue:

Os recursos garantidores das reservas técnicas do RPPS serão aplicados com a estrita observância do estabelecido na legislação em vigor fixada pelo Conselho Monetá-
rio Nacional e poderão ser distribuídos dentro das seguintes categorias de aplicação:
Títulos Públicos Federais;
Fundos de Investimentos Financeiros;
Fundos de Índices (ETF’s);
Caderneta de Poupança.
As aplicações serão segmentadas por categoria de aplicação, com o objetivo de conferir maior eficiência à administração dos recursos, na medida em que a flexibilidade 
conferida pela administração individualizada permite formar um composto adequado ao atendimento dos requisitos de rentabilidade, segurança e liquidez;
A performance será medida pela comparação do rendimento de cada segmento com seu respectivo benchmark além da comparação com outros produtos de investi-
mentos com características similares (categoria e classe de ativos);
Serão tratados de forma diferenciada os investimentos realizados em Fundos de Investimentos Fechados e ativos que possuam carência ou qualquer tipo de mecanismo 
que não permita o resgate dos recursos e crédito desses em conta corrente em prazo superior a 5 (cinco) dias. 

As aplicações ou resgates dos recursos dos RPPS deverão ser acompanhados do formulário de Autorização de Aplicação e Resgate (APR) que estão a disposição de 
qualquer segurado na sede no RPPS. Por motivo de conveniência e agilidade as APRS poderão ser assinadas por apenas 2 membros do Comitê de Investimentos e pelo 
Secretário Municipal de Administração (Gestor dos recursos do RPPS);
Periodicamente serão encaminhados relatórios aos membros do comitê de investimentos e aos membros do CMP se assim solicitarem. 

Gerenciamento de Riscos

Risco em termos de investimentos é igual à previsibilidade ou oscilação do ativo. Em outras palavras, risco é a capacidade de previsão do resultado finalístico da aplica-
ção. Dentre os riscos previstos no mercado financeiro aos quais os recursos do RPPS estarão expostos podemos enumerar:

Risco de crédito dos ativos: possibilidade do devedor não honrar seus compromissos;
Risco sistêmico ou conjuntural: são os riscos que os sistemas econômicos, político e social, impõem ao governo;
Risco próprio: consiste no risco intrínseco ao ativo e ao subsistema ao qual o ativo pertença;
Risco de mercado: é o risco de oscilações de preços do ativo;
Risco de liquidez: também chamado risco financeiro. É conhecido pela falta de condição de pagamento do emissor ou ausência de mercado secundário daquele tipo de 
ativo;
Risco de contraparte: também conhecido como risco de coobrigação, é quando da securitização de dívida existe endosso por parte de terceiros e este também fica sem 
liquidez;
Risco legal: tipo de risco o qual o ativo objeto do investimento esteja sujeito à interpelação judicial.

 Não existe aplicação sem risco!
 Sempre serão tomadas decisões que privem pelo menor risco possível, observada a busca pela rentabilidade desejada.
 

LIMITES LEGAIS (RESOLUÇÃO 3.922/10)

Segmento de Renda Fixa

As aplicações dos recursos do RPPS em ativos de renda fixa deverão ser efetuadas por meio das seguintes alternativas: carteira própria, fundos de investimento ou 
caderneta de poupança.
As aplicações nesse segmento deverão seguir os limites abaixo discriminados, considerando para tal as limitações gerais impostas pela Resolução CMN nº: 3.922/10, a 
saber:
Tabela 1 – RENDA FIXA 

Renda Fixa

Limite de alocação do 
total dos recursos do 
RPPS

Limite de alocação por fundo de 
investimento

Limite de alocação referente ao PL 
do fundo de investimento

Títulos Tesouro Nacional (Selic) - Art. 7º I, “a” 100% — —

FI 100% títulos TN – Art. 7º, I, “b” 100% __ 25%
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Operações Compromissadas TPF – Art. 7º, II 15% — —

FI Renda Fixa / Referenciados RF – Art. 7º, III 80% 20% 25%

FI de Renda Fixa – Art. 7º, IV 30% 20% 25%

Poupança – Art. 7º, V 20% — —

FI em Direitos Creditórios - Aberto – Art. 7º, VI

15
%

15% --- 25%

FI em Direitos Creditórios - Fechado – Art. 7º, VII, “a” 5% --- 25%

FI Renda Fixa “Crédito Privado” – art. 7º, VII, “b”
5% --- 25%

Segmento de Renda Variável

As aplicações dos recursos do RPPS em ativos de renda variável deverão ser feitas, exclusivamente, por meio de fundos de investimentos. As aplicações nesse segmento 
deverão seguir os limites abaixo discriminados, considerando para tal as limitações gerais determinadas pela Resolução CMN nº. 3.922/10, a saber:

Tabela 2- RENDA VARIÁVEL 

Renda Variável
Limite de alocação do total dos 
recursos do RPPS

Limite de alocação por fundo 
de investimento

Limite de alocação refe-
rente ao PL do fundo de 
investimento

FI Ações Referenciado – Art. 8º, I 30% 20% 25%

Fundos de Índices Referenciados em Ações – Art. 8º, II 20% — 25%

FI em Ações – Art. 8º, III 15% — 25%

FI Multimercado- aberto - Art. 8º, IV 5% __ 25%

FI em Participações - Fechado – Art. 8º, V 5% __ 25%

FI Imobiliário – cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5% — 25%

CENÁRIO ECONÔMICO NACIONAL

As expectativas dos economistas 2017 continuaram a melhorar, como vem ocorrendo nos últimos dois meses, e a perspectiva para a atividade econômica parece ter 
parado de piorar., o mercado começa a ver uma perspectiva melhor para a economia em 2017.
  De acordo com o boletim Focus, do Banco Central (BC), a mediana das estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2016 vem 
caindo a cada boletim Focus. A aposta, contudo, ainda segue acima do teto da meta, de 6,50%, para o período. A projeção de inflação em 12 meses também recuou, 
para 6,69%. Para 2017, a redução das estimativas para a inflação foi um pouco mais intensa, para 4,75%.
Quanto à atividade, os economistas continuaram a ajustar a previsão para o desempenho do PIB de 2016 para baixo, mas com menor intensidade. A estimativa passou 
de queda de 3,40% para retração de 3,49%. A expectativa para 2017 foi ajustada para baixo, desta vez de crescimento de 1,00% para 0,98%.
Após vários ajustes, os economistas mantiveram a projeção para a taxa Selic em 13,75% ao fim de 2016 o Comitê de Política Monetária (Copom) disse que apesar dos 
avanços na política de combate à inflação, o nível dos preços em 12 meses continua elevado e as expectativas seguem distantes dos objetivos do regime de metas. No 
Focus, a expectativa para a Selic ao fim de 2017 recuou de 12% para 11,25%.

Inflação

A taxa de inflação é o aumento no nível de preços, ou seja, é a média do crescimento dos preços de um conjunto de bens e serviços em um determinado período. No 
Brasil o índice oficial de Inflação é o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). 
A projeção para a alta do IPCA em 2016 ficou em 6,71 por cento após três semanas de quedas, segundo o levantamento divulgado nesta sexta-feira 25/11/2016, conti-
nuando assim acima do teto da meta do governo, de 4,5 por cento com tolerância de 2 (dois) pontos percentuais.
Para 2017, a estimativa permanece dentro da tolerância de 1,5 ponto para a meta de 4,5 por cento para 4,80 por cento, contra 4,77 por cento na semana anterior.

Taxa de juros

A primeira pesquisa Focus divulgada após a mudança de governo teve poucas alterações nas projeções econômicas. No relatório feito pelo Banco Central (BC) com 
analistas do mercado financeiro, divulgado nesta segunda-feira, a mudança mais acentuada foi registrada na Selic para 2017, que caiu de 11,75% para 11,25%. Para 
este ano, a taxa básica de juros ficou mantida em 13,75% pela terceira semana.
A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter pressões inflacionárias. Pelo sistema de metas de inflação brasileiro, a instituição tem de cali-
brar os juros para atingir objetivos pré-determinados. As taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o crédito, o que pode contribuir para o controle dos preços.

Câmbio, balança e investimentos

Mesmo com as sucessivas intervenções do Banco Central no mercado de câmbio por meio de leilões de swap cambial reverso, que, na prática, evitam uma queda maior 
do dólar, o Relatório voltou a mostrar queda das estimativas para 2017.
O movimento das previsões do setor privado continua a mostrar um processo de ajuste da economia brasileira pela área externa. Na semana passada, o documento 
apontava que a mediana das previsões para a balança deste ano era de US$ 47,00 bilhões enquanto a de 2017 estava em US$ 44,07 bilhões.
Banco Central projeta que em 2016 a entrada recursos produtivos vinda de outros países ficará em US$ 65 bilhões, os Investimentos estrangeiros diretos no País devem 
crescer só em 2017.

ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
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Segmento de Renda Fixa:

Os investimentos em renda fixa são em regras os mais seguros do mercado financeiro, geralmente tem rentabilidade constante e abrangem investimentos principal-
mente da fatia conservadora de investidores. 
“Investem no mínimo 80% de seu Patrimônio Líquido em ativos de renda fixa expostos a variação da taxa de juros doméstica ou a um índice de preços, ou ambos. Sua 
carteira é composta por títulos que rendem uma taxa previamente acordada. Estes fundos se beneficiam em um cenário de queda de juros, mas tem risco de taxa de ju-
ros e eventualmente crédito. Estes Fundos podem ser adicionalmente classificados como “Longo Prazo”, quando o prazo médio de sua carteira superar 365 dias. Neste 
caso, não poderá ser utilizada a “Cota de Abertura”. É vedada a cobrança de taxa de performance, salvo quando se tratar de Fundo destinado a investidor qualificado”.
Fonte: Apostila Professor Edgard Abreu.

Faixas de Alocação: segmento renda fixa:

Resolução nº 3922, de 25 de novembro de 2010:

Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
I - até 100% (cem por cento) em:
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC);
b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas 
exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos sub índices do 
Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer sub índice atrelado à taxa de juros de um dia;
IV - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, 
constituídos sob a forma de condomínio aberto;
Resolução nº 3922/2010
Faixas de Alocação: segmento renda variável: Resolução nº 3922, de 25 de novembro de 2010:

Art. 8º No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem 
em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50;
III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos deter-
minem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo;
Resolução nº 3922/2010

Estratégias de alocação

 Cabe salientar que a estratégia de alocação prevê limites mínimos e máximos, os limites mínimos são aqueles que restringem o percentual mínimo a ser adotado 
em cada tipo de aplicação a fim de manter a segurança dos ativos, os limites máximos são previstos na resolução 3922/2010.
Diante das incertezas mercadológicas, e da natureza dos recursos do RPPS, é prudente que grande parte do capital seja mantida em fundos de investimentos de baixo e 
baixíssimo risco. 
 O rol proposto é exemplificativo prevendo margens mínimas e máximas para aplicações.

Enquadramento de acordo com a RESOL. BCB 
nº 3922/2010 Limite legal Aplicação mínima (%) Aplicação máxima (%)

Limites desejáveis (podendo variar em até 5 
pontos percentuais)

Art. 7º, Inciso I “b” 100% 40% 100% 60%

Art. 7º, Inciso IV 30% 20% 30% 30%

Art. 8º, Inciso III 15% 0% 15% 10%

 Para efeito de lançamento no CADPREVWEB, no relatório DPIN serão considerados os limites desejáveis.

Artigo Resol. 3922/2010 Percentual 

Art. 7º, Inciso I “b” 60%

Art. 7º, Inciso IV 30%

Art. 8º, Inciso III 10%
 
 Estes limites admitem margem de até 10% para mais ou para menos desde que não ultrapassem os limites legais previstos na Resolução 3922/2010, não sendo 
isso considerado descumprimento dos parâmetros desta política.
 É permitido por questão de conveniência, desde que o fundo de investimento apresente rentabilidade satisfatória o uso de aplicação automática nos fundos de 
investimento.

Contagem, 28 de Novembro de 2016.
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Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  01/12/2016  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 018/16

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

01/12/2016 4371001201601387 AF00078985 HHG6671 Deferido EDGARD BARBOSA DA SILVA           

01/12/2016 4371002201601419 AH00558007 HKP7138 Deferido JOAO RICARDO DE MATOS DUARTE            

01/12/2016 4371001201601418 AH00560824 HNS4190 Indeferido MARIA DO SOCORRO PINTO                  

01/12/2016 4371001201601416 AH00557168 OLZ4398 Indeferido FABIO LEANDRO DAS C OLIVEIRA            

01/12/2016 4371002201601421 AH00569141 OMD2488 Indeferido NILSON DE SOUZA                         

01/12/2016 4371002201601500 AH00572567 HAJ1793 Indeferido BRAULIO BASTOS CANDIDO                  

01/12/2016 4371002201601455 B504907513 OWX9115 Indeferido MARCELO ANTONIO SILVA SOUZA             

01/12/2016 4371002201601423 AH00568265 HEF7579 Indeferido LUCIENI COSTA SILVA                     

01/12/2016 4371001201601385 B504890033 OPC3435 Indeferido HELISSANDRA BELUCI R PINTO              

01/12/2016 4371002201601386 D114775508 OPC3435 Indeferido HELISSANDRA BELUCI R PINTO              

01/12/2016 4371002201601390 AH00065994 GYA0410 Indeferido AILTON FERREIRA SOARES   

01/12/2016 4371002201601394 B504884423 GYA0410 Indeferido AILTON FERREIRA SOARES       

01/12/2016 4371002201601405 AH00570538 HNQ9180 Indeferido DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS              

01/12/2016 4371001201601406 AH00563314 OLW7707 Indeferido TRANSPORTADORA S & M LTDA ME            

01/12/2016 4371002201601407 AH00563321 OLW7707 Indeferido TRANSPORTADORA S & M LTDA ME            

01/12/2016 4371001201601408 AH00556132 HMF4312 Indeferido APARECIDA DE F R LIMA                   

01/12/2016 4371002201601409 AH00554860 HNS4190 Indeferido MARIA DO SOCORRO PINTO                  

01/12/2016 4371002201601415 AH00555755 HHV7402 Indeferido ELIETE NONATA DA COSTA                  

01/12/2016 4371001201601410 AH00564807 PVJ6490 Indeferido LICIA CAROLINE GOMES                    

01/12/2016 4371002201601411 AH00563466 HHV7402 Indeferido ELIETE NONATA DA COSTA                  

01/12/2016 4371001201601412 AH00570683 HHV7402 Indeferido ELIETE NONATA DA COSTA                  

01/12/2016 4371001201601420 AH00558009 HFG1144 Indeferido RODRIGO MOREIRA COTRIM                  

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 01 de Dezembro de 2016
Mário Baptista de Oliveira
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 

 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  06/12/2016  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 077/16

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

06/12/2016 4371002201601278 AF00079231 JJB7453 Deferido THALISSON DE OLIVEIRA                   

06/12/2016 4371001201601277 AH00562964 GXM0247 Indeferido SELONILO PEDRO VALENTIM FILHO           

06/12/2016 4371001201601341 AH00549159 PVQ6457 Indeferido SEBASTIAO DE ARAUJO OLIVEIRA            
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06/12/2016 4371001201601349 AH00566609 OWX4872 Indeferido LOC AQUI LTDA ME                        

06/12/2016 4371001201601389 AH00563486 GKS4943 Indeferido DYONE SANTOS ESPINULA                   

06/12/2016 4371001201601275 D114774968 HMO6479 Indeferido EVALDO MIGUEL DE SOUZA           

06/12/2016 4371002201601431 AH00558010 OPE7236 Indeferido ESTER RIBEIRO BENTO                     

06/12/2016 4371001201601399 AH00571036 HCL9320 Indeferido LAFAYETTE CAMPOS NETO                   

06/12/2016 4371001201601466 AH00561853 EZI6568 Indeferido FERNANDO JOSE DA SILVA                  

06/12/2016 4371002201601465 D114776058 EZI6568 Indeferido FERNANDO JOSE DA SILVA                  

06/12/2016 4371001201601460 AH00569632 ORA8313 Indeferido NAPOLEAO DE SOUZA DINIZ FILHO                 

06/12/2016 4371001201601462 AH00571094 ORA8313 Indeferido NAPOLEAO DE SOUZA DINIZ FILHO          

06/12/2016 4371002201601441 AH00549258 HNG1725 Indeferido THAMIRES DAIANE VIEIRA DA SILVA         

06/12/2016 4371002201601927 C179646201 PYD2956 Indeferido COM DE ALIMENTOS SANTA CEIA LTDA        

06/12/2016 4371001201601219 D114772118 JSW2947 Indeferido J R TRANSPORTES LTDA                    

06/12/2016 4371002201601224 AH00559517 HMD9788 Indeferido FABIANA ROSA DA SILVA                

06/12/2016 4371002201601258 D114770528 HNS4190 Indeferido MARIA DO SOCORRO PINTO                  

06/12/2016 4371001201601273 B504871003 OWJ2866 Indeferido GLEICE ROSA DO NASCIMENTO               

06/12/2016 4371002201601252 D114770658 PXA5407 Indeferido WADSON RICARDO ARAMUNI DE ALMEIDA        

06/12/2016 4371001201601235 D114775858 GVR3665 Indeferido MARIA ELZA CORGOSINHO                   

06/12/2016 4371001201601283 AH00566595 OMA4253 Indeferido WELLINGTON BRUNO DE AMORIM              

06/12/2016 4371001201601285 AH00566179 OMA4253 Indeferido WELLINGTON BRUNO DE AMORIM              

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 06 de Dezembro de 2016
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  12/12/2016  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 078/16

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

12/12/2016 4371001201601375 D114774168 OWV6232 Deferido ROBERTO SILVIO BERNARDES SILVA          

12/12/2016 4371002201601960 AH00557664 HDQ9682 Deferido DIVA FONSECA DA SILVA                   

12/12/2016 4371001201601959 AH00592113 HDQ9682 Deferido DIVA FONSECA DA SILVA                   

12/12/2016 4371001201601958 AH00556259 HDQ9682 Deferido DIVA FONSECA DA SILVA                   

12/12/2016 4371001201601961 AH00556639 HDQ9682 Deferido DIVA FONSECA DA SILVA                   

12/12/2016 4371002201602007 C180231101 HNK5222 Deferido AVANJOUR NOGUEIRA FILHO                 

12/12/2016 4371002201602019 C180440401 PVS5519 Indeferido JOSE LUIZ DE FREITAS TRANCOSO           

12/12/2016 4371001201602018 B161640843 PVS5519 Indeferido JOSE LUIZ DE FREITAS TRANCOSO           

12/12/2016 4371002201601429 B504884083 PWK2881 Indeferido PAULA CRISTINA RIBEIRO      

12/12/2016 4371002201601452 AH00554812 HBU6788 Indeferido MURILO DE MELLO JUNIOR                  

12/12/2016 4371001201601438 C177885901 OPM6948 Indeferido FAUSTO RENATO ARAUJO DIAS               

12/12/2016 4371001201601453 AH00554927 HBU6788 Indeferido MURILO DE MELLO JUNIOR                  

12/12/2016 4371001201601447 C178012601 HBG0338 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

12/12/2016 4371001201601655 B502510803 ATH4917 Indeferido EDEGAR  CELSO  ZOLET M E                

12/12/2016 4371002201601487 AH00571049 GSM9285 Indeferido LAZARO SEVERO NETO                      

12/12/2016 4371001201601478 AH00545475 HFB5508 Indeferido VALTER VIEIRA BARBOSA                   



Contagem, 21 de dezembro de 2016 Página 24 de 29 Diário Oficial de Contagem - Edição 4010

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

12/12/2016 4371001201601509 AH00574678 PWD1901 Indeferido AGROPECUARIA CARVALHO E BAETA LTDA        

12/12/2016 4371001201601486 0000189467 HBY9070 Indeferido TRANSP. CABRAL E CABRAL LTDA             
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 12 de Dezembro de 2016
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

  BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 06/12/2016, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 50/2016

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

06/12/2016 617/2015 6982 DEFERIDO Consórcio Norte

06/12/2016 688/2015 6901 DEFERIDO Consórcio Norte

06/12/2016 761/2015 7226 DEFERIDO Consórcio Norte

06/12/2016 872/2016 7440 DEFERIDO Consórcio Sul

06/12/2016 912/2016 7480 DEFERIDO Consórcio Norte

06/12/2016 1045/2016 7727 DEFERIDO Consórcio Norte

06/12/2016 1046/2016 7728 DEFERIDO Consórcio Norte

06/12/2016 1127/2016 7836 INDEFERIDO Consórcio Norte

06/12/2016 1128/2016 7837 INDEFERIDO Consórcio Norte

06/12/2016 1090/2016 7583 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

06/12/2016 1091/2016 7591 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

06/12/2016 1092/2016 7581 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

06/12/2016 1093/2016 7594 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

06/12/2016 929/2016 7507 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 06 de Dezembro de 2016.

Mário Baptista de Oliveira
Presidente JARIT - Contagem

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 07/12/2016, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 51/2016

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

07/12/2016 593/2015 6720 DEFERIDO Consórcio Norte

07/12/2016 613/2015 6958 DEFERIDO Consórcio Norte

07/12/2016 614/2015 6959 DEFERIDO Consórcio Norte
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07/12/2016 938/2016 7636 DEFERIDO Consórcio Norte

07/12/2016 1016/2016 7683 DEFERIDO Consórcio Sul

07/12/2016 941/2016 7631 INDEFERIDO Consórcio Norte

07/12/2016 1089/2016 7803 INDEFERIDO Consórcio Norte

07/12/2016 1124/2016 7819 INDEFERIDO Consórcio Norte

07/12/2016 1125/2016 7834 INDEFERIDO Consórcio Norte

07/12/2016 1126/2016 7835 INDEFERIDO Consórcio Norte

07/12/2016 1129/2016 7839 INDEFERIDO Consórcio Norte

07/12/2016 1130/2016 7898 INDEFERIDO Consórcio Norte

07/12/2016 937/2016 7504 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

07/12/2016 952/2016 7650 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

07/12/2016 1064/2016 7786 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 07 de Dezembro de 2016.

Mário Baptista de Oliveira
Presidente JARIT - Contagem

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 15/12/2016, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 52/2016

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

15/12/2016 985/2016 7511 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2016 1078/2016 7772 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2016 1131/2016 7899 INDEFERIDO Consórcio Norte

15/12/2016 1132/2016 7942 INDEFERIDO Consórcio Norte

15/12/2016 1133/2016 7820 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2016 1134/2016 7822 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2016 1135/2016 7953 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2016 1136/2016 7821 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2016 797/2015 7165 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

15/12/2016 820/2015 7171 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

15/12/2016 939/2016 7635 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

15/12/2016 940/2016 7633 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

15/12/2016 1004/2016 7672 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

15/12/2016 1066/2016 6621 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2016 1068/2016 5696 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2016 1069/2016 5692 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2016 1079/2016 7778 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2016 1080/2016 7780 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2016 1081/2016 6618 DILIGÊNCIA Consórcio Sul
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15/12/2016 1082/2016 6619 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2016 1094/2016 7961 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

15/12/2016 1120/2016 5695 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

15/12/2016 1121/2016 7773 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

15/12/2016 1123/2016 7808 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 15 de Dezembro de 2016.

Mário Baptista de Oliveira
Presidente JARIT - Contagem

Extrato

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2013/TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2013. 
CONTRATADA: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA 
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: O prazo de vigência do Contrato Originário fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 19/12/2016, em conformidade com o inciso II, do artigo 57 da 
Lei 8666/93.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$169.080,00(cento e sessenta e nove mil e oitenta reais). DOTAÇÃO: 11162.15. 122.0001.2020 - 33.90.39.00 – Fonte: 015701
VIGÊNCIA: 19/12/ 2016 à 18/12/2017.
Contagem, 19 de dezembro de 2016.

RODRIGO GERALDO TOMAZ
PRESIDENTE DA TRANSCON

Extrato

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2015/TRANSCON
DISPENSA Nº 008/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2014. 
CONTRATADA: ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: O prazo de vigência do Contrato Originário fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 23/01/2017, em conformidade com o inciso II, do artigo 57 da 
Lei 8666/93.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais). DOTAÇÃO: 11162.15. 452.0008.2342 - 33.90.39.00 – Fonte: 015701
VIGÊNCIA: 23/01/ 2017 à 22/01/2018.
Contagem, 19 de dezembro de 2016.

RODRIGO GERALDO TOMAZ
PRESIDENTE DA TRANSCON

PORTARIA nº. 041, de 15 de dezembro de 2016.

Comunica a posse e entrada em exercício dos candidatos aprovados no Concurso Público – Edital 001/2014.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, 

INFORMA:

Art. 1º - Conforme previsto no §1º do art. 15 da Lei 2.160/90, tomaram posse e entraram em exercício nos cargos de AGENTE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO os seguintes candidatos aprovados no Concurso Público - Edital 001/2014:

I – FLÁVIO DE ALMEIDA FERREIRA. Data da Posse e da entrada em exercício: 15/12/2016;
II – LEONARDO VIEIRA SOARES DA SILVA. Data da posse e da entrada em exercício: 13/12/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da assinatura dos respectivos termos de posse.

Contagem, 15 de dezembro de 2016.



Contagem, 21 de dezembro de 2016 Página 27 de 29 Diário Oficial de Contagem - Edição 4010

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

RODRIGO GERALDO TOMAZ
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TRANSCON

Portaria TransCon nº. 042, de 15 de dezembro de 2016.

Dispõe sobre a nomeação de agentes de operação e fiscalização de transporte e trânsito da TransCon como agentes da autoridade de trânsito – TRANSCON e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais e conforme 
dispõe a lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 2006, 

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam credenciados para atuar como agentes da autoridade de trânsito os seguintes agentes de operação e fiscalização de transporte e trânsito da TransCon:

I – FLÁVIO DE ALMEIDA FERREIRA; 
II – LEONARDO VIEIRA SOARES DA SILVA.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura.

Contagem, 15 de dezembro de 2016.

Rodrigo Geraldo Tomaz
Presidente da TRANSCON

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes 

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº.  068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 37/12/2016 – EXONERA, a pedido, a servidora CANDIDA CRISTINA DA LOMBA RIBEIRO, matriculada sob o nº. 10128-3, ocupante de cargo de provimento efetivo 
de Assistente Administrativo e cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Controle Financeiro, a partir de 21/12/2016, nos termos do art. 31, caput, do 
Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem.
Contagem, 20 de dezembro de 2016.

Rodrigo Geraldo Tomaz
Presidente da TRANSCON

PORTARIA nº. 043, de 20 de dezembro de 2016.

Comunica a posse e entrada em exercício de candidata aprovada no Concurso Público – Edital 001/2014.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, 

INFORMA:

Art. 1º - Conforme previsto no §1º do art. 15 da Lei 2.160/90, tomou posse e entrou em exercício no cargo de AGENTE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
E TRÂNSITO a seguinte candidata aprovada no Concurso Público - Edital 001/2014:

I – CANDIDA CRISTINA DA LOMBA RIBEIRO. Data da Posse e da entrada em exercício: 21/12/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 20 de dezembro de 2016.

RODRIGO GERALDO TOMAZ
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Portaria TransCon nº. 044, de 20 de dezembro de 2016.

Dispõe sobre a nomeação de agente de operação e fiscalização de transporte e trânsito da TransCon como agente da autoridade de trânsito – TRANSCON e dá outras 
providências. 
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O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais e conforme 
dispõe a lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 2006, 

RESOLVE:

Art. 1º. Fica credenciada para atuar como agente da autoridade de trânsito a seguinte agente de operação e fiscalização de transporte e trânsito da TransCon:

I – CANDIDA CRISTINA DA LOMBA RIBEIRO.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 20 de dezembro de 2016.

Rodrigo Geraldo Tomaz
Presidente da TRANSCON

Atos do Legislativo

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,  CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MINAS GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

FLÁVIA OLIVEIRA DO CARMO 129.167.266-40 01/10/2016 30/09/2017 1.000,00

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 
Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, inscrita no CNPJ sob nº 18.561.209/0001-90, situada na Praça São Gonçalo, nº 18 – Centro – 
Contagem-MG, CEP: 32017-170, neste ato, representada pelo seu Presidente, Vereador Gil Antônio Diniz, CONCEDENTE do estágio não obrigatório praticado pelo(a) 
estagiário(a) Keila Mendes Domingos, aluno(a) da Faculdade Pitágoras Antônio Carlos – Polo Anhanguera, no curso superior de Relações Públicas, nos termos do Termo 
de Compromisso de Estágio firmado em 01 de julho de 2016, expõe o que se segue:
A CONCEDENTE comunica a rescisão do Estágio em virtude de conclusão de curso.
O desligamento se dará a partir de 31 de dezembro de 2016.
Contagem, 14 de dezembro de 2016.
- Gil Antônio Diniz-
-Presidente-

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 
Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, inscrita no CNPJ sob nº 18.561.209/0001-90, situada na Praça São Gonçalo, nº 18 – Centro – 
Contagem-MG, CEP: 32017-170, neste ato, representada pelo seu Presidente, Vereador Gil Antônio Diniz, CONCEDENTE do estágio não obrigatório praticado pelo(a) 
estagiário(a) Larissa Calazans dos Reis, aluno(a) da Universidade FUMEC - FCH, no curso superior de Direito, nos termos do Termo de Compromisso de Estágio firmado 
em 01 de março de 2016, expõe o que se segue:
A CONCEDENTE comunica a rescisão do Estágio a pedido da estagiária.
O desligamento se dará a partir de 31 de dezembro de 2016.
Contagem, 14 de dezembro de 2016.
- Gil Antônio Diniz-
-Presidente-

PROGRESSÃO HORIZONTAL
PROCESSO Nº 007/2016

Senhor Presidente,
 Neste expediente, segue a relação dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Contagem, com direito a progressão horizontal por conclusão de curso, conforme 
art. 49 e seus parágrafos e progressão por atividade de aperfeiçoamento, conforme artigo 51 e seus parágrafos ambos da Lei Complementar nº 200, de 18 de janeiro 
de 2016:
Progressão concedida no mês de outubro de 2016 por atividade de aperfeiçoamento:

Nome Matrícula Cargo

De
Referência Para

Referência

 
01

Ana Carolina Valtudes
3473 Técnico Administrativo 06 07
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Contagem, 19 de dezembro de 2016.
Atenciosamente,
EDMAR MATEUS DE OLIVEIRA 
- Coordenador de Recursos Humanos -

Ata da  42º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezesseis . Aos dezesseis dias do mês de dezembro, realizou-se, neste Legislativo, 
no Plenário “Vereador José Custódio”, a quadragésima segunda reunião ordinária com a presença de dezenove vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente 
em exercício vereador Alexsander Chiodi solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência dos vereadores Eliel Márcio do Carmo 
(Léo Motta) e Gil Antônio Diniz (Teteco).   Em seguida, o vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho, fez a leitura do Capítulo 5,  Versículos 33 a 36, narrado por São 
João, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Prosseguindo, foram lidos e encaminhados ao órgão competente 
para exame e parecer no prazo legal, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 027/2016 – “Autoriza doação, com encargos, do imóvel que menciona, e dá outras provi-
dências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 028/2016 – “Autoriza doação, com encargos, do imóvel que menciona, e dá outras providências”, de autoria 
do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 029/2016 – “Autoriza doação, com encargos, do imóvel que menciona, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; 
Projeto de Lei nº 030/206 – “Autoriza doação, com encargos, do imóvel que menciona, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Passando à discus-
são e votação de matérias, foi encaminhado um pedido de vistas, de autoria do vereador Paulo Antônio da Costa Prado, ao Projeto de Lei nº 024/2016, que “Estima 
as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2017”, de autoria do Poder Executivo.  Na sequência, foi votado e 
rejeitado, obtendo 15 (quinze) votos pela rejeição, 1 (um) voto pela abstenção, e 1 (um) voto pela aprovação ao Parecer das Comissões de Administração e Serviços 
Públicos;  e Legislação, Justiça e Redação Final  ao Projeto de Lei Complementar nº 017/2016, que “Altera a Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013, a Lei 
Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012, a Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013 e a Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013”, de au-
toria do Poder Executivo. Tendo sido rejeitado o parecer, o Projeto de Lei Complementar nº 017/2016, acima mencionado, foi encaminhado ao arquivo. Em seguida, foi 
votado e aprovado, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, o Projeto de Lei Complementar nº 018/2016, que “Dispõe sobre dispositivo da Lei nº 1.611, de 
30 de dezembro de 1983 – Código Tributário do Município de Contagem”, de autoria do Poder Executivo. A esse projeto, foi encaminhada uma emenda, de autoria do 
vereador Alexsander Chiodi, que em seguida,  foi retirada em caráter definitivo, a pedido do próprio autor.  Em Segundo Turno e em Redação Final, foi votado e apro-
vado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 059/2016, que “Fixa os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Contagem para a legislatura que compreende o 
período entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020, e dá outras providências.”, de autoria da Mesa Diretora. Nesse instante, o vereador José Antônio fez uso da palavra 
e comentou que a votação desse projeto de lei, que mantém os subsídios de vereadores, demonstra compromisso desta Casa com a cidade de Contagem. Esse vereador 
parabenizou a todos os colegas e enfatizou “que esta Casa dá o exemplo em não aumentar os salários dos vereadores. Logo após, os trabalhos foram suspensos, a fim 
de que os parlamentares discutissem a respeito de matérias constantes da pauta. Reabertos os trabalhos, o presidente em exercício Alex Chiodi convidou a todos os 
parlamentares para uma reunião na presidência, na data de hoje. Na oportunidade, Alex informou que em virtude do pedido de vista do projeto de lei nº 024/2016, o 
período ordinário de reuniões será estendido, sendo previstas mais duas sessões. Finalizando os trabalhos foi convocada a 43ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 20 
de dezembro,  às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Roberto Ribeiro, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida 
e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 
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