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PORTARIA PGM Nº. 004/2017, DE 03 DE MARÇO DE 2017. 

 
Estabelece normas para a emissão de sumulas 
administrativas, pareceres e informações no 
âmbito da Procuradoria-Geral do Município de 
Contagem.   

 
 
O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso da atribuição que lhe confere o 
artigo 3º, inciso II e no §1º, inciso I, ambos da Lei Complementar 173, de 27 de agosto de 
2014, considerando o disposto no artigo 3º, §3º, inciso III da Lei Complementar 173, de 27 de 
agosto de 2014; considerando a necessidade de padronização das manifestações técnico-
jurídicos produzidas no âmbito da PGM; considerando a necessidade de uniformizar as praxes 
administrativas e as teses que informam os processos administrativos e judiciais; considerando 
a necessidade de disciplinar e uniformizar a prolação de pareceres, informações, notas 
técnicas e súmulas administrativas no âmbito da PGM e a imprescindibilidade do registro 
sistematizado e organizado das manifestações jurídicas no Município de Contagem, resolve 
aprovar a seguinte PORTARIA: 
 
Art.1º. Além de emitir pareceres em processos administrativos, compete aos Procuradores 
Municipais responder às consultas formuladas por órgãos da Administração, por meio de 
manifestações jurídicas, nos termos desta Portaria.     
  
Art.2º. No âmbito da Procuradoria-Geral do Município e da Procuradoria da Fazenda 
Municipal, consideram-se manifestações jurídicas: 
 
I- súmulas administrativas; 
II- pareceres coletivos; 
III- pareceres singulares; e 
IV- informações. 
 
Parágrafo único. Para fins de apuração da Gratificação por Atividade Jurídica – GAJ, as 
manifestações jurídicas serão pontuadas conforme Anexo I do Decreto 1.845, de 10 de maio 
de 2012, da seguinte forma: 
 
I - as súmulas administrativas e os pareceres coletivos, descritos nos incisos I e II serão 
pontuados conforme quantidade de dias úteis dedicados à realização da tarefa designada.  
 
II - o parecer descrito no inciso III será pontuado com 100 pontos por elaboração.  
 
III - a informação descrita no inciso IV será pontuada com 25 pontos por elaboração. 
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Art.3º. Súmulas administrativas são os enunciados aprovados pelo Conselho Superior, 
composto pelo Procurador-Geral, Procurador-Geral Adjunto e o Procurador Chefe da 
Fazenda.   
 
§1º. As súmulas administrativas, depois de aprovadas pelo Conselho Superior, deverão ser 
homologadas pelo Chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 3º, §1º, inciso X da 
Lei Complementar 173 de 2014.  
 
§2º. Estão aptos para requerer a elaboração de súmulas o Procurador-Geral, o Procurador-
Geral Adjunto, o Procurador Chefe da Fazenda e os Diretores Gerais lotados na Procuradoria 
Geral do Município ou na Procuradoria da Fazenda Municipal.  
 
§3º. As propostas para a elaboração de súmulas administrativas, que servirão como 
orientações jurídicas à Administração Municipal para consecução das políticas públicas locais 
deverão observar os seguintes procedimentos: 
 
I- os Diretores, a cada trimestre, farão o levantamento dos temas controvertidos em suas áreas 
respectivas; 
II- os Diretores gerais da área abrirão expediente administrativo e farão proposta de texto de 
Súmula;  
III- o expediente será autuado e levado ao conhecimento do Procurador-Geral Ajunto do 
Município que levará até o conhecimento do Conselho Superior, conforme descrito no caput.  
 
§4º A critério do Procurador-Geral, poderão participar da deliberação das Súmulas 
administrativas procuradores ou servidores versados na matéria objeto de definição. 
 
Art. 4º. Pareceres coletivos consistem em pareceres singulares submetidos ao Conselho 
Superior, que, em face da relevância da matéria, devam orientar a atuação da Administração 
Municipal. 
 
§ 1º. A fim de garantir qualidade e certeza jurídica nas proposições técnico-jurídicas da 
Procuradoria-Geral do Município, serão submetidos ao Conselho Superior os pareceres 
firmados por mais de um Procurador sobre temas análogos, os pareceres que envolvam 
dissenso entre as orientações da Casa e as questões administrativas de grande impacto, bem 
como questões jurídicas mais complexas. 
 
§ 2º. Cabe aos Diretores gerais identificar as hipóteses a que se refere o § 1º deste artigo, 
instruir os processos e indicar o relator da matéria, a fim de que esta seja apreciada pelo 
Conselho Superior. 
 
§ 3º. Quando estiver em pauta a apreciação de Parecer Coletivo serão convocados para 
reunião do conselho o relator da minuta e o signatário da manifestação jurídica divergente.  
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§ 4º. Os Pareceres Coletivos aprovados pelo Conselho Superior e homologados pelo Prefeito, 
terão força normativa em todas as áreas da Administração Municipal.  
 
§5º. Somente novo Parecer Coletivo poderá revisar o anterior. 
 
Art. 5º. O exame das questões jurídicas submetidas à Procuradoria-Geral e que requeiram 
formulação jurídica complexa será efetuado, individualmente, por meio de PARECER, 
reservando-se à INFORMAÇÃO a mera revisão de atos administrativos e o esclarecimento de 
situações singelas que não requeiram fundamentação com maior elaboração. 
 
Parágrafo único. Na hipótese do conteúdo examinado não estar de acordo com o disposto na 
presente Portaria, cabe aos diretores gerais indicar aos Procuradores a transformação da 
Informação em Parecer ou vice-versa.  
 
Art. 6º. Pareceres singulares são aqueles exarados por integrantes da Procuradoria para 
examinar as questões jurídicas submetidas à Procuradoria-Geral do Município que requeiram 
fundamentação complexa, estudo de precedentes e conclusão jurídica, observada a sistemática 
prevista nesta Portaria. 
 
§ 1º. Os pareceres singulares, após a apreciação dada pelo Procurador-Geral, Procurador-Geral 
Adjunto, Procurador Chefe da Fazenda ou pelo superior imediato, consubstanciam a 
orientação oficial da PGM. 
 
§ 2º. Os Pareceres Singulares e Coletivos deverão conter ementa, relatório, apreciação 
fundamentada, consistindo na análise de precedentes na PGM, jurisprudência e doutrina, bem 
como conclusões articuladas, seguindo o modelo disposto no Anexo I desta Portaria.  
 
§ 3º. Quando o posicionamento assumido no parecer contrariar orientação adotada em 
precedente, o parecerista deverá enfrentar fundamentadamente as razões que embasaram a 
orientação mais antiga. 
 
§ 4º. Compete ao Diretor-geral despachar os Pareceres com o Procurador-Geral Adjunto ou 
com o Procurador Chefe da Fazenda, sendo que, para os que forem homologados, deverá ser 
providenciada a numeração e o registro, enviando exemplar à Biblioteca/PGM, para fins de 
arquivamento e disponibilização para consulta na homepage da PGM. 
 
§ 5º. Para cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, o Procurador Municipal 
responsável pela elaboração do Parecer, deve disponibilizá-lo em meio eletrônico ao Diretor-
geral da área, para fins de publicação na homepage da PGM.   
 
Art. 7º. As informações são manifestações que revisam atos administrativos ou orientam 
situações singelas que não requeiram fundamentação jurídica complexa, mas que estabeleçam 
uma diretriz administrativa e uma análise jurídica conclusiva, seguindo o modelo disposto no 
Anexo II desta Portaria. 
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Parágrafo único. As informações feitas pelos Procuradores Municipais serão submetidas aos 
Diretores-gerais, de acordo com a competência pela matéria objeto de análise, sendo que estes 
poderão enviá-las, em caso de dúvida ao Procurador-Geral Adjunto ou ao Procurador Chefe 
da Fazenda, conforme a área da matéria das informações.  
 
Art. 8º. Compete, também, ao Conselho Superior: 
 
I - aprovar parecer singular submetido ao colegiado que, em face da relevância da matéria, 
deva orientar a atuação da Administração Municipal; 
 
II - revisar pronunciamentos divergentes sobre a mesma matéria, com a finalidade de 
assegurar a unicidade na orientação jurídica no âmbito da Administração Municipal, emitindo 
parecer coletivo, tanto nos pareceres da Procuradoria quanto de outros setores da 
Administração. 
 
Art. 9º. A decisão fundamentada que não homologar Parecer ou deixar de acolher Informação 
deve ser comunicada ao prolator respectivo. 
 
Art. 10 Caso o Diretor-Geral não aprove a manifestação jurídica emitida, poderá solicitar o 
seu reexame ou emitir manifestação própria.  
 
§ 1º Quando, após o reexame, for constatada a insuficiência da manifestação jurídica 
suplementar, a matéria poderá ser redistribuída a outro Procurador Municipal para elaboração.  
 
§ 2º Considera-se insuficiente a manifestação jurídica que: 
 
I - não aborde integralmente o tema objeto da consulta; 
II - careça de fundamentação jurídica bastante a respaldar as suas conclusões;  
III - apresente incongruência entre as conclusões e os fundamentos jurídicos manejados; e  
IV - contenha obscuridades que impeçam a sua perfeita compreensão. 
 
Art. 11. As Súmulas administrativas e os Pareceres coletivos serão numerados 
sequencialmente pelo Conselho Superior, e serão homologados pelo Prefeito, sendo 
arquivadas na Procuradoria-Geral do Município.  
 
Parágrafo único. Após homologadas, as Súmulas administrativas e os Pareceres coletivos 
serão enviadas para publicação no Diário Oficial pelo Procurador-Geral Adjunto e 
disponibilizadas na homepage da PGM. 
 
Art. 12. Os Pareceres singulares serão numerados sequencialmente, e serão homologadas pelo 
Procurador-Geral Adjunto ou Procurador Chefe da Fazenda Municipal, dependendo da área 
respectiva e arquivados na Procuradoria-Geral do Município. 
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Art. 13. As Informações serão homologadas pelos diretores-gerais e arquivadas nestas na 
Procuradoria. 
  
Art. 14. Esta Orientação Normativa passa a vigorar em 08 de março de 2017 e será aplicada 
às manifestações jurídicas prolatadas após essa data. 
 
 Contagem, 03 de março de 2017. 

 
 

 

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE  RAFAEL BRAGA DE MOURA 

Procurador Geral do Município  Procurador Geral Adjunto do Município 

 

 

 

ARMÊNIO GONÇALVES FANTINI JUNIOR 

Procurador Chefe da Fazenda Municipal 
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ANEXO I 

PORTARIA PGM Nº. 004/2017, DE 03 DE MARÇO DE 2017. 

 

Parecer nº. XXX/XXXX-(Departamento Emissor)/PGM 

Processo Administrativo PGM: XXX/XXXX 

Assunto: XXXX 

Interessado(s): XXXXXXXX 

 

 

EMENTA: (ATÉ CINCO PALAVRAS-CHAVE, EM CAIXA 

ALTA, COM RECUO DE 4 CENTÍMETROS, JUSTIFICADO). (1. 

Resumo dos Fatos; 2. Resumo Fundamentação; 3. Resumo da 

Conclusão.) 

 

 RELATÓRIO 

 

1. ABNT: (Utilizar fonte Times New Roman tamanho 12 (tamanho 10 para: legendas e fontes 

de figuras e/ou tabelas e gráficos, notas de rodapé, paginação, citações diretas com mais de 3 

linhas.) Espaço entrelinhas deve ser de 1,5. O espaço simples deve ser usado em: citações 

diretas de mais de três linhas, notas de rodapé, referências bibliográficas no final do parecer. 

Citações com mais de 3 linhas devem ter recuo de 4 cm no parágrafo todo.) 

 

2. (Neste ponto, deve ser feito a descrição dos fatos objeto da consulta. Deve ser relatado 

somente os fatos trazidos pelo consulente. Caso haja várias questões importantes, deve 

também ser incluídas no relatório. Se houver perguntas feitas pelo consulente, se faz 

necessário listá-las nessa parte.) 

 

3. (Finaliza o Relatório com “Este é o relatório.”) 

 

FUNDAMENTOS 
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4. (Nesta parte, o Procurador deve elaborar todas as teses que embasarão a sua conclusão) 

 

5. (Deve ser elaborado com clareza, cada um dos temas sugeridos, procurando sempre uma 

resposta precisa e convincente, com base legal, podendo recorrer a doutrina e jurisprudência 

atualizadas).  

 

6. (Caso o Procurador identifique mais de uma solução ou recomendação, é necessário a que 

as divida em itens (ex: a. b. c.).  

 

7. (Entende-se que em cada posicionamento do Procurador, tenha: questionamento; 

fundamentos de fato e de direito relativos à questão; e conclusão).  

 

CONCLUSÃO 

 

8. (Nesta parte, deve o Procurador esclarecer a síntese de todas as suas conclusões dispostas 

na Fundamentação) 

 

9. (Deve ser respondido, de forma precisa e clara, o que foi questionado pelo Órgão 

consulente.) 

 

10. (Caso tenha havido perguntas, é necessário responde-las.) 

 

11. (Deve finalizar o parecer com a frase: “Este é o parecer, salvo melhor juízo.”) 

   

Em, XX de XXXXX de XXXX.  

NOME COMPLETO 

Procurador Municipal 

OAB/MG XXXXXX 
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ANEXO II 

PORTARIA PGM Nº. 004/2017, DE 03 DE MARÇO DE 2017. 

 

Informação nº. XXX/XXXX-(Departamento Emissor)/PGM 

Assunto: XXXXXXX 

Interessado(s): XXXXXXXX  

 

1. (Deve ser elaborado um resumo fático sobre o assunto a ser informado). 

 

2. (Motivos da revisão de atos administrativos ou orientação de situações singelas que não 

requeiram fundamentação jurídica complexa).  

 

3. (Análise jurídica conclusiva sobre o assunto).  

 

Em, XX de XXXXX de XXXX.  

 

NOME COMPLETO 

Procurador Municipal 

OAB/MG XXXXXX 

PORTARIA SEAD Nº 001, de 15 de março de 2017.
Estabelece o procedimento para entidade sindical compor a Comissão Permanente de Negociação Coletiva – COPENC. 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Decreto Municipal nº 011, datada de 
16 de janeiro de 2017;
RESOLVE:
Art.1º A entidade sindical interessada em compor a Comissão Permanente de Negociação Coletiva – COPENC, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do artigo 3º do 
Decreto nº 011, de 16 de janeiro de 2017, deverá apresentar, no Protocolo Geral da Prefeitura de Contagem, os seguintes documentos:
I – registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
II - ata da assembléia geral de eleição, apuração e posse da diretoria, com a indicação do nome completo e número do Cadastro Pessoas Físicas - CPF dos represent-
antes legais da entidade;
III - estatuto social da entidade, aprovado em assembléia geral e registrado em cartório;
IV - certidão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ, com natureza jurídica específica;
V - comprovante de endereço em nome da entidade.
Parágrafo único. O protocolo de todos os documentos relacionados neste artigo deverá ser realizado até o dia 22 de março de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 15 de março de 2017.
HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.560
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 14352/2016-
01A; RESOLVE:
Art.1º Conceder 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 

Secretaria Municipal 
de Administração
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Município, à Servidora MARIA DA CONCEIÇAO ALANE, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P7” matrícula nº. 01126918, lotada 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º (primeiro) de julho de 2017 a 31 de julho de 2017.
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 a 31 de julho de 2017, a designação para exercer 
Função de Confiança de Chefe de Turma da Guarda Municipal, Referência FC-12, CFC-432, a servidora citada no Artigo 1º deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de março de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Contagem, 14 de Março de 2017.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM ESTRUTURA PARA FIXA-
ÇÃO (GRID), GERADORES, TRIO ELETRICO, PROJEÇÃO SIMULTÂNEA, EVENTOS A SEREM A REALIZADOS PELA PREFEITURA DE CONTAGEM
NATUREZA DA DESPESA: 339039-99 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL 

KS EVENTOS E SHOW LTDA. 01 R$ 1.687.800,00

KS EVENTOS E SHOW LTDA. 02 R$ 1.599.999,84

KS EVENTOS E SHOW LTDA. 03 R$ 5.068.560,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 8.356.359,84 

Totalizando o valor da licitação em R$ 8.356.359,84 (oito milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora KS EVENTOS E SHOW LTDA. no valor de R$ 8.356.359,84 (oito milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e 
cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), modalidade Pregão Presencial nº 001/2017, homologo a licitação para a respectiva contratação.
Contagem, 14 de Março de 2017
Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 036/2017 – CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTER-
MÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO COM CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
DOMINGOS DINIZ MOREIRA (CUSTEIO E CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.000,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210 E 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS: 33504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 13/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 039/2017 – CAIXA ESCOLAR DORA DE MATTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO COM ELEVADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DORA DE MAT-
TOS (CUSTEIO E CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.000,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS: 33504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 09/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 029/2017 – CAIXA ESCOLAR CEMEI RETIRO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DO CEMEI RETIRO (CUSTEIO E CAPITAL) EM 08 (OITO) PARCELAS, TOTALIZANDO A 
IMPORTÂNCIA DE R$ 19.024,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 09/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
A Secretária da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s): 
ACÓRDÃO Nº 10/2017
PROC. Nº 04224/2015-02-A
RECORRENTE: Igreja Universal do Reino de Deus
ASSUNTO: Isenção de IPTU/taxas
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 14 de março de 2017
ISSQN –– RECURSO VOLUNTÁRIO –– PEDIDO DE ISENÇÃO - DECISÃO PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECRETAÇÃO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO - IMPOSTO SOBRE 
A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU/TAXAS – TEMPLO RELIGIOSO –– LEI MUNICIPAL 3.496, DE 26/12/2001 – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO 
CONHECIDO – DECISÃO PARCIAL MANTIDA Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara não conheceu do recurso voluntário por intempestivida-
de, mantendo a decisão parcial de primeira instância que outorgou isenção à Contribuinte de IPTU/taxas do exercício de 2015 para o imóvel de índice cadastral nº 
11.456.0070.001, extinguiu de ofício o crédito de 2004 por prescrição para os sublotes de índices 11.456.0070.002 e 11.456.0070.003, confirmando, entretanto, os 
lançamentos de 2015 sobre esses dois últimos imóveis por não considerá-los como templo religioso. Participaram do julgamento, além do relator Sr. José Carlos Carlini 
Pereira, que presidiu a sessão, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, a Sra. Flávia de Aguiar Lage e o Sr.Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

Junta de Recursos Fiscais
ATA DE REUNIÃO
Aos 7 (sete) dias do mês de março de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, sob 
a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Sra. Rosangela Ferreira da Silva com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sra. Flávia de Aguiar Lage e Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, com ausência justificada do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, ainda sem suplente imediato nomeado. 
Aberta a sessão, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da última reunião. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02. B.00134/2011 – SS ASSISTÊNCIA E PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, Recurso Voluntário com pedido de desconstituição dos lançamentos de ISSQN com relatório da Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo que conhe-
ceu do recurso voluntário e votou pela improcedência do pedido, confirmando a decisão de procedência parcial proferida em primeira instância de desconstituição dos 
lançamentos de ISSQN e acréscimos legais relativos ao período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007 e a manutenção das demais exigências consignadas no TNF21. 
609 série ‘B’ datado de 28/02/2011. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais 
havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente ATA, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária titular e pelos demais membros presentes 
nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. Contagem, 07 de março de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE; 
ROSANGELA FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIA; FLÁVIA DE AGUIAR LAGE E MARCELO RODRIGUES DO CARMO.       

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS
O Departamento de Lançamento e Arrecadação vem, por meio de seu Diretor, no uso de suas atribuições, e como forma de dar publicidade aos atos administrativos 
emanados, e nos termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, bem como em conformidade com o disposto 
na Lei Complementar 177/2014, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que compareçam junto a Secretaria Adjunta de Receita / SAREC, para apresen-
tação dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. Ficam estes contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias 
para o atendimento a esta notificação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arquivamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês de 
atendimento sobre as pendências, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1.887 – Bairro Cidade Industrial, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

03755/2017-02A RICARDO LUIZ DA COSTA

03718/2017-02A BRASIL UNIFORMES LTDA. - ME

03304/2017-02A ERLI RODRIGUES FERREIRA

03540/2017-02A JOÃO CECÍLIO TORRES

03560/2017-02A NAIR SANTOS MARTINS

03672/2017-02A ELIZABETH REZENDE DOS SANTOS

03628/2017-02A JOSE MARIA DAS NEVES

03561/2017-02A MARILENE CAMPOS DA SILVA

03599/2017-02A LEOPOLDINA FERNANDES DA SILVA

03759/2017-02A VERA MARIA SILVA ARAÚJO FERREIRA
LEANDRO J. M. B. GOMES
Matrícula: 13.440-01
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PORTARIA SEFAZ Nº 03, de 15 de março de 2017.

Dispõe sobre a dilação do prazo de vencimento da segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do exercício 2017.

CONSIDERANDO, os problemas técnicos na geração das notificações de cobrança para pagamento da segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do 
exercício 2017;

CONSIDERANDO, a indisponibilidade do serviço de emissão das guias para recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, disponibilizado por meio do 
Portal do Contribuinte – Receita Online;

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º Prorrogar o prazo de vencimento da segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do exercício 2017, para o dia 17 de março de 2017.
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
 

Contagem, 15 de março de 2017. 

GILBERTO SILVA RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Retificação da Homologação - O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com 
a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 055/2016, Processo nº 020/2016, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS PARA OBESOS, ACIMA DE 90KG E CADEIRAS DE RODAS 
MOTORIZADAS PARA ADULTO E INFANTIL CONFORME TABELA SUS.  Onde se Lê INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, item 02, no valor total estimado de R$ 
95.000,00;  OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA., itens 01, 06, 10 e 12  no valor total estimado de  R$ 518.900,00, totalizando estimadamente em R$ 
613.900,00. LEIA-SE: INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, item 02, no valor total estimado de R$ 95.000,00;  OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA 
LTDA., itens 01, 06, 10 e 12  no valor total estimado de R$ 698.000,00, totalizando estimadamente em R$ 793.000,00. Secretario Municipal de Saúde, Bruno Diniz 
Pinto. Em 10 de Março de 2017.

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania
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PORTARIA N°002/SDHC de 15 de março de 2017.
Nomeação dos membros do Grupo Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC CONTAGEM
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais e conforme artigo 15, da lei comple-
mentar nº 160 de 2013,
RESOLVE:
Art.1° NOMEAR os membros do Grupo Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC CONTAGEM , conforme abaixo:
Representantes do Procon
Ana Carolina Pinto Caran Guimarães – Titular
Flávia Aparecida de Fátima Silva – Suplente
Representantes da Secretaria Municipal da Fazenda
Adiel Anacleto da Rocha – Titular
Felipe Brito Fagundes de Pinho – Suplente
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Aureliano Moreira Neto – Titular
Reginaldo Jorge Dória - Suplente
Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 15 de março de 2017.
Luzia Ferreira
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 209
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 207º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 15/03/2017 a 26/03/2017:
Médico Ginecologista/Obstetra - 1º Classificado 
Contagem, 08 de março de 2017.
Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 211
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 203º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 15/03/2017 a 27/03/2017:
Médico Cirurgião Geral - 1º ao 2º Classificado 
Contagem, 10 de março de 2017.
Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Fundac

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017
NOTIFICAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE ARTISTAS
O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, comunica a todos os 
interessados que estão abertas as inscrições, em caráter permanente, visando o cadastramento de artistas e grupos artísticos de todas as áreas de atuação, que tenham 
por objeto a atuação no Município de Contagem/MG, em conformidade com as condições a seguir estabelecidas:
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
2.1. Constitui objeto deste Chamamento Público a notificação de todos os artistas e grupos artísticos interessados em ter seu cadastro no sistema municipal de cadas-
tramento de artistas e atividades culturais da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, sendo que o cadastramento já se encontra aberto, em caráter 
permanente, no site (migre.me/wddOg) a partir desta data.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. O presidente da Fundação Cultural de Contagem com o objetivo de cadastrar os artistas e grupos artísticos das diversas áreas de atuação cultural no município de 
Contagem, criou o sistema municipal de cadastramento de artistas e atividades culturais da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac. O cadastramento é 
facultativo e visa relacionar e divulgar todos os artistas contagenses e suas atividades artísticas e culturais para o público em geral.
4. PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital todos os artistas e grupos artísticos, em qualquer área de atuação.
5. CONTRATAÇÃO
5.1. O presente Edital não implica nenhuma contratação, visto que se trata de cadastramento permanente para os artistas e grupos artísticos atuantes no Município, 
conforme Justificativa do item 3.1.
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. O presente Edital será divulgado no Diário Oficial de Contagem, Edição do dia 15 de março de 2017, bem como na página do sítio oficial da Fundação Cultural 
do Município de Contagem – Fundac na internet (www.fundaccontagem.com.br) e na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Contagem na internet (www.
contagem.mg.gov.br).
6.2. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá participar do Edital, a qualquer tempo, visto que a inscrição ficará aberta permanentemente através do link da ficha de 
inscrição (migre.me/wddOg).
6.3. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito 
à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
6.4. O inscrito é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas na ficha de inscrição. A inverdade das informações nela contidas poderá acarretar 
a eliminação da inscrição apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração 
do cometimento de eventual crime.
6.5. As informações cadastradas no sistema são de total responsabilidade dos artistas cadastrantes, não havendo possibilidade de intervenção da Fundação Cultural do 
Município de Contagem – Fundac no processo e nas informações prestadas.
6.6.  A administração pública não cobrará dos inscritos taxa para participar deste Chamamento Público.
6.7.  Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Modelo da Ficha de Inscrição.
Contagem, 15 de março de 2017.
Paulo Antônio da Costa Prado
Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem

ANEXO I
MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO
Ficha de inscrição disponível em: migre.me/wddOg
Formulário de Cadastramento dos Artistas de Contagem – Fundação de Cultura
*Obrigatório
1 – Nome completo do artista ou grupo artístico:*
____________________________________________________________________.
Em caso de grupo artístico informar o nome completo de todos os integrantes especificando a função de cada um e o responsável entre parênteses.
____________________________________________________________________.
2 – Escolaridade do responsável:*
(   ) Fundamental – Incompleto.
(   ) Fundamental – Completo.
(   ) Médio – Incompleto.
(   ) Médio – Completo.
(   ) Superior – Incompleto.
(   ) Superior – Completo.
3 – Profissão do responsável:*
____________________________________________________________________.
4 – Área de atuação artística:*

ÁREAS SUBÁREAS

(   ) Música

(   ) Erudita

(   ) Instrumental

(   ) Popular

(   ) Outra sub-área: ______________________.

(   ) Formação cultural

(   ) Workshop

(   ) Seminário

(   ) Curso

(   ) Oficina

(   ) Outra sub-área: ______________________.

(   ) Artes cênicas

(   ) Teatro

(   ) Dança

(   ) Circo

(   ) Outra sub-área: ______________________.

(   ) Audiovisual

(   ) Cinema

(   ) Vídeo

(   ) Produto multimídia

(   ) Outra sub-área: ______________________.
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(   ) Literatura e publicação

(   ) Revista

(   ) Livro

(   ) Jornal

(   ) Aquisição de obra literária

(   ) Circulação literária

(   ) Promoção da leitura

(   ) Outra sub-área: ______________________.

(   ) Artes visuais

(   ) Design

(   ) Fotografia

(   ) Arte gráfica

(   ) Performance

(   ) Artes plásticas

(   ) Instalação

(   ) Intervenção ambiental

(   ) Mostras e exposições

(   ) Outra sub-área: ______________________.

(   ) Artesanato

(   ) Decoração (Reciclados e Partch Work)

(   ) Bijuterias

(   ) Pintura

(   ) Crochê

(   ) Congêneres

(   ) Outra sub-área: ______________________.

(   ) Patrimônio Cultural

(   ) Preservação

(   ) Promoção

(   ) Restauração

(   ) Congêneres

(   ) Outra sub-área: ______________________.

(   ) Espaços e grupos/coletivos culturais

(   ) Construção

(   ) Conservação

(   ) Manutenção

(   ) Outra sub-área: ______________________.

(   ) Cultura popular

(   ) Folia de Reis

(   ) Congado

(   ) Capoeira

(   ) Congêneres

(   ) Outra sub-área: ______________________.

(   ) Outra área: ___________________. (   ) Outra sub-área: ______________________.
5 – O que o artista ou grupo artístico faz na área?*
(   ) Artista.
(   ) Técnico.
6 – Qual a função específica?*
____________________________________________________________________.
7 – Atua como artista ou grupo artístico em Contagem?*
(   ) Sim.
(   ) Não.
Em caso afirmativo, descreva o tempo de atuação.*
____________________________________________________________________.

8 – Possui algum curso na área artística?*
(   ) Sim.
(   ) Não.
Em caso afirmativo, descreva o(s) curso(s) e a escola:
____________________________________________________________________.
Em caso de grupo artístico, descreva o(s) curso(s) e a escola especificando o nome de cada integrante:
____________________________________________________________________.
9 – Possui registro profissional?*
(   ) Sim.
(   ) Não.
Em caso afirmativo, descreva a entidade e número de registro:
____________________________________________________________________.
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Em caso de grupo artístico, descreva a entidade e número de registro especificando o nome de cada integrante:
____________________________________________________________________.

Funec

EDITAL PÚBLICO 004/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-01/2016
A Presidente Interina da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-01/2016, a 
Portaria nº 095 de 30 de Janeiro de 2016, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro de pessoal da FUNEC, 
obedecendo-se a classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA HORÁRIO

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 01 MANHÃ / NOITE 17/03/2017 09:00

PROFESSOR DE SOCIOLOGIA 01 NOITE 17/03/2017 10:00

As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas.
As chamadas ocorrerão impreterivelmente no horário, não havendo prazo de tolerância, sugerimos chegar com 20 minutos de antecedência.
Local: FUNEC –  Av. João César de Oliveira, 2415 – Eldorado  - Contagem – 4º Andar - Auditório
Telefone: 3356-6695 / 3391-7669
2.  O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
01 foto 3x4 recente
Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(s) filho(s) menores de 14 anos e cartão de vacina atualizado
Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino.
Fotocópia da Carteira de Identidade
Fotocópia do CPF
Certidão de Quitação Eleitoral ou (Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição)
Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP. 
OBS.: Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, deverá trazer cópia da carteira de trabalho, onde conste o número e a série, para que seja providenciado o 
cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la.
Atestado de Bons Antecedentes da Polícia Civil
Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido 
02 Fotocópias do comprovante de endereço (uma via para compor a pasta funcional e outra via para anexar ao formulário de auxílio-transporte)
OBS.: (Água, Luz, Telefone, de órgãos oficiais: Extratos de Banco, Imposto de Renda e Intimação) recentes
       Laudo médico, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, informando que o candidato (a) está apto (a) para o 
exercício do cargo (será encaminhado pela FUNEC-RH no dia da chamada)
Declarações a serem preenchias no ato da contratação (Declaração de Acúmulo).
Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem, mesmo que não possua bens em seu nome. (A declaração será necessária apenas 
no momento da assinatura de contrato.)
 Art. 217 - Todo   agente político  ou  agente público,  qualquer  que  seja  sua  categoria ou natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título,  de entidade da admin-
istração indireta, obrigam-se, ao se empossarem, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato da posse, e ao serem exonerados, a declararem seus bens. 
Parágrafo Único - A declaração deverá ser lavrada em livro próprio do Cartório de Títulos e Documentos da Comarca
3. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 
Contagem, 15 de Março de 2017.
Ludmilla Pinheiro Mariano
Presidente Interina da Fundação de Ensino de Contagem

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2016 - PAD. 001/2016 / CRED. 001/2016 
CREDENCIANTE: FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM e CREDENCIADA: MEDWORK – Serviços Médicos e Psicológicos LTDA – EPP;
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO - 2.1 O presente Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 001/2016, tem por objeto:  2.1.1 PRORROGAR por mais 12 (doze) 
meses, com termo INICIAL em 14 (quatorze) de Março de 2017 (dois mil e dezessete) e termo FINAL em 13 (treze) de Março de 2018 (dois mil e dezoito), podendo ser 
modificado e/ou prorrogado, dentro do permissivo legal mediante Termo Aditivo; 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4.1 A despesa com a execução deste Termo Aditivo correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:
1.112.12.122.0001.2015 – NATUREZA: 339039 – FONTE: 010000
1.112.12.122.0001.2015 – NATUREZA: 339039 – FONTE: 010010
1.112.12.122.0001.2015 – NATUREZA: 339039 – FONTE: 011301
1.112.12.362.0057.2348 – NATUREZA: 339039 – FONTE: 010000
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO - 5.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições não alcançadas pelo presente Termo Aditivo;

Câmara Municipal

Ata da  4º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete . Aos sete dias do mês de março, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 
“Vereador José Custódio”, a quarta reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel Flávio de 
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Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes.   Em seguida, o vereador Ivayr Nunes Soalheiro fez a leitura do 
Capítulo 6,  Versículos 7 a 17, narrado por São Mateus, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva,  a ata da reunião anterior. Prosseguindo, 
foram lidas as correspondências recebidas  e encaminhadas à Diretoria Legislativa para as providências de praxe. Foram ainda, lidos e encaminhados ao órgão 
competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei nº 009/2017 – “Institui a semana da orientação profissional para o primeiro 
emprego nas escolas públicas municipais de Contagem, e dá outras providências”, de autoria do Vereador 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); Projeto 
de Lei nº 010/2017 – “Dispõe sobre a implantação de curso pré-vestibular em todas as escolas públicas municipais, e dá outras providências”, de autoria do Vereador 
Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); Projeto de Resolução nº 002/2017 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao sacerdote Padre José Fernando 
de Mello”, de autoria do Vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho. Em seguida,foi executado o hino da cidade de Contagem. Prosseguindo,  foram votados 
e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 141 a 195/2017; Indicações nºs 219 a 295/2017; Moções nºs 023 a 025/2017, apresentados pelos vereadores, 
inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 149/2017 – Requer a duplicação do viaduto da Avenida Renato Azeredo que liga os bairros Petrolândia e 
Santa Helena, neste município, de autoria do vereador Daniel Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu); Requerimento nº 155/2017 – Requer a realização de Audiência 
Pública para debater a divisa dos municípios de Contagem e Betim no bairro Industrial São Luiz, de autoria do vereador Daniel Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu); 
Requerimento nº 157/2017 – Requer a abertura da Rua Óleo Diesel ligando a avenida Imbiruçu, no bairro Petrolândia, neste município, de autoria do vereador Daniel 
Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu); Indicação nº 243/2017 – Operação tapa buraco em toda a extensão da Rua Tucanos, bairro Beija-Flor, neste município, de 
autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia (Alex Chiodi); Indicação nº 244/2017 – Operação tapa buraco em toda a extensão da Rua Canário, bairro Beija-Flor, neste 
município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia (Alex Chiodi); Indicação nº 245/2017 – Operação tapa buraco em toda a extensão da rua Bem-Te-Vi, bairro 
Beija-Flor, neste município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia (Alex Chiodi); Indicação nº 246/2017 – Operação  tapa buraco em toda a extensão da Rua 
Dezoito, bairro Beija-Flor, neste município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia (Alex Chiodi); Indicação nº 247/2017 – Operação tapa buraco em toda a 
extensão da Rua Pavão, bairro Beija-Flor, neste município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia (Alex Chiodi); Indicação nº 250/2017 – Solicita ao Poder 
Executivo Municipal de Contagem, através da Secretaria Municipal de Obras, de abertura e continuidade da Rua Óleo Diesel, entre a Rua Cubatão e  Avenida Imbiruçu, 
bairro Petrolândia, neste município, de autoria do vereador Bruno Braga Batista (Bruno Barreiro);Indicação nº 252/2017 – Que seja incluído o teste do Zika Vírus no 
exame pré-natal em toda rede municipal de saúde, bem como esclarecimentos em relação ao vírus na gestação, de autoria do vereador 1º Secretário Cláudio Santos 
Fontes (Capitão Fontes); Indicação nº 254/2017 – Requer a criação da “Creche do Idoso”, no município de Contagem, de autoria do vereador 1º Secretário Cláudio 
Santos Fontes (Capitão Fontes); Indicação nº 264/2017 – Desapropriação da área próxima a Refinaria Cubatão, aproximadamente nº 408, bairro Petrolândia para a 
futura construção de uma nova Unidade de Saúde, de autoria do vereador Daniel  Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu);  Moção nº 023/2017 – Parabéns a todas as 
mulheres pelo dia 8 de Março – Dia Internacional da Mulher, de autoria do vereador Ivayr Nunes Soalheiro; Moção nº 024/2017 – Reconhecimento à direção do Projeto 
Social Abraçar pela inauguração no dia 4 de março, de autoria do vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar); Moção nº 025/2017 – Congratulações ao Exmo. 
Senhor Vereador Pastor Itamar pela inauguração do Projeto Social Abraçar, ocorrida no dia 04 de março do corrente ano, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de 
Oliveira. Nesse instante, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos a fim de que os vereadores discutissem sobre matéria constante da pauta. Reabertos os 
trabalhos, foi colocado em votação, em Turno Único, através de votação eletrônica, o Veto Total à Proposição de Lei nº 068/2016  originária do Projeto de Lei nº 
012/2016, que “Denomina “Clube Recreativo Arvoredo” o imóvel registrado sob a matrícula nº 30.110, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim”, de 
autoria do Poder Executivo. Nesse instante, o vereador João Bosco solicitou a palavra para fazer algumas ponderações a respeito desse veto. Após registrar o seu voto 
favorável à manutenção do veto, explicou que a emenda de liderança, aprovada por esta Casa, no seu artigo 3º , cita o título de comodato. O que não procederia, já 
que não existe comodato quando se fala de bem público. Continuando, esse vereador enfatizou que em outro artigo diz sobre vício de iniciativa e ilegalidade e, ainda  
que o legislativo não poderia apresentar emenda. De acordo com João Bosco, isso afrontaria a Constituição Federal no seu artigo 73 e, ainda a Lei Orgânica, no seu 
artigo 78.  Após o pronunciamento desse vereador, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 068/2016, acima mencionado, foi votado e aprovado, por unanimidade. 
Mantido, portanto, o veto. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Alex Chiodi solicitou ao líder Ivayr Soalheiro e ao Vice-líder João Bosco (New Texas) 
que façam o convite  ao  presidente da Transcon, no sentido que ele preste esclarecimentos a respeito dos novos radares que estão sendo instalados no município de 
Contagem. E, ainda, quando esses radares entrarão em funcionamento. De acordo com Alex, os radares antigos foram retirados porque o contrato com a empresa que 
os administra teria  encerrado. Aparteando, o vereador Léo Motta informou que fez um requerimento no sentido de que, nesses locais, sejam instaladas as lombadas, 
que além de eficazes, evitam atropelamentos, principalmente nas portas das escolas. Acrescentou que a população diz  que esses radares seriam capciosos, já que até 
100 (cem)  metros depois de o carro passar, eles estariam multando. No contra parte, o vereador José Antônio disse que ao invés de se colocar radares, seria melhor 
educar a população. Disse que os radares geram despesas para os motoristas e que despesas a população já tem com o IPTU. O vereador líder, Ivayr Soalheiro falou que 
o cronógrafo regressivo digital seria mais viável, uma vez que diminui consideravelmente as colisões. O vereador João Bosco acrescentou que não se pode deixar que a 
cidade de Contagem venha a ser uma indústria de multas, como aconteceu nos anos de 2011/2012. Acrescentou ainda que esses radares seriam  um mal necessário, já 
que tem  como objetivo salvar vidas. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 5ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 14 de março, 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, Cláudio Santos Fontes , 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, 
assinada. 

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA Nº 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2014
CONTRATO Nº 002/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014
CONTRATADA: MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA.
O Presidente da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando as dificuldades de definição da fonte de recursos financeiros para custeio do contrato supracitado no exercício financeiro de 2017, ante a escassez de 
recursos próprios desta Casa Legislativa, ocasionada principalmente pela redução da base de cálculo que determina o repasse financeiro obrigatório do Executivo Mu-
nicipal a esta Casa Legislativa;
Considerando que a redução da base de cálculo do repasse devido ao Poder Legislativo Municipal, se deve à supressão de todas as receitas arrecadadas com a contri-
buição para o custeio do serviço de iluminação pública e com a contribuição para o custeio do regime próprio de servidores municipais, conforme definido pelo Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais, em parecer exarado no bojo da Consulta nº 896391, o que, notadamente, provocou uma perda anual de receita da ordem de 
aproximadamente R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais),
Considerando a necessidade de promover uma imediata readequação orçamentária e financeira, que corresponda à atual realidade financeira desta Câmara Municipal e 
continue proporcionando o regular e satisfatório andamento dos seus trabalhos e deveres constitucionalmente definidos, e ainda,
Considerando que, não obstante o curso regular da vigência contratual, os trabalhos de execução das obras previstas no contrato em voga encontram-se paralisados de 
fato há mais de 6 (seis) meses,  
DETERMINA a paralisação total dos “SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM”, 
objeto do contrato nº 002/2015 – Concorrência Pública nº 001/2014, com fulcro no art. 78, V, C/C art. 79, §5º, ambos da Lei nº 8666/93.
Contagem, 6 de fevereiro de 2017.
Daniel Flávio de Moura Carvalho
-Presidente-
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