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Atos do Executivo

DECRETO nº 045, DE 16 DE MARÇO de 2017

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 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

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

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

1.02.2.04.122.0045.2028.31911300.010000 60.000,00

1.13.1.10.126.0049.2327.33903900.214901 30.000,00

1.04.4.28.846.0003.0008.33903600.010000 45.000,00

1.10.2.08.244.0058.2338.33504300.212915 1.010.000,00

1.10.5.16.482.0008.1125.44905100.310073 51.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.33904900.010100 10.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.33904900.010100 80.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.33904900.010100 20.000,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33903300.015701 30.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31900500.010000 110.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31900500.010000 850.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31900500.010000 2.970.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901600.010000 400,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901100.010000 28.900,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31911300.010000 700,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901300.010000 3.800,00
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1.16.2.15.122.0045.2046.33904600.010000 2.250,00

1.16.2.15.122.0045.2046.33903900.010000 150,00

1.13.1.10.122.0008.1129.44905100.010200 100.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33909200.214901 1.000.000,00

1.13.1.10.126.0049.2327.33903900.214801 35.000,00

1.04.1.03.122.0001.2006.33909300.010000 40,00

TOTAL 6.437.240,00

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da 
seguintes dotações orçamentárias:

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

1.04.1.03.122.0001.2006.44905200.010000 40,00

1.13.1.10.126.0049.2327.44905200.214901 15.000,00

1.07.1.04.122.0045.2035.31901100.010000 1.430.000,00

1.08.1.04.123.0045.2037.31901100.010000 1.000.000,00

1.08.1.04.123.0045.2037.31911300.010000 60.000,00

1.09.1.04.121.0045.2038.31901100.010000 1.500.000,00

1.10.2.08.244.0058.2338.33504300.214219 1.000.000,00

1.10.2.08.244.0058.2338.44905200.214219 10.000,00

1.10.5.16.482.0008.1125.33903900.310073 1.000,00

1.10.5.16.482.0008.1125.44909200.310073 50.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31911300.010100 110.000,00

1.14.2.22.122.0045.2044.31901100.010000 36.200,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33204100.015701 30.000,00

1.13.1.10.122.0008.1129.44905200.010200 100.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33909300.214901 1.000.000,00

1.13.1.10.126.0049.2327.33903000.214801 20.000,00

1.13.1.10.126.0049.2327.33903000.214901 15.000,00

1.13.1.10.126.0049.2327.44905200.214801 15.000,00

1.04.4.28.846.0003.0008.33903900.010000 45.000,00

TOTAL 6.437.240,00

Art.3º. Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

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

1.14.1.04.122.0001.2017.33901400.010000 1.200,00

TOTAL 1.200,00
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Art.4º. Para fazer face à suplementação constante no art. 3º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da 
seguinte dotação orçamentária:

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

1.14.1.11.334.0012.2366.33903600.010000 1.200,00

TOTAL 1.200,00

Art.5º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, 
conforme parágrafo 1º e seus incisos.

Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 16 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 046, DE 16 DE MARÇO DE 2017

Institui a Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira - CCOAF e dá outras providências.

O Prefeito de Contagem, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira – CCOAF, com o objetivo de coordenar a programação e a execução orçamentá-
ria e financeira do Município, observados a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. Ficam submetidas às deliberações da CCOAF todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 2º A Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira será composta pelos seguintes membros:

I - Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, que a presidirá;

II – Secretário Municipal de Governo;

III - Secretário Municipal de Administração;

IV - Secretário Municipal de Fazenda.

§1º Os membros da CCOAF serão representados, em suas ausências ou impedimentos, pelos respectivos Secretários Adjuntos.

§2º A CCOAF poderá convidar representantes dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal para participar, sem direito a voto, das suas reuniões.

Art. 3º Compete a Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira:
I – deliberar sobre qualquer comprometimento de recursos ordinários dos órgãos da Administração Direta e Indireta e dos fundos municipais;

II – deliberar sobre despesas de capital no âmbito da Administração Direta e Indireta;



"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.

Contagem, 22 de março de 2017 Página 4 de 34 Diário Oficial de Contagem - Edição 4072

III – deliberar sobre pedidos de suplementação orçamentária e de crédito especial;

IV – deliberar sobre a instituição ou alteração de programas, projetos e fundos da Administração Pública Municipal que tenham impactos orçamentários e financeiros;

V – Estabelecer prioridades, diretrizes, orientações e limites, quando for o caso, para aplicação dos recursos de qualquer fonte previstos na lei orçamentária;

VI - orientar os órgãos e entidades municipais na tomada de decisão quanto à execução da despesa;

VII - acompanhar a execução orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta e dos fundos municipais;

VIII - realizar o controle dos recursos financeiros disponíveis e de seus atuais e futuros comprometimentos;

IX – avaliar as demonstrações orçamentárias, contábeis e financeiras dos Entes;

X - acompanhar sistematicamente o fluxo da receita;

XI - opinar e deliberar no que for cabível sobre operações de crédito a serem contratadas pelo Município;

XII - expedir normas, instruções e limites relativos à execução orçamentária e financeira;

XIII – definir parâmetros, diretrizes e orientações básicas para a elaboração do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, da Lei Orçamentária 
Anual - LOA e demais atividades de planejamento orçamentário.

XIV – deliberar sobre a proposta de Lei Orçamentária Anual a ser encaminhada ao Legislativo;

XV – deliberar sobre a programação orçamentária anual para os órgãos e entidades da Administração Municipal, compatibilizando-a com a disponibilidade de recursos, 
sem prejuízo da possibilidade de revisões extraordinárias ao longo do exercício financeiro;

XVI – emitir recomendação sobre a celebração de convênios, contratos de repasses e seus aditamentos em que houver a previsão de repasse de recursos financeiros 
pelo Município ou geração de despesas futuras com recursos do Tesouro Municipal; 

XVII – definir limites financeiros para despesas com patrocínio, realização de eventos de qualquer natureza e despesas com serviços de publicidade e propaganda;

XVIII – deliberar sobre normas de concessão de diárias de viagens, pronto pagamento e eventual de gabinete;

XIX – definir limite de vagas para a contratação de estagiários para a administração direta e indireta e deliberar sobre pedidos de aumento;

XX – emitir recomendações sobre municipalização de serviços públicos;

XXI – opinar, emitir recomendações e deliberar no que for cabível sobre:

criação, fusão e extinção de órgãos da Administração Direta e Indireta Municipal;
planos de carreira
negociações salariais;
benefícios e vantagens a servidores públicos;
acordo ou convenção coletiva de trabalho dos empregados públicos;
valores pagos a título de remuneração de cargos comissionados ou de livre provimento, gratificações, bem como remuneração de dirigentes;
programas de desligamento voluntário de empregados;
alteração de jornada de trabalho;
concursos e seleções;
contratação de pessoal para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público;

§ 1º As recomendações ou deliberações constantes do inciso XXI, alíneas “a” a “h” deverão observar os estudos desenvolvidos pela Comissão Permanente de Negocia-
ção Coletiva - COPENC, instituída pelo Decreto nº 011, de 17 de janeiro de 2017.

§ 2º A CCOAF poderá editar normas e instruções complementares e operacionais relativas à forma de apresentação dos pleitos para sua análise e deliberação.

§ 3º Deliberações negativas da CCOAF são passíveis de pedidos de reconsideração, sob justificativas fundamentadas e esclarecimentos adicionais por parte dos interes-
sados. 
Art. 4º São atribuições do Presidente da CCOAF:

I - estabelecer o calendário periódico das reuniões ordinárias, que serão semanais;

II - convocar reuniões extraordinárias;

III - definir a pauta de assuntos a serem apreciados e deliberados nas reuniões ordinárias e extraordinárias;

IV - presidir as reuniões;

V - assinar resoluções, comunicados ou instruções, conforme deliberações da CCOAF.
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Parágrafo único. O Presidente da CCOAF será substituído, nos casos de impedimento, por um dos membros titulares, na seguinte ordem: Secretário Municipal de Gover-
no, Secretário Municipal de Administração, Secretário Municipal de Fazenda.

Art. 5º A Secretaria Executiva da CCOAF será exercida pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, competindo-lhe:

I - divulgar o calendário periódico de reuniões ordinárias do ano;

II - confirmar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a realização da reunião, com envio da pauta a ser discutida;

III – receber as solicitações dirigidas à CCOAF

IV – instruir os processos a serem submetidos à deliberação da CCOAF;

V – providenciar as informações solicitadas pelos membros da CCOAF;

VI - redigir as atas e resoluções das reuniões;

VII - comunicar os atos da Câmara aos interessados.

Parágrafo único. As mensagens, agendamentos e comunicados referentes aos assuntos da CCOAF serão transmitidos preferencialmente por correio eletrônico.

Art. 6º Os órgãos e entidades interessados submeterão seus pleitos à análise da CCOAF em modelo próprio, do qual deverão constar todas as informações solicitadas.

§1º Somente serão incluídos e analisados na pauta das reuniões ordinárias os processos que chegarem à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
com antecedência de 2 (dois) dias úteis da data da reunião, salvo solicitações consideradas urgentes, a critério do Presidente da CCOAF, mediante justificativa do setor 
interessado.
§ 2º O quórum mínimo para deliberações da CCOAF é de 3 (três) membros.

§3º A CCOAF decidirá pela maioria dos membros presentes à reunião.

§4º As decisões da CCOAF constarão em Atas assinadas por todos os membros presentes à reunião, que ficarão arquivadas na SEPLAN.

Art. 7º Nenhuma remuneração adicional será atribuída aos membros da CCOAF pelo desempenho das funções previstas neste Decreto.

Art. 8º Procedimentos operacionais e complementares referentes ao funcionamento da CCOAF, se necessários, serão estabelecidos em deliberação e comunicado aos 
órgãos.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2017. 

Art. 10 Ficam revogados os Decretos nº 023, de 28 de fevereiro de 2013, nº 131, de julho de 2013 e nº 626, de 22 de dezembro de 2015.

Palácio do Registro, em Contagem, 16 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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Abre crédito adicional
suplementar e dá outras
providências

DECRETA:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
1.12.1.12.361.0045.2054.31900400.221801 700.000,00
1.12.1.12.361.0045.2054.31901100.221801 10.218.782,79
TOTAL 10.918.782,79

Art.3º O valor suplementado no artigo 1º deste decreto não onera o limite estabelecido no art.
7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016.

DECRETO nº 047, DE 17 DE MARÇO de 2017

O Prefeito de Contagem, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no
art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e no art. 7º da Lei Municipal nº 4.877, de
30 de dezembro de 2016, e

Considerando a apuração de superávit financeiro de exercício anterior, por meio do Balanço
Patrimonial de 31 de dezembro de 2016, no valor de R$ 10.918.782,79 (dez milhões,
novecentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) referente a
recursos vinculados do FUNDEB;

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

Art.2º Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto, serão utilizados
recursos vinculados do FUNDEB provenientes de superávit financeiro de exercício anterior
apurado no Balanço Patrimonial de 2016.

GILBERTO SILVA RAMOS
Secretário Municipal de Fazenda

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

Palácio do Registro, em Contagem, 17 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 48, DE 17 DE MARÇO DE 2017. 

Altera o Decreto nº 200, de 23 de outubro de 2013, que Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, o Sistema de Registro de 
Preços e dá outras providências.

O Prefeito de Contagem, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º  O inciso III do art. 2º, do Decreto nº 200, de 23 de outubro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º [...]

[...]

“III – Órgão Gerenciador – a Secretaria Municipal de Administração, no âmbito da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta, quando autorizados 
por ato próprio, por meio das Comissões de Registro de Preços – CRP, designadas para este fim, são as responsáveis pela condução do conjunto de procedimentos do 
certame para Registro de Preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;”.(NR)

Art. 2º  O caput do art. 5º, do Decreto nº 200, de 23 de outubro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º  Compete ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda os seguintes:”.(NR)

Art. 3º Fica acrescido o art. 26-A ao Decreto nº 200, de 23 de outubro de 2013, nos seguintes termos:

“Art. 26-A. O Sistema de Registro de Preços será gerido de forma autônoma pelas entidades da Administração Indireta mediante ato próprio, que deverão adequar as 
normas gerais estabelecidas às necessidades específicas de suas atividades.”. (NR)

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

Palácio do Registro, em Contagem, 17 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 49, DE 17 DE MARÇO DE 2017. 

Aprova projeto de desmembramento da área de terreno que menciona e dá outras providências.

O Prefeito de Contagem, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando os 
despachos exarados no Processo nº 20.971/2015-03A,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o projeto de desmembramento para fins urbanos de Área com 4.607,90m², situada no lugar denominado Bernardo Monteiro, neste Município, 
originando o lote 01 com 2.303,95m², da Quadra 2-A do Bairro Bela Vista, e a Área Remanescente 01, com 2.303,95m², do lugar denominado Bernardo Monteiro.

Art. 2º Ficam os órgãos competentes autorizados a procederem as anotações e averbações legais que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 17 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 50, DE 21 DE MARÇO DE 2017. 

Revoga o Decreto nº 1301, de 08 de fevereiro de 2010, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área que menciona e dá outras providências.

O Prefeito de Contagem, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 1301, de 08 de fevereiro de 2010.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO nº 51, DE 22 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre a delegação de competências específicas contidas no Decreto nº 251, de 10 de janeiro de 2014 e no Decreto nº 095, de 25 de junho de 2013.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando:

- a necessidade de integrar os processos de licenciamento das atividades econômicas e Licenciamento Ambiental, em especial no tocante ao início dos protocolos de in-
tenção para recebimento de delegação para licenciamento das atividades classificadas como de classe 5 contidas na DN n. º 74 do COPAM, de 09 de Setembro de 2004;

- que para integrar os processos de licenciamento é necessário unir a fiscalização de posturas e meio ambiente, como forma de potencializar as atribuições dos fiscais, e 
agilizar as providências necessárias à viabilidade das novas delegações de licenciamento ambiental;

- a necessidade de otimizar o monitoramento e avaliação sobre os atos normativos pertinentes ao licenciamento de atividades econômicas e os procedimentos relativos 
as fiscalizações de posturas e meio ambiente.

DECRETA:

Art. 1º Ficam delegadas as competências contidas no inciso III do art. 6º e incisos V, VI e VII do art. 7º, ambos do Decreto nº 251, de 10 de janeiro de 2014, bem como 
as competências contidas nos incisos I, II e IX do art. 9º, incisos II, IV, VI e VII do art. 10, e incisos I e III do art. 11, todos do Decreto nº 095, de 25 de junho de 2013 
ao Gestor do Departamento de Controle Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a ser designado por Portaria Conjunta do Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretário Municipal de meio Ambiente e Sustentabilidade.

Art. 2º Ficam delegadas as competências contidas nos incisos IV e V do art. 6º, do Decreto nº 251, de 10 de janeiro de 2014 ao Comitê Executivo de Monitoramento de 
Processos de Licenciamento instituído pelo Decreto nº 029, de 23 de fevereiro de 2017.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de Março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO n.º 052, DE 22 DE MARÇO DE 2017

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 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

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

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

1.02.3.13.122.0045.2029.33904900.010000 1.215,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31909400.010000 350.000,00

1.12.1.12.365.0023.2204.33903000.214403 8.263,46

1.12.1.12.365.0023.2205.33903000.214405 33.085,26
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1.12.1.12.366.0023.2208.33903000.214404 37.300,00

1.13.1.10.302.0067.2363.31717000.214901 105.000,00

1.13.1.10.302.0067.2363.31717000.215505 15.000,00

1.13.1.10.302.0067.2363.33717000.214901 115.000,00

1.17.1.06.122.0001.2021.33903000.010000 68.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901600.010000 20.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901100.010000 1.030.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31900500.010000 34.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31911300.010000 154.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901300.010000 56.000,00

1.15.1.15.451.0055.1136.33909200.211701 72.380,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33903000.010001 5.000,00

1.13.2.10.122.0045.2042.31919200.010200 2.619.119,53

1.02.5.13.392.0052.2245.33504100.010000 8.000,00

TOTAL 4.731.363,25

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da 
seguintes dotações orçamentárias:

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

1.02.3.13.122.0045.2029.31901100.010000 1.215,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31901600.010000 350.000,00

1.02.5.13.392.0052.2245.33903900.010000 1.000,00

1.12.1.12.361.0023.2206.33903000.214401 78.648,72

1.13.1.10.302.0067.2364.31717000.214901 105.000,00

1.13.1.10.302.0067.2364.31717000.215505 15.000,00

1.13.1.10.302.0067.2364.33717000.214901 115.000,00

1.13.2.10.122.0045.2042.31911300.010200 2.619.119,53

1.15.1.15.451.0008.1131.44905100.010000 480.000,00

1.15.1.15.451.0008.1131.44909200.010000 63.000,00

1.15.1.15.451.0008.2091.44905100.010000 751.000,00

1.15.1.15.451.0055.1136.33678300.211701 32.380,00

1.15.1.15.451.0055.1136.33903900.211701 40.000,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33903900.010001 5.000,00

1.17.1.06.122.0001.2021.33903900.010000 68.000,00

1.02.5.13.392.0052.2245.33903600.010000 7.000,00

TOTAL 4.731.363,25

Art.3º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

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

1.08.1.04.123.0001.2011.33903900.010000 500.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.33904600.010000 25.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.33903900.010000 32.000,00

TOTAL 557.000,00
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Art.4º. Para fazer face às suplementações constante no art. 3º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das 
seguinte dotações orçamentárias:

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

1.15.1.15.451.0008.1131.44909200.010000 57.000,00

1.08.1.28.843.0003.0003.46907100.010000 500.000,00

TOTAL 557.000,00

Art.5º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, 
conforme parágrafo 1º e seus incisos.

Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 006, DE 17 DE MARÇO DE 2017

O Prefeito de Contagem, no uso de suas atribuições legais, e considerando o art.24, do Anexo Único do Decreto nº 282, de 13 de março de 2014,

RESOLVE: 

Art. 1º Designar, para integrar a Comissão de Avaliação Especial - CAE, os seguintes membros:

I – Sirlene Pereira dos Reis, representante da Secretaria Municipal de Saúde;

II – Renato Mattarelli Carli, representante da Secretaria Municipal de Educação;

III – Miralva Gonçalves Amaral Moraes, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação;

IV – Andreia da Conceição de Souza, representante da Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;

V – Marcelo Lino da Silva, representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso;

Parágrafo único. A Comissão de Avaliação Especial – CAE será presidida pela Secretária interina da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso, Luzia Maria Ferreira.

Art. 2º A Secretaria da Comissão de Avaliação Especial – CAE será exercida pelos servidores Érica do Carmo e Marcos Wellerson Pereira. 
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 17 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Procuradoria 
Municipal

ORIENTAÇÃO NORMATIVA 004/2017, DE 21 DE MARÇO DE 2017.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais descritas no art. 3º, incisos I e VI, e §1º, inciso V da Lei Complementar 173 de 2014, e 
conforme determina o art. 38, inciso VI e parágrafo único, considerando que é da responsabilidade da Procuradoria-Geral do Município analisar a juridicidade dos con-
vênios e contratos administrativos previamente à sua assinatura, considerando que compete ao Procurador-Geral do Município firmar compromissos à luz do princípio 
da indisponibilidade dos bens públicos; considerando por fim que, compete ao Procurador-Geral do Município a postura de propor ao Chefe do Poder Executivo a 
analise e declaração de nulidade de atos administrativos da Administração Direta,

ORIENTA:

CAPÍTULO PRIMEIRO 
Analise de juridicidade pela Procuradoria-Geral

Art. 1º. Na forma do art. 3º, inciso VI e §1º, inciso V da Lei Complementar nº 173/2014, incumbe a Procuradoria-Geral do Município analisar a juridicidade dos con-
vênios e contratos administrativos.  

Art. 2º. Todos os Convênios e Contratos Administrativos e seus respectivos termos aditivos e apostilamentos, antes de sua assinatura, devem ser enviados para analise 
da juridicidade na Procuradoria-Geral do Município. 

§1º. Devem os autos do Convênio ou Contrato Administrativo chegar à PGM devidamente instruídos.

§2º Os Procuradores Municipais deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, verificar a correta instrução dos autos e, se for o caso, solicitar a juntada de documen-
tos.

§3º Estando os autos corretamente instruídos, os Procuradores Municipais terão prazo de  5 (cinco) dias úteis para emitir parecer ou informação, nos termos da Portaria 
nº 004/2017, da Procuradoria Geral do Município.

§4º O prazo de que trata o §3º deste artigo poderá ser prorrogado, por determinação do Procurador Geral do Município ou do Procurador Geral Adjunto, desde que 
devidamente justificado.

§2º. Nos processos em que houver o exercício dessa atribuição, os ajustes respectivos somente terão validade após emissão do parecer ou informação do representante 
da Procuradoria-Geral do Município. 

§3º. Não basta para a finalidade da Lei Complementar 173/2014 a assinatura do titular da Pasta de origem. 

§4º. Aplica-se o descrito no caput para os aditivos contratuais, onde o Município somente assumirá obrigações após emissão do parecer ou informação do represent-
ante da Procuradoria-Geral do Município. 

Art. 3º. Para que as alterações contratuais sejam consideradas válidas pela Procuradoria-Geral do Município, devem ser feitas dentro do período de vigência do con-
vênio ou contrato administrativo a ser alterado. 

Parágrafo único. Os aditivos contratuais somente podem ser tidos por regulares quando assinados pelo representante da Procuradoria-Geral do Município dentro do 
período de vigência do contrato objeto de adjetivação. 

CAPÍTULO SEGUNDO
Do reajustamento
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Art. 4º. O reajuste em sentido estrito consiste na alteração do valor inicialmente pactuado, através de aplicação de índices setoriais, a fim de compensar os efeitos das 
variações inflacionárias, garantindo-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

§1º. O primeiro reajustamento apenas poderá ocorrer após o decurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data limite para a apresentação da proposta, prevista 
no edital. 

§2º. Os reajustes subsequentes somente poderão incidir depois de decorridos novos 12 (doze) meses da data em que a anterior correção produziu seus efeitos. 

Art. 5º. Nos termos do art. 40, XI, e do art. 55, III, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93, os editais e as minutas contratuais devem estabelecer o critério, a data-base e a 
periodicidade do reajustamento dos preços. 

Art. 6º. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, será necessário demonstrar que os valores resultantes da incidência do reajuste são vantajosos para 
a Administração Pública, na forma do art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

Art. 7º. Haverá preclusão do direito ao reajustamento nos casos em que a contratada firmar termo aditivo de dilação do prazo de vigência, com a manutenção dos 
preços, quando já houver decorrido o período anual referente ao reajustamento. 

CAPÍTULO TERCEIRO
Das repactuações

Art. 8º. A repactuação, entendida como espécie de reajustamento de preço, não se confunde com as hipóteses de revisão contratual decorrentes da superveniência da 
álea econômica extraordinária e extracontratual, e se aplica aos contratos de prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, que são aqueles 
destinados a atender necessidades públicas permanentes e cuja interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da Administração. 

§1º.  Na primeira repactuação, o prazo de um ano para ser requerida é contato da data da proposta da empresa ou da data do orçamento a que a proposta se referir, 
considerando-se como data do orçamento a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da apresen-
tação da proposta. 

§2º. O edital e o contrato para prestação de serviços continuado devem conter apenas um evento como marco inicial para a contagem do interregno de um ano para o 
primeiro reajuste ou repactuação:

I. data da proposta; 
II. data do orçamento a que a proposta se referir. 

§3º. Nas repactuações subsequentes à primeira, o prazo de um ano deve ser contato a partir da data dos efeitos financeiros da última repactuação. 

Art. 9º. Para o exame do pedido de repactuação são necessários, entre outros:

I. a juntada aos autos do acordo, convenção, dissídio coletivo do trabalho ou equivalente, com prova de seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego;
II. demonstração de efetiva repercussão dos fatos alegados pelo contratado nos custos dos preços inicialmente pactuados, com demonstração analítica, sendo vedada a 
inclusão de custos não previstos originalmente nas propostas;
III. comprovação de que a proposta é mais vantajosa para a Administração e que os preços ofertados são compatíveis com os de mercado. 

Art. 10. Os editais e minutas de contrato devem conter cláusulas fixando o prazo para que as empresas apresentem, sob pena de preclusão, requerimento de repactua-
ção contado da data da ocorrência dos motivos que a determinaram. 

Art. 11. O pedido de repactuação deve se feito pela contratada dentro do prazo fixado pela Administração, prazo este que é limitado à data da próxima prorrogação, 
ocasião em que será avaliada a vantajosidade da continuidade do ajuste. 

Art. 12. Haverá preclusão do direito a repactuação nos casos em que a contratada firmar termo aditivo de dilação do prazo de vigência, com a manutenção dos preços, 
quando já houver decorrido o período anual referente ao reajustamento. 

CAPÍTULO QUARTO
Publicidade nas alterações editalícias

Art. 13. Nos termos do §4º, do art. 21, da Lei Federal nº. 8.666/93, as modificações no edital exigem divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrin-
do-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

§1º. As modificações de que trata o caput se aplicam ao edital, termo de referência, minuta contratual e demais anexos que o instruem, e podem se referir à especifica-
ção do objeto a ser licitado, aos requisitos de habilitação ou, a qualquer outro ponto. 

§2º. As republicações e reaberturas de prazo encontram fundamento nos princípio da publicidade, isonomia e da competitividade, vez que objetivam garantir a quais-
quer interessados o direito de participar na licitação, aumentando, por conseguinte, o rol de interessados no certame. 

§3º. Implementadas alterações editalícias, não bastam, para afastar a necessidade de nova publicação e consequente reabertura de prazo, alegações de que o impacto 
sobre as propostas seria de menor relevância, ou de que, no caso concreto, não teria ocorrido prejuízo ao prosseguimento e conclusão do certame. 

Art. 14. Esta Orientação Normativa entra em vigor no dia 03 de abril de 2017. 
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Em, 21 de março de 2017.

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE  RAFAEL BRAGA DE MOURA
Procurador-Geral do Município  Procurador-Geral Adjunto do Município

PORTARIA CONJUNTA PGM, SEMUSA e FAMUC Nº 001, DE 06 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe sobre a gestão de contratos de terceirização e as responsabilidades dos gestores.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem – FAMUC no uso 
de suas atribuições legais, considerando que a maioria das demandas trabalhistas envolvendo o Município versa sobre terceirização e pedido de condenação subsidiária 
do Município (verbas rescisórias) por culpa in vigilando na execução dos contratos administrativos, nos termos da Súmula 331 do TST; considerando que são pedidos 
recorrentes o adicional de insalubridade e o adicional de sobre-jornada e respectivos reflexos; considerando que a jurisprudência tem reconhecido a culpa in vigilando 
da Administração pelo descumprimento do dever de fiscalização dos contratos; considerando que em decisão recente sobre o Tema 246 o STF deu indícios da possibili-
dade de entender que o ônus de provar a fiscalização dos contratos de prestação de serviços é da Administração;

RESOLVE:

Art. 1º. Os contratos de terceirização deverão observar as regras estabelecidas por esta Portaria. 

Art. 2º. A elaboração de edital de licitação deverá prever a obrigatoriedade de prestação de garantia nas contratações, cabendo optar por uma das modalidades de 
garantias previstas no art. 56, §1º da Lei 8.666/93. 
Parágrafo único. Poderá haver retenção técnica mensal a ser liberada somente ao final da execução contratual, no caso de se existir demandas conhecidas ou outra 
garantia. 

Art. 3º. O edital de convocação e o contrato administrativo deverão prever retenção de crédito em caso de demandas judiciais com liberação dos recursos tão somente 
após o cumprimento da obrigação pela Contratada. 

Ar. 4º. Em todos os contratos administrativos deverá haver indicação expressa do  gestor do contrato, que ficará responsável pela fiscalização da execução do contrato, 
que, terá, dentre outras, as seguintes atribuições:
I - manter atualizada lista dos empregados;
II – analisar mensalmente todos os pagamentos e recolhimentos de tributos;
III – fiscalizar a utilização do Equipamento de Proteção Individual � EPI;
IV – fiscalizar a jornada de trabalho;
V – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
§1º. O responsável pela fiscalização da execução do contrato deverá elaborar relatórios mensais sobre a comprovação de regularidade das obrigações trabalhistas e 
fiscais, ficando o pagamento condicionado a regularidade do contrato. 
§2º. O responsável pela fiscalização da execução do contrato deverá reportar ao órgão competente eventual descumprimento de qualquer obrigação, sob pena de falta 
funcional grave. 
§3º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do responsável pela fiscalização deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 

Art. 5º. O gestor de cada contrato administrativo deverá manter arquivo digitalizado com comprovante de pagamento de cada empregado terceirizado, além dos com-
provantes de depósito do FGTS e do recolhimento do INSS. 

Art. 6º. Verificado qualquer inadimplemento, deverá o gestor promover a retenção de valores e a execução da garantia prevista no art.3º desta Portaria. 
§1º. No caso de se constatar o inadimplemento, deverá ser providenciada pelo gestor do contrato a lista de todos os empregados terceirizados com o envio para a 
Procuradoria-Geral do Município para a propositura de Ação de Consignação em Pagamento na Justiça do Trabalho. 
§2º. No caso de propositura de Ação de Consignação em Pagamento prevista no parágrafo anterior, a Procuradoria-Geral do Município chamará à lide a União, em 
relação aos depósitos de FGTS e o recolhimento do INSS. 

Art. 7º. Caberá ao gestor do contrato instaurar o procedimento administrativo para apuração e eventual aplicação de penalidades às Contratadas que descumprirem 
suas obrigações contratuais. 

Art.8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Em, 16 de março de 2017.

AFONSO JOSÉ ANDRADE  BRUNO DINIZ PINTO
Procurador-Geral do Município   Secretário de Saúde e Presidente da FAMUC 
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 21/03/2017

1. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2017/SRP PAC. 004/2016 PP. 001/2016 ATA 009/2016 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: D.P.R. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA – ITENS 05, 06, 08, 30, 63 E 73 DA ATA
DOTAÇÕES ORÇAMETÁRIAS: 1071.04.122.0001.2271 – 33903024 – 010000 / 1071.04.122.0001.2271 – 33903026 – 010000 / 1071.04.122.0001.2271 – 33903099 - 
010000
VALOR TOTAL: R$ 11.236,00
VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) DIAS – DE 21/03/2017 ATÉ 20/04/2017
ASSINADO: 21/03/2017

2. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2017/SRP PAC. 004/2016 PP. 001/2016 ATA 019/2016 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA – ITEM 77 DA ATA
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903099 - 010000
VALOR TOTAL: R$ 310,00
VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) DIAS – DE 21/03/2017 ATÉ 20/04/2017
ASSINADO: 21/03/2017

TERMO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2016
EDITAL Nº 092/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

O Secretário Municipal de Administração, senhor HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto abaixo, DECIDE:

REVOGAR o procedimento em epígrafe, por razões de interesse público, e fundamentado no princípio da autotutela, a fim de que seja elaborado um novo termo de 
referência, sobretudo no que se refere aos pontos levantados nas diversas impugnações apresentadas.

Encaminha-se para a Diretoria de Compras e Licitações para as providências posteriores de ratificação da anulação e de publicidade do ato, para interposição de recur-
sos contra a decisão, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93.

Contagem, 21 de Março de 2017

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2016, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O CONSÓRCIO TAGTREE. OBJETO: RETIFICAR O CNPJ DO CONSÓRCIO TAGTREE E INCLUIR NO PREÂMBULO DA ATA EM EPÍGRAFE 
AS EMPRESAS QUE CONSTITUI O CONSÓRCIO: HOUER CONSULTORIA E CONCESSÕES LTDA, (LÍDER DO CONSÓRCIO), GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCES-
SAMENTO LTDA E TARTECH LTDA, DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 – REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. ASSINADO: 
16/03/2017.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.567
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 01586/2017 – 01A; nos termos do Artigo 31 da 
Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P4”, 
matrícula nº. 01454451, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora KELLY TATIANE ROCHA, a partir de 02 de fevereiro de 2017.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.569
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 015666/2016 – 01A; nos termos do Artigo 31 da 
Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P1”, matrícula nº. 01423440, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, o Servidor LEONARDO VIEIRA SOARES DA SILVA, a partir de 13 de dezembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.570
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO, no Ato Administrativo nº 19.559, datado de 14 de março de 2017, a designação para o exercício da Função Especial de Motorista de Gabi-
nete, Referência FE-3, CFE-46, lotada na Secretaria Municipal de Administração.
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função Especial de Secretária de Gabinete, Referência FE-4, CFE-72, a servidora ROSILENE MARIA LUCIO, matrícula 1137103, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 14 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.571
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSAR, da designação para o 
exercício da Função Especial de Atendente da CAP, Referência FE-5, CFE-88, a servidora ADRIANA PAULA DE BRITO, matrícula 014452603, lotada na Secretaria Municipal 
de Fazenda, a partir de 06 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.572
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo as designações para as respectivas Funções de Confiança dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte, 
Lazer e Juventude, conforme abaixo descrito:

Nome Matrícula Função de Confiança REF CFC

ANGELA MARIA ALVES FARIA 1044725 Coordenador de Unidade Técnica FC-2 09

CRISTINA TROPIA GRANJA ALADIM 1123919 Supervisor FC - 4 169

EVANDRO SERRA VIEIRA DE SOUZA 1424633 Assessor Administrativo FC - 8 264
 Art.2º DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados para o exercício das respectivas Funções de Confiança, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juven-
tude, a partir de 1º(primeiro) de fevereiro de 2017, conforme descrito:

Nome Matrícula Função de Confiança REF CFC

CRISTINA TROPIA GRANJA ALADIM 1123919 Coordenador de Unidade Técnica FC-2 09

EVANDRO SERRA VIEIRA DE SOUZA 1424633 Supervisor FC - 4 169

ANGELA MARIA ALVES FARIA 1044725 Assessor Administrativo FC - 8 264
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.580
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 02412/2017 – 01A; nos termos do Artigo 31 da 
Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P3”, matrícula nº. 01424242, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, o Servidor LEANDRO VILELLA ROBERTO, a partir de 14 de fevereiro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.581
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 02756/2017 – 01A; nos termos do Artigo 31 da 
Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P1”, matrícula nº. 01424455, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, o Servidor ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, a partir de 20 de fevereiro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.586
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I da Escola Municipal “Professor Ilton Rocha”, Referência FE-5, CFE-
147, a servidora EDILENE GERALDA C. FONSECA RESENDE, matrícula 01350001, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de março de 2017.
Art.2º DESIGNAR,  para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I da Escola Municipal “Professor Ilton Rocha”, Referência FE-5, CFE-147, a servi-
dora VANDA DAS DORES PEREIRA DA LUZ, matrícula 01224030, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.587
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
 Art.1º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.508, datado de 09 de março de 2017, no tocante à data de nomeação dos servidores FELIPE FREDERICO MOREIRA, ANA 
MARCIA DE ABREU SANTOS, ROBSON LUCAS MIRANDA, AMANDA CRISTINA GOMES D. NOGUEIRA, JULIANE MIRANDA SILVA PACHECO e IGOR MARTINS DA SILVA, 
lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,  conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] a partir de 09 de março de 2017 [...]”.
Leia-se: “[...] a partir de 1º(primeiro) de março de 2017 [...]”.
Art.2º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.491, datado de 06 de março de 2017, no tocante ao nome da servidora designada para o exercício da Função Especial de 
Escriturário de Caixa Escolar I, da Escola Municipal “Rita Carmelinda Rocha”, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] MARIA ISABEL GONZAGA DE ABREU COSTA [...]”.
Leia-se: “[...] MAIRA ISABEL GONZAGA DE ABREU COSTA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de março de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.588
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 19.499, datado de 08 de março de 2017, no tocante à 
data de término de Flexibilização de Jornada, da servidora ANGELA MELO CORREA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] término a partir de 22 de fevereiro de 2017 [...]”.
Leia-se: “[...] término a partir de 22 de dezembro de 2017 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de março de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.589
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 19.491, datado de 06 de março de 2017, a designação para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa 
Escolar II, da Escola Municipal “Ricardo Braz Gomes Barreto”, Referência FE-6, CFE-211 da servidora JACQUELINE VIEIRA COELHO.
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar II, da Escola Municipal “Ricardo Braz Gomes Barreto”, Referência FE-6, CFE-211, a 
servidora LUCILENE FRANCISCA PEREIRA, matrícula 01397938, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de janeiro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.591
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 19.404, datado de 21 de fevereiro de 2017, conforme 
abaixo descrito:
Onde se Lê: 

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

MAURO LUCIANO DE PAULA JUNIOR Gerente de Promoção e Educação Alimentar 304 III

FLAVIANO COELHO BARBOSA Diretor de Gestão de Convênios e Programas 488 VI

MARCIO VITOR MOREIRA Assessor IV 687 VII

TAISA OLIVEIRA LIMA Assessor IV 688 VII
Leia-se:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

MAURO LUCIANO DE PAULA JUNIOR Gerente de Promoção e Educação Alimentar III 304

FLAVIANO COELHO BARBOSA Diretor de Gestão de Convênios e Programas VI 488

MARCIO VITOR MOREIRA Assessor IV VII 687

TAISA OLIVEIRA LIMA Assessor IV VII 688
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de março de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.593
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 19.393, datado de 21 de fevereiro de 2017, no tocante à 
data de Designação dos servidores abaixo relacionados, para as suas respectivas funções conforme descrito:
Onde se Lê:

Nome Matrícula CFC A Partir de

GILVANIA DRUMOND DA SILVEIRA MARCHARETH 1047970 142 02/01/2017

FLAVIA REGINA DA CONCEIÇAO 1334812 143 02/01/2017

MARILDA DE CASSIA GOMES ALONSO ARAUJO 1080225 144 02/01/2017

ANGELICA ATHAYDE PEREIRA DOS SANTOS 30001611 146 02/01/2017

MARIA ELIZETE CAMPOS 1276863 151 02/01/2017

AGDA APARECIDA SILVA BATINGA 1457060 176 02/01/2017

JERONIMO PENAFORTE NUNES 1259736 177 02/01/2017

EMERSON LUDGERO RIBEIRO 1424749 178 02/01/2017

MARIA LUCIA COSTA MOTA 1167819 179 02/01/2017



"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.

Contagem, 22 de março de 2017 Página 18 de 34 Diário Oficial de Contagem - Edição 4072

FREDERICO SOARES VILARINHO 1389226 180 02/01/2017

KELLI CRISTINA DIAS CUNHA 1282677 184 02/01/2017

JANDER DE MORAIS ROSA 1285277 185 02/01/2017

CASSIA MARIA PENIDO DOS SANTOS 1116602 186 02/01/2017

JUCILENE MAGDA DE OLIVEIRA DUARTE 1135810 187 02/01/2017

CRISTINA MARIA DE AMORIM CAMPOS 1424714 262 02/01/2017

MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKIMIM 1418374 274 02/01/2017

MARCIA PEREIRA VIEIRA 1079260 275 02/01/2017

Nome Matrícula CFE A Partir de

NATAL GUILHERME DOS SANTOS 1475149 14 02/01/2017

Leia-se:

Nome Matrícula CFC A Partir de

GILVANIA DRUMOND DA SILVEIRA MARCHARETH 1047970 142 01/01/2017

FLAVIA REGINA DA CONCEIÇAO 1334812 143 01/01/2017

MARILDA DE CASSIA GOMES ALONSO ARAUJO 1080225 144 01/01/2017

ANGELICA ATHAYDE PEREIRA DOS SANTOS 30001611 146 01/01/2017

MARIA ELIZETE CAMPOS 1276863 151 01/01/2017

AGDA APARECIDA SILVA BATINGA 1457060 176 01/01/2017

JERONIMO PENAFORTE NUNES 1259736 177 01/01/2017

EMERSON LUDGERO RIBEIRO 1424749 178 01/01/2017

MARIA LUCIA COSTA MOTA 1167819 179 01/01/2017

FREDERICO SOARES VILARINHO 1389226 180 01/01/2017

KELLI CRISTINA DIAS CUNHA 1282677 184 01/01/2017

JANDER DE MORAIS ROSA 1285277 185 01/01/2017

CASSIA MARIA PENIDO DOS SANTOS 1116602 186 01/01/2017

JUCILENE MAGDA DE OLIVEIRA DUARTE 1135810 187 01/01/2017

CRISTINA MARIA DE AMORIM CAMPOS 1424714 262 01/01/2017

MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKIMIM 1418374 274 01/01/2017

MARCIA PEREIRA VIEIRA 1079260 275 01/01/2017

Nome Matrícula CFE A Partir de

NATAL GUILHERME DOS SANTOS 1475149 14 01/01/2017
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de março de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

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): 
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ACÓRDÃO Nº 11/2017

PROC. Nº 02. B.00072/2015
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal – JJF, de ofício
REQUERENTE: EME - Empresa de Manutenção e Equipamentos Ltda 
ASSUNTO: ISSQN
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 21 de março de 2017

ISSQN –– REEXAME NECESSÁRIO –– PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE ISSQN –– SUBITEM 14.01 DO ANEXO II-A DA TABELA I DO CÓDIGO TRIBU-
TÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM ––CTMC–– MULTA ISOLADA ITEM 22 DA TABELA IV ANEXO III DO CTMC––DECISÃO PARCIAL MANTIDA. Em reexame necessário, 
acompanhando o relator a Câmara decidiu pela manutenção da decisão de procedência parcial da Junta de Julgamento Fiscal que determinou a desconstituição de 
exigências fiscais relativas ao ISSQN e seus acréscimos legais referente aos exercícios de 2010, 2011 e 2012, desconstituição das multas isoladas tipificadas nos itens 35 
e 36 da Tabela IV, e manutenção da multa isolada tipificada no item 22 da Tabela IV anexo III do CTMC, todas consignadas no TNF 23531 série B, lavrado em 30/12/2014 
e recebido em 06/02/2015. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e a Sra. Flávia de Aguiar Lage.

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 14 (quatorze) 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 Adminis-
trativa, 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, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Aberta a sessão, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da 
última reunião. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 04224/2015-02-A – IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, recurso voluntário com pedido de isenção de 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU com relatório da Sr José Carlos Carlini Pereira que não conheceu do recurso voluntário por ser intempes-
tivo, mantendo a decisão de procedência 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, en-
tretanto, os lançamentos de 2015 sobre esses dois últimos imóveis por não considerá-los como templo religioso. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompan-
hado 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, 14 de março de 2017. 
PARTICIPANTES DA SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE; ROSANGELA FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIA; FLÁVIA DE AGUIAR LAGE; MARCELO RODRIGUES 
DO CARMO E MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

Ratificação de Publicação Oficial

O Exmo. Sr. Secretário Municipal de Meio mAmbiente e Sustentabilidade Wagner Donato Rodrigues, no uso de suas atribuições torna publica a ratificação do texto das 
Portarias 01  e 02 ambas da Semas de 17 de Março de 2017,  publicadas no DOC Ed. 4070 de 20 de Abril de 2017, fls. 23/24,  para saneamento de mero erro material 
na seguinte forma:

onde consta 
PORTARIA 01 DA SEMAS DE 17 DE ABRIL DE 2017,  e  PORTARIA 02 DA SEMAS DE 17 DE ABRIL DE 2017,
considerar
 PORTARIA 01 DA SEMAS DE 17 DE MARÇO  DE 2017, e 
 PORTARIA 02 DA SEMAS DE 17 DE MARÇO  DE 2017

PORTARIA 01 DA SEMAS DE 17 DE MARÇO DE 2017

Instaura Sindicância interna no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade nos casos em que menciona.

O Secretário de Meio Ambiente do Município de Contagem, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação vigente, em especial nos termos do Art. 138 da Lei 
2.160/1990, Lei 4.320/94, 
R E S O L V E
Art. 1º  Instaurar sindicância para investigar a inexistência de empenho prévio para cumprimento de obrigações com despesas correntes, em que a Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade e/ou Fundo Municipal de Meio Ambiente de Contagem- FMMC seja órgão ordenador de despesa, bem como apurar eventual responsabili-
dades.
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Art.2º A sindicância será realizada pelo servidor efetivo sindicante Eric Alves Machado, Matrícula 121281-4.

 Art. 3º. O prazo para conclusão da sindicância será contado da data da publicação da portaria e não poderá exceder a 10 (dez) dias, salvo motivo relevante, devi-
damente justificado, quando então poderá ser o prazo prorrogado, uma só vez, por igual período.

 Art. 4º. Nas investigações, o servidor sindicante deverá envidar todos os esforços a fim de chegar à verdade material, podendo adotar, conforme o caso, as seguin-
tes providências:  
 I) formular pedidos de informações, onde fará referência expressa ao fim a que se destinam, para motivar, com isso, tratamento prioritário e urgente por onde 
tramitarem;
 II) proceder a colheita de dados informativos, através de diligências junto aos setores da repartição, ou junto a terceiros e entidades privadas;
 III) promover audiência de testemunhas e informantes, sendo as respectivas declarações reduzidas a termo, na forma da lei, mediante depoimentos e inquirições;
 IV) coletar provas, requisitando documentos em poder dos setores da repartição ou obtendo, através de expediente próprio, informações sobre aqueles existentes 
em qualquer entidade da Administração Pública ou em empresa privada;
 V) quando o fato investigado ensejar prejuízo ao erário, deverá ser quantificado o valor original do débito, a data da ocorrência e o respectivo responsável.

 Art. 5º. Concluído as investigações, deverá o servidor sindicante apresentar relatório circunstanciado e conclusivo dos trabalhos, o qual deverá ser constituído, 
basicamente, de três partes: 
 I) narração dos fatos, mencionando-se qualquer incidente que porventura tenha ocorrido durante os trabalhos;
 II) estudo das provas, com análise crítica dos documentos;
 III) conclusão.

 Art. 6º. O Relatório conclusivo servirá de base para julgamento pela autoridade ordenadora.

Registre-se e Publique-se.

Wagner Donato Rodrigues
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

PORTARIA N.º 02 DA SEMAS DE 17 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre as condutas vedadas do Inciso XI do artigo 113 da  Lei Municipal n.º 2.160, de 20 de dezembro de 1990.

O Secretário de Meio Ambiente do Município de Contagem, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação vigente, e em especial o disposto no Art. 113, XI da 
Lei 2.160/1990,
R E S O L V E
Art. 1º - A conduta vedada prevista no inciso XI do art. 113 da Lei Municipal n.º 2.160, de 20 de dezembro de 1990 quando aplicável ao quadro técnico ambiental e de 
fiscalização do Meio ambiente, consistirá nas seguintes ações:

I - Prestar consultoria, assessoria, assistência jurídica ou contábil à pessoa física ou jurídica em matéria que esteja sendo objeto de procedimento administrativo no 
âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade;

II -  Atuar nos Autos de processo de licenciamento ambiental ou autorizações ambientais ou emitir parecer ambiental, tendo atuado anteriormente como consultor, 
assessor ou prestado assessoria jurídica ou contábil em favor do requerente no processo sob análise do servidor.

II - Quando o interesse for presumido pelo vínculo de parentesco ou de afinidade, nos termos do inciso III do mesmo artigo;

III - Perceba remuneração, sob qualquer título, no período compreendido entre o primeiro dia do fato gerador objeto do processo administrativo que envolva parecer 
ambiental até a data da conclusão dos Autos  e/ou julgamento do recurso.

Art. 2º – Na hipótese de distribuição dos Autos ao Servidor Impedido ou Suspeito, caberá ao próprio servidor declarar seu impedimento ou suspeição em despacho, 
requerendo a sua redistribuição a outro técnico ou fiscal.

Parágrafo Único: Cumprirá ao Servidor informar à Assessoria Jurídica, eventual vínculo com empresa de consultoria em matéria ambiental, declarando de imediato seu 
impedimento para atuar junto ao quadro técnico ou fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiental e Sustentabilidade.

Art. 3º – A inobservância das regras contidas nesta Portaria, resultará no enquadramento de Servidor na conduta tipificada no Inciso XI do Artigo 113 do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem e importa em ato de improbidade administrativa nos termos dos incisos I e VIII do art. 9º da Lei nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992.

Art.. 4º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Professor WAGNER DONATO RODRIGUES
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
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Secretaria Municipal 
de Saúde

Ata de Julgamento Final
Pregão Presencial Nº 085/2016
  
 Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2017, a partir das 10h00min, na sala da CPL - Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde de 
Contagem, reuniu-se o Sr. Márcio Eustáquio de Rezende Júnior, Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 7.889 de 16 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial de 
Contagem de 17 de janeiro de 2017, e Equipe de Apoio composta por Fabiana Cristina da Silva, para análise e averiguação do Parecer Técnico - referente ao Pregão 
Presencial nº 085/2016, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cuja finalidade é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO 
DIVERSO, PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG, resolveu classificar as licitantes, de acordo com o Parecer Técnico da Enfermeira Responsável, recebido 
em 17/03/2017, às 10h00min, que tem finalidade aprovar as amostras requeridas pela área técnica conforme documentação técnica do Pregão, registra-se ainda que, 
não obstante a conferência procedida, ficam as licitantes vencedoras responsáveis por entregar produto que atenda todas as especificações exigidas, inclusive quanto 
as marca constantes das propostas, que apresente boa qualidade, sob pena das sanções previstas em Edital. Considerando que: 1) as propostas das licitantes vencedo-
ras que tiveram parecer final APROVADO satisfazem às exigências do Edital; 2) as licitantes vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à documentação 
exigida; 3) os preços ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Administração Pública, 4) as amostras foram APROVADAS segundo laudo da equipe técnica 
de enfermagem da FAMUC; Destarte, ficam declaradas vencedoras, nos termos do art. 4º, incisos XV e XVIII da Lei 10.520/02, as primeiras classificadas, consoante 
Parecer Técnico de Enfermagem com Relatório Final de Julgamento das Amostras anexo, cientes as Licitantes para, querendo, interpor recurso, que o prazo para 
apresentação das razões do recurso é de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo da recorrente, conforme prescrito na Lei 10.520/02. Ficam convocadas as Licitantes segundas e/ou terceiras classificadas, 
conforme o caso, para apresentarem AMOSTRAS no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o prazo recursal, devendo, as amostras, serem entregues, devidamente identifi-
cadas com o nome da Licitante, numero do item ganho, número do Pregão etc, na sala da Equipe de Pregão – CPL, Setor de Compras e Licitações da FAMUC, Av. David 
Sarnoff, 3113, Cidade Industrial, Contagem/Mg, no horário de 9:00 às 11:30 e de 14:00 às 16:30. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata.

Contagem, 20 de março de 2017.

Márcio Eustáquio de Rezende Júnior 
Pregoeiro

Fabiana Cristina da Silva
Equipe de Apoio

LICITANTES SEGUNDAS E TERCEIRAS CLASSIFICADAS CONVOCADAS PARA APRESENTAREM AMOSTRAS

ITEM 15 – 

CONVOCADA: 
2º JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP 0,68
MARCA: ORTOFEN

ITEM 16 – 

CONVOCADA: 2º JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP 0,93
MARCA: ORTOFEN

ITEM 17 – 

CONVOCADA: 2º JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP 1,36
MARCA: ORTOFEN

ITEM 18 – 

2º EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 1,63
MARCA REPROVADA: POLAR FIX

CONVOCADA: 3º JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP 1,84
MARCA: ORTOFEN

ITEM 19 – 

2º EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 2,19
MARCA REPROVADA: POLAR FIX

CONVOCADA:
3º JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP 2,25
MARCA: ORTOFEN

ITEM 20 – 

CONVOCADA: 2º JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP 3,45

MARCA: ORTOFEN
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MARCAS REPROVADAS NO PARECER TÉCNICO PT 02/2017:

ITEM 15 – POLAR FIX
ITEM 16 – POLAR FIX
ITEM 17 – POLAR FIX
ITEM 18 – POLAR FIX
ITEM 19 – POLAR FIX
ITEM 20 – POLAR FIX

PREÇOS de acordo com Mapa de Apuração da Pesquisa de Preços de Mercado de fls. 138 a 150 e de 151 a 158 dos autos.

RELATÓRIO FINAL DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS DO PREGÃO PRESENCIAL 085/2016

PARECER TÉCNICO

 PT: 02/ 2017

Data de Emissão: 16/03/2017

Ao Setor de Licitações.

Abaixo segue planilha com o resultado da análise das amostras enviadas referente ao Pregão Presencial 85/2017.

ITEM NOME DO PRODUTO
FABRICANTE/ DISTRI-
BUIDOR MARCA PROPOSTA AMOSTRA REGISTRO ANVISA PARECER FINAL

6

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - 
Medindo 
15cm x 1,80m confeccionadas em fibras de 
algodão cru, cor natural, em rolos de 
mantas uniformes, 
com camada de goma aplicada em uma 
das faces, 
com relativa impermeabilidade, enrolada 
em mantas 
uniformes e continuas, envolvida em papel 
acetinado. 
Este não deve apresentar perdas de pro-
priedades mecânicas, 
após submetido ao processo de esterili-
zação 
por autoclave. O produto deverá atender 
as especifica- 
ções da NBR 15.620, 09/2008. Embalagem 
com dados 
de indentificação e Registro no Ministério 
da Saúde. Difarmig Cremer Atende Aprovado 10071150059 APROVADO

7

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - 
Medindo 
20cm x 1,80m confeccionadas em fibras de 
algodão cru, cor natural, em rolos de 
mantas uniformes, 
com camada de goma aplicada em uma 
das faces, 
com relativa impermeabilidade, enrolada 
em mantas 
uniformes e continuas, envolvida em papel 
acetinado. 
Este não deve apresentar perdas de pro-
priedades mecânicas, 
após submetido ao processo de esterili-
zação 
por autoclave. O produto deverá atender 
as especifica- 
ções da NBR 15.620, 09/2008. Embalagem 
com dados 
de indentificação e Registro no Ministério 
da Saúde. Difarmig Cremer Atende Aprovado 10071150059 APROVADO
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Bandagem elástica auto-adesiva: apresen-
tar boa adesividade, 
hipoalergênica, leve, porosa. deverá aderir 
sobre si mesmo e não aderir na pele, ser 
composta de 
fibras sintéticas, fios elásticos e borracha 
natural (lá- 
tex), com resinas e pigmentos. Tamanho 
aproximado: 
10cm x 4,5m. Apresentar registro no 
Ministério da 
Saúde/ ANVISA. Difarmig Coban Atende Aprovado 80284930302 APROVADO

33

Malha tubular ortopédica 06 cm, constitu-
ída de fios 
de algodão, tipo punho simples. A malha 
deverá 
apresentar elasticidade adequada, isenta 
de defeitos, 
em rolo de 15 metros de comprimento, 
embalados de 
acordo com a praxe do fabricante apresen-
tar registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Polarfix Polarfix Atende Aprovado 8003400021 APROVADO

34

Malha tubular ortopédica 08 cm, constitu-
ída de fios 
de algodão, tipo punho simples. A malha 
deverá 
apresentar elasticidade adequada, isenta 
de defeitos, 
em rolo de 15 metros de comprimento, 
embalados de 
acordo com a praxe do fabricante apresen-
tar registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Polarfix Polarfix Atende Aprovado 8003400021 APROVADO

35

Malha tubular ortopédica 0 cm, constiuí-
da d fode algodão, tipo punho imples. A 
mlha dveapresentar elasticidade adquada, 
isentade defitsem rolo de 15 metros de 
omprimento, mbalaosdacordo com a praxe 
do fabrcante apresetar reisrno Ministério 
da Saúde/ANVISA Polarfix Polarfix Atende Aprovado 8003400021 APROVADO

36

Malha tubular ortopédica 12 cm de 
largura, 
constituída de fios de algodão, tipo punho 
simples. A 
malha deverá apresentar elasticidade 
adequada, isenta 
de defeitos, em rolo de 15 metros de 
comprimento, 
embalados de acordo com a praxe do 
fabricante 
apresentar registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Polarfix Polarfix Atende Aprovado 8003400021 APROVADO
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ATADURA TIPO GESSADA - Medindo 6cm 
de largura por 3m de comprimento, con-
feccionada em 
tecido 100 por cento algodão (gaze 
hidrofila/ 
gesso/componentes quimicos na proporção 
adequada), 
contendo em cada trama um giro ingles 
em seu 
encontro, bordas laterais cortadas em 
ziguezague evitando 
o desfiamento, cremosidade adequada, 
isenta de 
arenosidade, permitindo uso efetivo e boa 
secagem em 5 min, nao devendo apresen-
tar desprendimento de 
gesso ao molhar, enrolada de forma conti-
nua em tubete 
perfurado e embalada individualmente em 
saco plastico. 
Embalagem com dados de identificação e 
número 
do lote. Registro no Ministério da Saúde.
Só será aceito 
material fornecido com vida útil superior 
a 80%. Polarfix Polarfix Não atende

REPROVADO - 
Amostra não 
possui giro in-
glês. Não atende 
a especificação. 800340035 REPROVADO
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ATADURA TIPO GESSADA - Medindo 8cm 
de largura por 3m de comprimento, con-
feccionada em 
tecido 100 por cento algodão (gaze 
hidrofila/ 
gesso/componentes quimicos na proporção 
adequada), 
contendo em cada trama um giro ingles 
em seu 
encontro, bordas laterais cortadas em 
ziguezague evitando 
o desfiamento, cremosidade adequada, 
isenta de 
arenosidade, permitindo uso efetivo e boa 
secagem em 
5 min, nao devendo apresentar desprendi-
mento de 
gesso ao molhar, enrolada de forma conti-
nua em tubete 
perfurado e embalada individualmente em 
saco plastico. Embalagem com dados de 
identificação e número 
do lote. Registro no Ministério da Saúde.
Só será aceito 
material fornecido com vida útil superior 
a 80%. Polarfix Polarfix Não atende

REPROVADO - 
Amostra não 
possui giro in-
glês. Não atende 
a especificação. 800340035 REPROVADO
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ATADURA TIPO GESSADA - Medindo 10cm 
de largura por 3m de comprimento, con-
feccionada em 
tecido 100 por cento algodão (gaze 
hidrofila/ 
gesso/componentes quimicos na proporção 
adequada), 
contendo em cada trama um giro ingles 
em seu 
encontro, bordas laterais cortadas em 
ziguezague evitando 
o desfiamento, cremosidade adequada, 
isenta de 
arenosidade, permitindo uso efetivo e boa 
secagem em 
5 min, nao devendo apresentar desprendi-
mento de 
gesso ao molhar, enrolada de forma 
continua em tubete perfurado e embalada 
individualmente em saco plastico. 
Embalagem com dados de identificacao e 
número 
do lote. Registro no Ministério da Saúde.
Só será aceito 
material fornecido com vida útil superior 
a 80%. Polarfix Polarfix Não atende

REPROVADO - 
Amostra não 
possui giro in-
glês. Não atende 
a especificação. 800340035 REPROVADO
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ATADURA TIPO GESSADA - Medindo 12cm 
de largura por 3m de comprimento, con-
feccionada em 
tecido 100 por cento algodão (gaze 
hidrofila/ 
gesso/componentes quimicos na proporção 
adequada), 
contendo em cada trama um giro ingles 
em seu 
encontro, bordas laterais cortadas em 
ziguezague evitando o desfiamento, cre-
mosidade adequada, isenta de 
arenosidade, permitindo uso efetivo e boa 
secagem em 5 min, nao devendo apresen-
tar desprendimento de 
gesso ao molhar, enrolada de forma conti-
nua em tubete 
perfurado e embalada individualmente em 
saco plastico. 
Embalagem com dados de identificação e 
número 
do lote. Registro no Ministério da Saúde.Só 
será aceito material fornecido com vida útil 
superior a 80%. Polarfix Polarfix Não atende

REPROVADO - 
Amostra não 
possui giro in-
glês. Não atende 
a especificação. 800340035 REPROVADO
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ATADURA TIPO GESSADA - Medindo 15cm 
de largura por 3m de comprimento, con-
feccionada em 
tecido 100 por cento algodão (gaze 
hidrofila/ 
gesso/componentes quimicos na proporção 
adequada), 
contendo em cada trama um giro ingles 
em seu 
encontro, bordas laterais cortadas em 
ziguezague evitando 
o desfiamento, cremosidade adequada, 
isenta de 
arenosidade, permitindo uso efetivo e boa 
secagem em 
5 min, nao devendo apresentar despren-
dimento de gesso ao molhar, enrolada de 
forma continua em tubete 
perfurado e embalada individualmente em 
saco plastico. 
Embalagem com dados de identificacao e 
número 
do lote. Registro no Ministério da Saúde.
Só será aceito 
material fornecido com vida útil superior 
a 80%. Polarfix Polarfix Não atende

REPROVADO - 
Amostra não 
possui giro in-
glês. Não atende 
a especificação. 800340035 REPROVADO
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ATADURA TIPO GESSADA - Medindo 20cm 
de largura por 3m de comprimento, con-
feccionada em 
tecido 100 por cento algodão (gaze 
hidrofila/ 
gesso/componentes quimicos na proporção 
adequada), 
contendo em cada trama um giro ingles 
em seu 
encontro, bordas laterais cortadas em 
ziguezague evitando 
o desfiamento, cremosidade adequada, 
isenta de 
arenosidade, permitindo uso efetivo e boa 
secagem em 
5 min, nao devendo apresentar despren-
dimento de gesso ao molhar, enrolada de 
forma continua em tubete 
perfurado e embalada individualmente em 
saco plastico. 
Embalagem com dados de identificação e 
número 
do lote. Registro no Ministério da Saúde. 
Só será aceito 
material fornecido com vida útil superior 
a 80%. Polarfix Polarfix Atende

REPROVADO - 
Amostra não 
possui giro in-
glês. Não atende 
a especificação. 800340035 REPROVADO
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Compressa de gase c/ 05 unid. 7,5 x 7,5 
cm, 13 fios, estéril Compressa tipo gaze 
hidrófila, medida: 
7,5x7,5cm 13 fios/cm2, 8 dobras, esteriliza-
da, confeccionada 
em algodão puro, cor branca, embaladas 
em 
papel grau cirúrgico e filme plástico com 
atea de 
transparência asséptica, envelope com 05 
unidades 
para pronto uso, abertura em pétala. Só 
será aceito 
material fornecido com vida útil superior a 
80%,pacote 
com 05 unidades. Polarfix STAR Atende APROVADA 8003400050 APROVADO
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Malha tubular ortopédica 15 cm, constituí-
da de fios de algodão, tipo punho simples. 
A malha deverá 
apresentar elasticidade adequada, isenta 
de defeitos, 
em rolo de 15 metros de comprimento, 
embalados de 
acordo com a praxe do fabricante apresen-
tar registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Polarfix Polarfix Atende APROVADA 8003400021 APROVADO
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Malha tubular ortopédica 20 cm, constituí-
da de fios de algodão, tipo punho simples. 
A malha deverá 
apresentar elasticidade adequada, isenta 
de defeitos, 
em rolo de 15 metros de comprimento, 
embalados de 
acordo com a praxe do fabricante apresen-
tar registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Polarfix Polarfix Atende APROVADA 8003400021 APROVADO
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Compressa tipo campo operatório - Em 
tecido 
absorvente, confeccionadas em tecido 
100% algodão; 
medindo 25x28cm, estéril, com filamento 
radiopaco, 
isento de amido, dextrina, corantes correti-
vos, azulados 
ópticos, álcalis e ácidos, com 04 camadas 
sobrepostas de 
cor branca, com amarrações que evitem o 
deslizamento 
das mesmas, filamento radiopaco, bordas 
com campos 
arredondados, cadarço medindo aproxima-
damente 18 cm, 
peso de 20 gr/unidade. Embalagem estéril 
em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, com 
dados de 
identificação, tipo de esterilização, data da 
fabricação e 
da validade, numero do lote e registro no 
Ministério da 
Saúde. O produto deverá atender na 
íntegra as 
especificações NBR 14.767. Só será aceito 
material 
fornecido com vida útil superior a 80%. 
Apresentar 
amostra. Polarfix Polarfix Atende APROVADA 8003400014 APROVADO

Atenciosamente,

___________________________
      Cecília de Oliveira C. Faria
      Enfermeira
      Matrícula 173033-7

De acordo,
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 015/2015

CONTRATADA: LOPES ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- CRAS, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR MAIS 06(SEIS) MESES, A PARTIR DE 24/02/2016 E COM VENCIMENTO FINAL EM 24/08/2017.

RATIFICAÇÃO
 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 23/02/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2015 – RDC PRESENCIAL Nº 002/2015

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA ARVOREDO – INTEGRANTE 
DO PROGRAMA PEC 7000 – CONSTRUÇÃO 7000 M2 NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONPARQ – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PAR-
QUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM, POR MAIS 120(CENTO E VINTE)DIAS, A PARTIR DE 12/03/2017 E COM VENCIMENTO FINAL EM 10/07/2017.

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 10/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº015/2014

CONTRATADA: CONSÓRCIO PRO - TRANSPORTE CONTAGEM

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO LOTE 01 DO PROGRA-
MA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO DA TRINCHEIRA DA AVENIDA GENERAL DAVID SARNOFF NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA BABITA CAMARGOS NO BAIRRO CIDADE 
INDUSTRIAL E DO VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL PETROLÂNDIA NO BAIRRO PETROLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG, POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) 
DIAS, A PARTIR DE 26/02/2017 E COM VENCIMENTO FINAL EM 25/08/2017.

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 24/02/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2017 – RDC PRESENCIAL Nº 013/2016
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CONTRATADA: SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE 48 UNIDADES 
HABITACIONAIS NO BAIRRO CÂNDIDA FERREIRA - META 3 - NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG (ETAPA 3), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

PRAZO: O PRAZO PARA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS SERÁ DE 120(CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO 
QUE AUTORIZAR O INÍCIO DAS ATIVIDADES.

VALOR: R$1.158.018,93(UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA OITO MIL, DEZOITO REAIS E NOVENTA TRÊS CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1105 16.482.0008.1125 – CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 010000
1105 16.482.0008.1125 – CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 212455
1105 16.482.0008.1125 – CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 310073

DATA: 10/03/2017

C.M.D.C.A.C.

Ata de Solenidade de posse da 15ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2015. No vigésimo dia do mês de março de dois mil 
e dezessete  (20/03/2017) às 9:00 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro de 2005, 
convocar a 15ª Suplente Conselheira Tutelar a Sra. Ariana Cavalcante Lourenço, Rua Gilda Maria da Silva, 302 – Eldorado, Contagem/Minas Gerais, para substituir a 
conselheira Walquíria Rodrigues Barbosa Vasconcelos Bandeira no Conselho Tutelar Regional Eldorado referente a licença médica com início dia 20/03/2017 sem data 
prevista para encerramento, esperando resposta de perícia médica conforme informado pelo Setor de RH da Secretaria Desenvolvimento Social e Habitação. Levando 
em consideração a qualidade e o bom andamento dos trabalhos do Conselho Tutelar Regional Eldorado, torna-se necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, 
eu, Wellington Soares Martins, 1º Secretário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada 
pelo Conselheira Tutelar Sra. Ariana Cavalcante Lourenço e a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sra. Maria Dolores 
Lima de Paiva.

1 º SECRETÁRIO: WELLINGTON SOARES MARTINS

 CONSELHEIRA TUTELAR: ARIANA CAVALCANTE LOURENÇO

 PRESIDENTE DO CMDCAC: MARIA DOLORES LIMA DE PAIVA

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 030, de 14 DE MARÇO DE 2017.

Rescinde Contrato Administrativo do Candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS 03/2014 da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem e dá outras 
providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo, a pedido, da servidora MARIA MARTA DE SOUZA, matrícula 13913684, do cargo de Assistente Escolar,  a partir 
de 24/02/2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24/02/2017.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
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LUDMILLA PINHEIRO MARIANO
PRESIDENTE INTERINA

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 035, de 20 DE MARÇO DE 2017.

Contrata candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2016 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras providências.

O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de locação de serviços temporários para 
atender ao excepcional interesse público, RESOLVE:
 
Artigo 1º - Ficam os abaixo mencionados e aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2016, homologado pela Portaria Nº 095, datada de 30/01/2016 e 
publicada no Diário Oficial de Contagem – Edição 3565, no dia 11/02/, contratados, por meio de contrato administrativo, com fundamento no inciso IX, do Artigo 37, 
da CF/88, e na forma da Lei  Municipal nº 4288 de 30 de setembro de 2009, publicada no DOC 2482 de 05/10/2009, para a Administração da  Fundação de Ensino de 
Contagem – FUNEC:

Servidor Matrícula Cargo Contrato

Acassio Ferreira da Silva 13913927 Prof. de Geografia 14/02/2017

Adriane Ferreira da Silva 13913882 Prof. de Biologia 16/02/2017

Anaiane de Jesus Coelho 13913883 Prof. de Biologia 17/02/2017

Antonio Borge de Oliveira 13913902 Pedagoga 17/02/2017

Bárbara Elisa Santos O. Luz 13913890 Prof. de Bioloia 17/02/2017

Cladison Souza Claudiano 13913884 Prof. de Educação Física 17/02/2017

  Claudia Marcia de Oliveira 13913891 Pedagoga 22/02/2017

  Daniel Mota Ricardo 13913926 Prof. de Física 13/03/2017

  Danielle Diniz Justino 13913887 Prof. de Química 17/02/2017

  Dayane Marcelino de Souza 13913896 Pedagoga 06/03/2017

  Elder Segala Xavier 13913888 Prof. de Geografia 17/02/2017

  Ellen Mayumi Higashi 13913889 Prof. de Arte 15/02/2017

  Evelyn Aparecida da R. Abade 13913894 Prof. de Matemática 17/02/2017

  Fernando S. Yassuda 13913893 Prof. de Arte 17/02/2017

  Flavia Valle Vernaschi 13913892 Prof. de Sociologia 17/02/2017

  Gregório Morais Saraiva 13913897 Prof. de Química 17/02/2017

  Helio Luciano Pereira Amorim 13913898 Prof. de Geografia 17/02/2017

  Ilza Cristina dos Santos 13913899 Prof. de Arte 17/02/2017

  João Bosco Alves Dias 13913928 Prof. de Educação Física 06/03/2017

  João Henrique S. Santana 13913936 Prof. de Educação Física 15/02/2017

  José Geraldo da Silva Barbosa 13913905 Prof. de História 17/02/2017

  Joyce Ferreira dos Santos 13913903 Pedagoga 17/02/2017

  Juliane Alves da Rocha 13913901 Prof. de Arte 17/02/2017

  Karen Cristina de F. G. Albino 13913921 Prof. de Geografia 16/02/2017

Servidor Matrícula Cargo Contrato

Lady Tatiane de L. A. dos Anjos 13913907 Prof. de Geografia 16/02/2017

Lorena Carla Vieira 13913906 Prof. de Farmácia 17/02/2017

Lucas Diniz de Arêda 13913925 Prof. de Geografia 16/02/2017

Maísa Moura C. de Oliveira 13913922 Prof. Sociologia 20/02/2017

Nayara Clara Lopes Moreira 13913908 Prof. de Educação Física 16/02/2017

  Nubia Filomena S. Magalhães 13913923 Prof. de Biologia 15/02/2017

  Pedro Henrique Reis da Silva 13913909 Prof. de Farmácia 17/02/2017

  Priscila Vitória Barbosa 13913935 Prof. de Geografia 21/02/2017

  Rafael Sodré de Castro 13913910 Prof. de Arte 16/02/2017

  Rafaela Reis Ramos 13913900 Pedagoga 16/02/2017

  Regis Luiz da Silva Gonçalves 13913911 Prof. de Filosofia 20/02/2017

  Rosemary Martins B. Lucchini 13913920 Prof. de Física 20/02/2017
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  Santa Silva dos Santos 13913912 Prof. de Arte 20/02/2017

  Sarah Campos Cardoso 13913913 Prof. de História 17/02/2017

  Sarah Lygia Maura Costa 13913914 Prof. de Educação Física 17/02/2017

  Saulo Fernandes Oliveira Araújo 13913818 Prof. de Filosofia 17/02/2017

  Tassia Arcênio Pimentel Lima 13913932 Assistente Escolar 14/03/2017

  Tatiane Aparecida Damião From 13913904 Prof.  de Arte 15/02/2017

  Thiago Lima de Amorim 13913895 Prof. de Matemática 17/02/2017

  Victor Leir Bethonico de Souza 13913915 Prof. de Geografia 15/02/2017

  Vinicius de Jesus Soares 13913919 Prof. de Sociologia 17/02/2017

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas das contratações acima mencionadas.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

LUDMILLA PINHEIRO MARIANO
PRESIDENTE INTERINA

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 037, de 21 de março de 2017.

Constitui Comissão Especial do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr) da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC e dá outras providências.

A Presidente Interina da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais, considerando o convênio de Cooperação Técnica e Financeira, 
celebrado com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e a fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP, RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR, os membros abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão Especial do Programa de Iniciação Científica 
Júnior (PIBC-Jr) da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC:

Rodrigo Lobo Leite – Professor de Biologia - Coordenador de Projetos de Bolsa – FUNEC;
Cynthia Alessandra Bello – Professora do Curso de Análises Clínicas;
Érica Melanie Ribeiro Nunes – Professora de História;
Gilson Ramos Faria – Professor de Sociologia;
Adriana Mara Vasconcelos – Professora de Química;
Paulo Henrique Rodrigues – Professor de Infomática.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

LUDMILLA PINHEIRO MARIANO
PRESIDENTE INTERINA

Ipucon

OF/CIRC/IPUCON/GAB Nº 002/2017
Contagem 22/março/2017 
 Com cordiais cumprimentos, o presidente do COMPUR – Conselho Municipal de Políticas Urbanas - IPUCON, IGOR ARNALDO TAMEIRÃO DE AZEVEDO, no exer-
cício de suas atribuições conferidas, CONVOCA todos os membros titulares e suplentes, para participação da 1ª Reunião Ordinária do COMPUR, a ser realizada no dia 
17/04/2017, segunda-feira às 14h, no auditório da sede da Prefeitura Municipal de Contagem, situada à Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, 
Contagem, com a seguinte pauta:
Reestruturação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Politicas Urbanas - COMPUR
Salientamos a importância da participação de todos os membros.
Contando com habitual atenção de V.Sas. coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, renovando votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

IGOR ARNALDO TAMEIRÃO DE AZEVEDO
Presidente
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Transcon

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 09/03/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 06/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

09/03/2017 1094/2016 7961 INDEFERIDO Consórcio Norte

09/03/2017 1095/2016 7960 INDEFERIDO Consórcio Norte

09/03/2017 1101/2016 7947 INDEFERIDO Consórcio Norte

09/03/2017 1111/2016 7888 INDEFERIDO Consórcio Norte

09/03/2017 1112/2016 7887 INDEFERIDO Consórcio Norte

09/03/2017 1167/2016 7969 INDEFERIDO Consórcio Norte

09/03/2017 1170/2016 7998 INDEFERIDO Consórcio Norte

09/03/2017 1175/2016 7989 INDEFERIDO  Consórcio Sul

09/03/2017 1176/2016 7999 INDEFERIDO  Consórcio Sul

09/03/2017 1177/2016 8000 INDEFERIDO  Consórcio Sul

09/03/2017 1119/2016 7890 NÃO CONHECIDO  Consórcio Sul

09/03/2017 1172/2016 7988 NÃO CONHECIDO  Consórcio Sul

09/03/2017 1173/2016 7987 NÃO CONHECIDO  Consórcio Sul

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, 09 de Março 2017.

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 14/03/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 07/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

14/03/2017 1178/2016 7978 DEFERIDO Consórcio Norte

14/03/2017 1181/2016 7982 DEFERIDO Consórcio Norte

14/03/2017 1096/2016 7946 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/03/2017 1097/2016 7956 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/03/2017 1100/2016 7959 INDEFERIDO Consórcio Norte
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14/03/2017 1102/2016 7950 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/03/2017 1104/2016 7815 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/03/2017 1116/2016 7833 INDEFERIDO  Consórcio Norte

14/03/2017 1118/2016 7816 INDEFERIDO  Consórcio Norte

14/03/2017 1163/2016 7973 INDEFERIDO  Consórcio Norte

14/03/2017 1168/2016 8011 INDEFERIDO  Consórcio Norte

14/03/2017 1169/2016 7994 INDEFERIDO  Consórcio Norte

14/03/2017 1171/2016 8004 INDEFERIDO  Consórcio Norte

14/03/2017 1103/2016 7575 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, 14 de Março 2017.

Mário Baptista de Oliveira
Presidente JARIT - Contagem

Atos do Legislativo

Ata da 5º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete.  Aos quatorze dias do mês de março, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a quinta reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel Flávio de 
Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador 1º Vice-Presidente José Antônio Procópio de 
Almeida (Zé Antônio do Hospital). Em seguida, o vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar) fez a leitura do Salmo 49,  da Bíblia Sagrada. Na sequência, foi 
votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior.  Logo após, o presidente Daniel Carvalho falou sobre um projeto, denominado “Cultura na Câmara”,  que 
colocará o Poder Legislativo mais próximo do cidadão contagense, através de manifestações culturais. Para dar início a esse projeto, foi  convidado o jovem músico 
contagense, Mateus Henrique Martins, morador do bairro Tropical, que abriu os trabalhos com uma belíssima apresentação de violino. Daniel informou que essas 
apresentações artísticas serão, preferencialmente às terças-feiras, nos dias em que se realizam as reuniões plenárias. Na sequência, foram lidas as correspondências 
recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa para as providências de praxe. Prosseguindo, foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer 
no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei nº 011/2017 –“Institui o Programa Municipal de Zeladoria Simplificada”, de autoria do vereador Daniel Pereira 
Fonseca Silva (Daniel do Irineu); Projeto de Lei nº 012/2017 – “Institui o Dia Municipal do Demolay”, de autoria do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó); Projeto de Lei 
nº 013/2017 – “Institui o Dia da Viola Caipira no município de Contagem”, de autoria do vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho; Projeto de Resolução nº 
003/2017 – “Concede o diploma de honra ao mérito à servidora deste legislativo Gilca Valéria Ferreira”, de autoria dos vereadores Alex Chiodi Maia e Arnaldo Luiz de 
Oliveira. Logo após, foi executado o hino da cidade de Contagem. Na terceira parte da reunião, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 
196 a 228/2017; Indicações nºs 296 a 394/2017; Moções nºs 026 a 029/2017, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento 
nº 196/2017 – Construção de uma praça no terreno, localizado nos cruzamentos da Avenida Virgínia Graciosi Pacelli e Rua Miguel de Souza Arruda, próximo ao 
cemitério Bom Jesus, neste município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia (Alex Chiodi); Requerimento nº 197/2017 – Implantação de rede de captação das 
águas pluviais na Avenida Principal do bairro Vila Nova Esperança, de autoria do vereador 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); Requerimento nº 
199/2017 – Requer o retorno do projeto Seresta nas Praças, neste município, de autoria da vereadora 2ª Vice-Presidente Glória de Fátima Lopes Pena (Glória da 
Aposentadoria); Requerimento nº 204/2017 – Requer a instalação de sinalização semafórica no final da Rua Tiradentes, local conhecido com curva do “S”, bairro 
Industrial, município de Contagem, de autoria do vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar); Requerimento nº 205/2017 – Requer a reforma e a troca de 
iluminação pública da Praça Santa Maria, bairro Santa Maria, município de Contagem, de autoria do vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar); Requerimento 
nº 225/2017 – Requer a inserção de vaga especial para veículos que transportam portadores de deficiência e dificuldade de locomoção, em frente à Escola Municipal 
Senador José Alencar, no bairro Sapucaias II, neste município, de autoria do vereador Daniel Pereira Fonseca Silva; Requerimento nº 228/2017 –Requer a inserção de 
vaga especial para veículos que transportam portadores de deficiência e dificuldade de locomoção, em frente ao CEMEI, no bairro Sapucaias II, neste município, de 
autoria do vereador Daniel Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu); Indicação nº  352/2017 – Indica a instalação de um posto de atendimento do serviço do Programa de 
Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – na Câmara de Vereadores de Contagem, de autoria do vereador Marcos Vinícius Rangel Faria (Vinícius Faria); Indicação 
nº 390/2017 – Reforma e Modernização do Cine Teatro Municipal de Contagem, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia (Alex Chiodi); Indicação nº 393/2017 
– Drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Vereador Dias Diniz, bairro Linda Vista, neste município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia (Alex Chiodi). 
Após a votação, os vereadores e seus apartes discorreram a respeito de suas matérias aprovadas, conforme consta dos  anais desta Casa. Em seguida, falou o vereador 
Dr. Wellington (ortopedista), presidente da Comissão Externa de Saúde que questionou a respeito da continuidade,  no município, da prestação de serviços pelo 
laboratório de análises clínicas - LabClin. Esse vereador observou a necessidade de que seja feita uma nova licitação, já que seria muito ruim a avaliação por parte da 
população a respeito desse laboratório. Na oportunidade, dr. Wellington também questionou o atendimento na UPA JK, localizada no bairro Eldorado. Exemplificando, 
disse que essa unidade de saúde quando recebe um morador do bairro Petrolândia, esse morador é mandado de volta para ser atendido na UPA – Petrolândia. Lembrou 
que tal atitude seria errada, uma vez que o SUS é universal.  Em seguida, o vereador João Bosco (New Texas) solicitou a palavra e comentou que, segundo o Secretário 
Adjunto de Saúde, cerca de 10 (dez) leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva) serão reabertos  na próxima sexta-feira, dia 17 de março do corrente.Passando à 
discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, através de votação eletrônica, os seguintes Projetos de Resolução: 
Projeto de Resolução nº 001/2017, que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor José Natalino de Freitas”, de autoria do vereador Ivayr Nunes 
Soalheiro; Projeto de Resolução nº 002/2017 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Padre José Fernando de Mello, de autoria do vereador 
Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho. Receberam parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, os projetos, a saber: Projeto de Lei nº 
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004/2017 – “que passa a denominar-se Rua Zely Araújo Lima, a atual Estrada Servidão Seis, bairro Capim Rasteiro – Chácaras Campo alegre, neste município, de autoria 
do vereador Bruno Braga Batista (Bruno Barreiro), convertendo-se na Proposição de Lei nº 002/2017; Projeto de Lei nº 005/2017 – que passa a denominar-se Rua 
Benjamin Luiz Pinto, a atual Estrada Servidão Cinco, bairro Capim Rasteiro- Chácaras Campo Alegre, neste município, de autoria do vereador Bruno Braga Batista (Bruno 
Barreiro), convertendo-se na Proposição de Lei nº 003/20127. No horário destinado à Tribuna Livre, falou devidamente inscrito o jornalista Marcelo Grillo que discorreu 
sobre a Segurança Pública no município de Contagem, traçando  um paralelo com outros municípios. Aparteando, o vereador Léo Motta, falando como presidente da 
Comissão de Segurança Pública disse que já solicitou, através de ofício, uma audiência pública para o mês de abril, a fim de discutir a segurança pública de uma forma 
restrita e técnica. O que foi corroborado pelo vereador Capitão Fontes que disse ser necessária uma ampla discussão, na busca de uma solução em comum.  Finalizando 
os trabalhos, foi convocada a 6ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 21 de março, 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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