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Secretaria Municipal 
de Administração

ERRATA DE HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 17 de abril de 2017.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 042/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 167/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ESCUDOS BALÍSTICOS, ESCUDOS ANTI TUMULTO E ESPINGARDAS.

Retifica o Termo de Homologação publicado no Diário Oficial de Contagem – DOC, edição 4040 de 01 de fevereiro de 2017.

ONDE SE LÊ:
… DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1171.06.122.0001.1023 449052-12 010000

1171.06.122.0001.1023 449052-07 010000

LEIA-SE:
… DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1171.06.122.0001.2021 449052-12 010000

1171.06.122.0001.2021 449052-07 010000

Os demais termos permanecem inalterados.

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, nº. 200, Bairro Camilo Alves, inscrito no CNPJ nº. 18.715.508/0001-31, representado pelo 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sr. HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA, portador da Carteira de Identidade nº MG 10.941.185 SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 
014.115.726-70, com fundamento nos artigos 49 da Lei Federal 8.666/93 REVOGA POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO o RDC – Regime Diferenciado de Contratação 
nº. 004/2016 cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução das obras de implantação do Lote 
05 do Programa PRÓ-TRANSPORTE composto pelo Terminal de Integração Ressaca na avenida Severino Ballesteros Rodrigues na altura do Parque Sarandi, no Município 
de Contagem-MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por conveniência administrativa.
Abre-se o prazo recursal previsto em Lei.
Publique-se, registre-se e intime-se.
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Contagem, 10 de abril de 2017.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Contagem, 10 de abril de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2016
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS

PROJETO/ATIVIDADE: 1121.12.361.0024.2211; CÓDIGO: 449052-17; FONTE: 212207
                                  1121.12.361.0024.2211; CÓDIGO: 449052-19; FONTE: 212207

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL 

BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO EIRELI – ME 01 R$ 19.830,00

PREÇO TOTAL ===============================================>  R$ 19.830,00

Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 19.830,00 (dezenove mil, oitocentos e trinta reais)

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO EIRELI – ME no valor total estimado de R$ 19.830,00 (dezenove mil, 
oitocentos e trinta reais), modalidade Pregão Eletrônico nº 049/2016, homologo a licitação para respectiva aquisição.

Contagem, 10 de abril de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 084/2017 – CAIXA ESCOLAR SANTA CRUZ E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 

OBJETO: 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REPAROS E PINTURA NO GUARDA CORPO, REPAROS NA REDE ELÉTRICA, REPAROS NA ESCADA DE ACESSO AO 2º PISO, 

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Alexis José Ferreira de Freitas

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, 

Noême Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação: Caio Junqueira e Wanderson 

Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral.

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro 

Camilo Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Camila Xavier Silva - Matricula: 35.754-5
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REPAROS EM TRINCAS NAS PAREDES DO ELEVADOR, INSTALAÇÃO DE TUBO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, PISO EM CONCRETO NO CORREDOR DO 2º ANDAR 
(96m2) DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BORGES DA FONSECA (CUSTEIO E CAPITAL) EM 01 PARCELA DE R$ 14.990,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS: 33504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 11/04/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 097/2017 – CAIXA ESCOLAR DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

OBJETO: 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DO CEMEI DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR (CUSTEIO E CAPITAL) EM 07 PARCELAS, TOTALI-
ZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 30.082,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 11/04/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s): 

ACÓRDÃO Nº 16/2017

Processo: Nº 02B. 00009/2014
Recorrente: ISOMONTE S/A
Assunto: Lançamento do ISSQN
RelatorA: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 11 de abril de 2017

ISSQN –– RECURSO VOLUNTÁRIO –– PROVIMENTO PARCIAL - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – RECOLHIMENTO A MENOR - MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS 
– EMPILHADEIRAS - MANUTENÇÃO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA – TREINAMENTO - TESE DA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA - ATIVIDADE MEIO E ATIVIDADE FIM - 
PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DOS LANÇAMENTOS - REENQUADRAMENTO –– EXCLUSÃO DE COOBRIGADOS DO POLO PASSIVO – DECADÊNCIA - DECISÃO DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA REFORMADA. Retornando à pauta de julgamento, após sustentação oral e pedido de vista, por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara 
conheceu do recurso voluntário e decidiu pelo seu provimento parcial, reformando a decisão proferida em primeira instância referente ao TNF nº 23.515 de 19/12/2013 
para cancelar os lançamentos de ISSQN referentes aos meses de março e junho de 2008, em virtude da decadência e para alterar os enquadramentos e alíquotas do 
imposto relativos às notas fiscais de serviço eletrônicas de nºs 21, 35, 43 e 51, conforme quadro 2 de fl. 18, determinando a retirada do polo passivo da obrigação tri-
butária das diretoras da empresa com exclusão de seus nomes do rol de coobrigados e manutenção das demais exigências contidas no TNF. Participaram do julgamento 
presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e a Sra. Flávia de Aguiar Lage, com sustentação oral pelo advogado da Recorrente, Dr. 
Rafael Nichele, inscrito na OAB/RS sob o Nº 45.282.

ACÓRDÃO Nº 17/2017

PTA Nº: 02. B.00050/2013
RECORRENTE: Mais Soluções Financeiras Ltda
ASSUNTO: ISSQN-Item 10.02 
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo 
DATA DO JULGAMENTO: 11 de abril de 2017

ISSQN –– RECURSO VOLUNTÁRIO –– SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO – REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS - INTEMPESTIVIDADE - ANÁLISE 
DE OFICIO –– OMISSÃO DE RECEITA - SUBITEM 10.02 DA TABELA I ANEXO II-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CONTAGEM - CTMC –– PROVIMENTO NEGADO – 
DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, 
confirmando a decisão de improcedência do pedido proferida em primeira instância, que determinou a manutenção integral das exigências contidas no TNF nº: 21918 
– “série B de 18 de dezembro de 2012. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, a Sra. Flávia de 
Aguiar Lage e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais
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ATA DE REUNIÃO

Aos 4 (quatro) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezessete às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
sob a presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Sra. Rosangela Ferreira da Silva com as presenças dos seguintes membros componentes da 
Câmara: Sra. Flávia de Aguiar Lage, 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 02. B.00413/2013 – NILO CARVALHO DE NOGUEIRA COELHO, reclamação contra o Termo de Notificação 
Fiscal – TNF nº 24.001 de 20/08/2013, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, confirmando a decisão 
de improcedência do pedido proferida em primeira instância sob fundamento de que não cabe às instâncias administrativas negar validade às leis ou decidir sobre 
sua constitucionalidade, ficando mantidas integralmente as exigências de ISSQN sobre serviços de cartório e notariais contidas no TNF nº 24.001 – “série B” de 20 de 
agosto de 2013, Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por 
encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de jul-
gamento da Junta de Recursos Fiscais. Contagem, 04 de abril 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.

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA 

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

Retificação 

DOC 4084 de 10 de abril de 2017

Processo 08490/2016-02A

Data 11/05/2016

Assunto Isenção de IPTU

Nome / Razão Social COMUNIDADE  BATISTA NOVOS TEMPOS 

Data da decisão 24/02/2017 

Decisão Procedência Parcial

Nº da decisão 13.047

Onde se lê: Procedência Parcial

Leia-se: IMPROCEDENTE

Retificação

Processo 02B.00040/2015

Data 15/01/2015

Assunto Defesa contra o TNF nº 24.756

Nome / Razão Social MASON EQUIPAMENTOS LTDA

Data da decisão 07/02/2017 

Decisão Improcedente

Nº da decisão 13.052

Onde se lê: Improcedente

Leia-se: PROCEDÊNCIA PARCIAL

Retificação

Processo 2017020909112420

Data 09/02/2017

Assunto Não Incidência de ITBI

Nome / Razão Social MASSOTE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Data da decisão 22/02/2017

Decisão Procedência Parcial

Nº da decisão 13.053

Onde se lê: Procedência Parcial

Leia-se: IMPROCEDENTE

Retificação

Processo 17551/2016-02A

Data 30/11/2016

Assunto Cancelamento de Índice e IPTU

Nome / Razão Social ANTÔNIO CARLOS J.J.G E OUTROS

Data da decisão 03/03/2017

Decisão Procedência Parcial

Nº da decisão 13.043
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Onde se lê: Procedência Parcial

Leia-se: PROCEDENTE

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA

A Junta de Julgamento Fiscal - 1ª Instância, faz publicar as decisões abaixo indicadas :

Nº do Processo Data do Proc. Assunto Nome/Razão Social Data/decisão Decisão Nº Decisão

00009/2016-07A 21/01/2016 TERMO DE NOTIF. FISCAL CCT - CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA 23/03/2017 PROC. PARCIAL 13057

2017013010054501 30/01/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 02/03/2017 PROCEDENTE 13058

2017013010032201 30/01/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 02/03/2017 PROCEDENTE 13059

2017013010064701 30/01/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 02/03/2017 PROCEDENTE 13060

2017013010010601 30/01/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 02/02/2017 PROCEDENTE 13061

2017013009541901 30/01/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 03/03/2017 PROCEDENTE 13062

2017013009553101 30/01/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 03/03/2017 PROCEDENTE 13063

2017031410234501 14/03/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 22/03/2017 PROCEDENTE 13064

2017031410413201 14/03/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 22/03/2017 PROCEDENTE 13065

13484/2016-02A 18/08/2016 PRESCRIÇÃO CLAUDIA CRISTINA VIEIRA 29/03/2017 PROCEDENTE 13066

13544/2016-02A 19/08/2016 PRESCRIÇÃO DIGIDADOS DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA 03/04/2017 PROCEDENTE 13067

11922/2016-02A 18/07/2016 PRESCRIÇÃO DONARIA GOMES PEREIRA 05/04/2017 PROCEDENTE 13068

13618/2016-02A 22/08/2016 PRESCRIÇÃO EQUILIBR´ART CONSULT. E EVENTOS LTDA- ME 03/04/2017 PROCEDENTE 13069

13647/2016-02A 22/08/2016 PRESCRIÇÃO HERIVELTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 04/04/2017 PROCEDENTE 13070

02B.00139/2015 26/03/2015 TERMO DE NOTIF. FISCAL HOTEL LUAR LTDA-ME 07/03/2017 PROC. PARCIAL 13071

13522/2016-02A 18/08/2016 PRESCRIÇÃO IGREJA BATISTA NO CONJUNTO AGUA BRANCA 30/03/2017 PROCEDENTE 13072

15221/2016-02A 27/09/2016 ISENÇÃO DE IPTU IGREJA BATISTA PENIEL 03/03/2017 PROCEDENTE 13073

04754/2016-02A 22/03/2016 ISENÇÃO DE IPTU IGREJA PENTENCOSTAL DESPERTAR DA FE 03/04/2017 IMPROCEDENTE 13074

02555/2016-02A 11/02/2016 ISENÇÃO DE IPTU IGREJA PENTENCOSTAL DEUS É AMOR 06/03/2017 IMPROCEDENTE 13075

06067/2016-02A 19/04/2016 ISENÇÃO DE IPTU IGREJA PENT. DO PODER DE DEUS -IPPD 06/03/2017 PROCEDENTE 13076

05720/2016-02A 14/04/2016 ISENÇÃO DE IPTU IGREJA VERDADE E VIDA EM MISSSOES 06/03/2017 IMPROCEDENTE 13077

02B.00420/2015 14/09/2015 TERMO DE NOTIF. FISCAL INDUSTRIA MECANICA NETO LTDA 10/03/2017 PROC. PARCIAL 13078

00122/2016-07A 02/06/2016 TERMO DE NOTIF. FISCAL INOVA TRANSPORTES LTDA -EPP 30/01/2017 PROC. PARCIAL 13079

11818/2016-02A 14/07/2016 PRESCRIÇÃO JOAO BOSCO REIS 05/04/2017 PROCEDENTE 13080

14625/2015-02A 28/09/2015 RESTITUIÇÃO DE IPTU JOSE DA SILVA CARMO 20/02/2017 IMPROCEDENTE 13081

13655/2016-02A 22/08/2016 PRESCRIÇÃO JOSE LOPES RODRIGUES 04/04/2017 PROCEDENTE 13082

13627/2016-02A 22/08/2016 PRESCRIÇÃO JURALI DO NASCIMENTO SOUSA 03/04/2017 PROCEDENTE 13083

13621/2016-02A 22/08/2016 PRESCRIÇÃO LILIANE TRINDADE GANDRA CARDOSO 03/04/2017 PROCEDENTE 13084

13508/2016-02A 18/08/2016 PRESCRIÇÃO LUCIANO FRANCISCO DA SILVA MUNIZ 29/03/2017 PROCEDENTE 13085

2016121615273022 16/12/2016 IMUNIDADE DE ITBI LWJ PARTICIPAÇOES LTDA 08/03/2017 SUSPENSÃO 13086

02B.00524/2014 01/09/2014 AUTO DE INF.E NOTIF. FISCAL M.J. INSTALAÇÕES LTDA-ME 17/03/2017 PROC. PARCIAL 13087

11061/2016-02A 28/06/2016 AUTO DE INFRAÇÃO MASTER´S ALIMENTOS LTDA 28/03/2017 IMPROCEDENTE 13088

15619/2016-02A 06/10/2016 AUTO DE INFRAÇÃO MASTER´S ALIMENTOS LTDA 24/03/2017 IMPROCEDENTE 13089

13639/2016-02A 22/08/2016 PRESCRIÇÃO NIVALDO GUALBERTO PIRES 04/04/2017 PROCEDENTE 13090

11821/2016-02A 14/07/2016 PRESCRIÇÃO PERACIO DIAS MOTTA 05/04/2017 PROCEDENTE 13091

11798/2016-02A 14/07/2016 PRESCRIÇÃO RL ALUGUEL DE EMPILHADEIRA E EQUIP. LTDA 04/04/2017 IMPROCEDENTE 13092

11898/2016-02A 15/07/2016 PRESCRIÇÃO RODRIGO VARISTA DA SILVA RADESCA 05/04/2017 PROCEDENTE 13093

13441/2016-02A 17/08/2016 PRESCRIÇÃO ROGERIO LANA DOLABELA 29/03/2017 PROCEDENTE 13094

11797/2016-02A 14/07/2016 PRESCRIÇÃO SECUNDINO SILVA DINIZ 04/04/2017 IMPROCEDENTE 13095

11736/2015-02A 30/07/2015 CANC. DE TAXAS UNIMETRA MEDICINA DO TRAB. S/C LTDA-EPP 07/03/2017 PROC. PARCIAL 13096

Ficam os Contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC
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Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 13/04/2017

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2016  CREDENC 002/2014 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADA: ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LDA-EPP 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução, pela contratada, de confecção e fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, bem 
como a manutenção, substituição ou reparo de forração, velcros ou peças a serem prestados ao indivíduo que deles necessite, encaminhados pelos órgãos do SUS, 
dentro dos limites quantitativos que serão distribuídos por níveis de complexidade e de acordo com as normas do SUS. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 339039-36 CR. 831 / 339039 36  CR. 831; Fonte de recursos: 214901
Para os exercícios subseqüentes, as despesas correrão à conta da Dotação Orçamentária própria.  
VIGÊNCIA: 25/02/2018
- Os efeitos retroagem a data de assinatura

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 013/2016 PAC 004/2016 PP 003/2016 ATA 037/2016
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADA: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIREILI LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: Renovação pelo período de 12 meses, tendo seu inicio em 26/03/2017 e findando em 25/03/2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10-302-0056-2326 Elem da Despesa: 339039 36 CR 800 Fonte: 214901
VIGÊNCIA: 25/03/2018

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 098/2016 PAC 154/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADA: EXTRA COMUNICAÇÃO LTDA-ME
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação do prazo de vigência do contrato 098/2016, de 24 (Vinte e quatro) dias com vigência em 07/04/2017 a 
30/04/2017. 

RERRATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 017/2017 - PAC Nº. 022/2017
OBJETO: Aquisição do Procedimento de Monitorização Medular cumprimento de mandado judicial nº 0135642.40..2015.8.13.0079
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1113.1 10-302-0056-2326 339030 35 CR 813/814 214801/214901

ONDE SE LÊ:
DISPENSA Nº. 017/2017 - PAC Nº. 022/2017
OBJETO: Aquisição do Procedimento de Monitorização Medular cumprimento de mandado judicial nº 0135642.40..2015.8.13.0079
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1113.1 10-302-0056-2326 339030 35 CR 813/814 214801/214901

LEIA-SE:
DISPENSA Nº. 017/2017 - PAC Nº. 022/2017
OBJETO: Aquisição do Procedimento de Monitorização Medular cumprimento de mandado judicial nº 0135642.40..2015.8.13.0079
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1113.1 10-302-0056-2326 339039 36 CR 830/831 214801/214901

Demais condições INALTERADAS.

Publique – se. 

Contagem, 04 de abril de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
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DISPENSA Nº. 023/2017 - PAC Nº. 033/2017

OBJETO: Aquisição de Procedimento dos Exames de ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMINAL, em atendimento a ordem judicial n° 0079.16.015256-1, em prol de Ary de 
Almeida.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1.10-302-0056-2326 – 339039 36 CR 831 – FONTE 214901

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- INSTITURO HERMES PARDINI S/A , inscrita no CNPJ nº. 19.378.769/0001-76, no valor total de R$ 702,00 (Setecentos e Dois Reais).

Publique – se. 

Contagem,10 de abril de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

REVOGAÇÃO

O Secretario Municipal de Saúde e presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem, autoridade competente para aprovação, revogação e 
anulação do procedimento de Aquisição no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei complementar Municipal 031/2016 e Lei Federal 8.666/93, vem REVOGAR 
o Processo Administrativo de n° 136/2016, pregão presencial n° 067/2016, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em analises laboratoriais em amostras 
de leite humano, formulas infantis e dieta enteral produzidas no lactario do Complexo Hospitalar de Contagem, uma vez que tal aquisição teve o pregão presencial 
deserto, revoga-se este PAC para iniciar uma aquisição por meio de dispensa de licitação.

Contagem, 10 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde
Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SMDSH 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE CONTAGEM - COMSAN

CONVOCAÇÃO

Contagem, 11 de abril de 2017

Convocamos os (as) Conselheiros (as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participarem da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Contagem, que será realizada na quinta-feira, dia 20 de abril de 2017, às 09:00 horas, à Casa dos Conselhos, 
situada à Av. José Faria da Rocha, Nº 1.016, 2º andar, Bairro Eldorado, Contagem-MG.

Pauta

1 – Leitura e aprovação da  Ata da 2ª plenária ordinária (16/03/2017); 
2 – Composição do Conselho Gestor; 
3 – Apresentação de pauta especifica das Comissões de Trabalho do COMSAN;
4– Informes Gerais;

 ____________________________
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Sra. Rita Januaria da Silva Morais 
Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar
Nutricional Sustentável de Contagem-COMSAN

Famuc

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
ESTÁGIO PROBATÓRIO

NOME: MATRÍCULA:

CARGO: NUMERO DA AVALIAÇÃO:

LOTAÇÃO: LOCAL DE TRABALHO:

DATA DA POSSE: DATA DE ENTRADA EM EXERCÍCIO: PERÍODO AVALIATIVO:

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

NOME: DATA QUE ASSUMIU O CARGO:

INSTRUÇÕES

Assinale com um �X� a opção que melhor caracteriza o desempenho do servidor, de acordo com a natureza e as condições de sua função, em relação a cada um dos 
itens abaixo relacionados.

Se julgar necessário prestar algum esclarecimento referente a qualquer um dos itens utilize o espaço denominado �OBSERVAÇÕES�.

O prazo para devolução deste formulário é de, no máximo, 20 (vinte) dias após o recebimento. A assinatura da Chefia lmediata deverá estar legível ou identificada por 
carimbo.
A Chefia lmediata deverá passar ao servidor avaliado a Ficha de Autoconceito imediatamente ao recebimento, dando ciência ao mesmo do prazo limite de devolução, 
ou seja, 20 (vinte) dias.

Informamos que a inobservância destas instruções, que acarrete qualquer irregularidade no procedimento em questão, será de responsabilidade da Chefia Imediata.

ITENS AVALIADOS

1 – PRODUÇÃO

Avalie a produção de trabalho de acordo com a natureza e condições da função. Compare a quantidade de serviço executado com aquela esperada.

Produção insuficiente

Ritmo de trabalho rápido e produtivo. Servidor de grande eficiência, dispondo sempre de recursos para execução de suas tarefas.
Produção aceitável, atingindo o mínimo exigido para a função.
Ritmo de trabalho muito lento. Precisa ser acompanhado e estimulado para que produza. 
Sempre mantém boa produção e procura sempre superar seus limites.
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2 - CONHECIMENTO DO TRABALHO

Grau de conhecimento técnico que possui do trabalho e sua capacidade de utilizá-lo em situações práticas.

Conhece pouco de seu trabalho, não possuindo recursos para resolver situações de rotina.
Conhece o seu trabalho e procura sempre o seu aprimoramento e atualização profissionais. 
Não possui o conhecimento exigido para a função.

Domina, de forma atualizada, os conhecimentos técnicos e práticos exigidos para o cargo.

Conhecimento suficiente do trabalho.

3 – QUALIDADE

Avalie a exatidão, apresentação, ordem e cuidado com que o servidor desempenha seu trabalho. 

Qualidade irregular: ora boa, ora deixa a desejar.
Seu trabalho é de um cuidado excepcional.
Comete erros em demasia e o serviço demonstra desleixo e falta de cuidado. 
Não se preocupa com a qualidade e/ou perfeição de seu trabalho.
Mantém constantemente boa qualidade no serviço feito e, sempre que possível, procura aprimorar-se

4 – RESPONSABILIDADE

Avalie a maneira como o servidor se dedica ao trabalho e executa o serviço no prazo estipulado. Maneira pela qual desempenha suas funções e a confiança que inspira 
quando uma tarefa lhe é confiada.

Merece a máxima confiança. Assume e desempenha perfeitamente suas tarefas e funções.
Desenvolve bem tarefas de rotina. Porém, necessita de orientação quando lhe são confiadas tarefas mais complexas.
Seu trabalho não inspira confiança alguma.
Necessita acompanhamento e muita orientação, mesmo em situações de rotina. 
Merece confiança, desempenhando bem suas funções após pequena orientação.

5 - COMPREENSÃO DE SITUAÇÕES

Grau com que apreende a essência de um problema. Capacidade de percepção de situações e a visão crítica das mesmas.

Pouca capacidade de compreensão e intuição. Percepção lenta e inexata dos fatos. 
Capacidade de compreensão, apreensão e intuição satisfatórias.
Ótima capacidade de percepção, compreensão e apreensão dos fatos.
Nenhuma capacidade de compreensão, apreensão e intuição. Não consegue perceber o significado dos fatos ou situações.
Apreende os fatos com facilidade e possui a noção exata do que é realmente importante

6 - BOM SENSO E INICIATIVA

Considere o bom senso das decisões do servidor na ausência de instruções detalhadas ou em situações imprevistas.

Possui alto grau de bom senso. Toma sempre a melhor decisão no momento exato.
Faltam-lhe recursos para enfrentar situações inesperadas e toma sempre a decisão errada. Convém fornecer-lhe sempre instruções detalhadas.
Age sensatamente mesmo em situações fora de rotina. Pode-se confiar sempre em suas decisões.
Engana-se frequentemente. Não consegue tomar nenhuma decisão.
Na maioria das vezes demonstra iniciativa e toma a decisão correta.
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7 – DISCIPLINA

Avalie o comportamento do servidor quanto a compreensão e aceitação de instruções, ordens e/ou normas disciplinares e costumes normalmente aceitos.

Aceita as instruções e/ou ordens recebidas, questionando-as às vezes, mas procura sempre cumpri-las.

É disciplinado, aceita sempre instruções e/ou ordens expondo seu ponto de vista com educação sempre que julga necessário.

É indisciplinado. Não questiona e não aceita instruções e/ou ordens recebidas.

Sempre retruca as críticas feitas e questiona as ordens e/ou instruções recebidas, nem sempre cumprindo-as.

Tem sempre em mente o cumprimento de instruções e/ou ordens, desde que tenha conhecimento dos objetivos das mesmas.

8 – ASSIDUIDADE

Avalie a frequência e a pontualidade do servidor e também sua permanência no local de trabalho.

É sempre frequente, porém, não cumpre a carga horária exigida, atrasando-se ou ausentando-se do local de trabalho logo que termina as suas tarefas.
É sempre frequente e cumpre a carga horária exigida.
É frequente, permanece no local de trabalho mas, às vezes, se atrasa.
É sempre pontual e frequente ausentando-se raramente, e com justificativa, de seu local de trabalho.
É infrequente, não justifica suas ausências, mas, quando comparece, sempre cumpre a carga horária exigida.
É infreqüente mas suas ausências são sempre justificadas com atestado médico:

Licença médica
Licença para acompanhamento.
Licença Maternidade.
Período de afastamento:   

9 – COOPERAÇÃO

Avalie a forma como o servidor se relaciona com os colegas de trabalho e o auxílio que presta aos mesmos.

Sempre demonstra boa vontade em colaborar com os colegas, oferecendo sempre sua ajuda. 
Não sabe trabalhar em equipe, não colabora e nem se interessa em ajudar os colegas.
Colabora sempre que é solicitado.
Mostra relutância em colaborar, prejudicando o grupo pela falta de cooperação e coleguismo.
Demonstra espírito de colaboração procurando sempre o que fazer para aprimorar o desempenho da equipe.

10 - RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Avalie o tipo de relacionamento ou contato pessoal do servidor com colegas ou com o público em geral.

Demonstra dificuldades de relacionamento, sendo incapaz de atender as pessoas com educação e respeito.
Sempre inspira tranqüilidade e confiança em seus contatos pessoais.
Cria sérios problemas de relacionamento sendo, às vezes, inconveniente.
Demonstra educação, respeito e compreensão no relacionamento com qualquer pessoa.
Reconhece que é importante manter um bom relacionamento, embora nem sempre o consiga.

11 - APRESENTAÇÃO PESSOAL

Considere a apresentação geral do servidor e a impressão que a mesma causa nas pessoas. 

Apresentação pessoal descuidada.
Preocupa-se e interessa-se pela sua apresentação, que está sempre de acordo com o local e a função que executa.
Às vezes descuida de sua apresentação pessoal. Apresentação pessoal adequada para o trabalho que executa.
Apresentação pessoal inadequada para o local e as funções que desempenha



"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, 17 de abril de 2017 Página 11 de 23 Diário Oficial de Contagem - Edição 4087

12 - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO

Considere a capacidade de planejar, programar e controlar as atividades de sua área de trabalho. 

Consegue planejar e controlar suas atividades, conseguindo evitar sobrecargas inesperadas.
É incapaz de planejar suas atividades e seu trabalho é feito de forma desorganizada.
A maneira como consegue controlar e planejar suas atividades faz com que sua produtividade seja sempre boa.
Possui conhecimentos práticos, porém não consegue planejar, organizar e controlar suas tarefas.
Possui métodos de organização que deixa a desejar quando colocados em prática. Precisa adquirir formas mais adequadas de controlar suas atividades.

OBSERVAÇÕES

CORREIO ELETRÔNICO DA CHEFIA IMEDIATA: ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA IMEDIATA:

º PERFIL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
                                                                                                                                                                                                                                                                       

DADOS DO SERVIDOR

NOME: 
MATRÍCULA:

CARGO:                                                         SETOR DE TRABALHO:

DATA DA ADMISSÃO: CHEFIA IMEDIATA:

                                                     

ITENS AVALIADOS                                                                                                                   NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL
 MÉDIO NÍVEL INFERIOR

PRODUÇÃO

CONHECIMENTO DO TRABALHO

QUALIDADE DO TRABALHO

RESPONSABILIDADE COM O TRABALHO

COMPREENSÃO DE SITUAÇÕES NO TRABALHO

BOM SENSO E INICIATIVA NO TRABALHO

DISCIPLINA

ASSIDUIDADE NO TRABALHO

COOPERAÇÃO NO TRABALHO

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL                                                                                                       

APRESENTAÇÃO PESSOAL

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES
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- As avaliações de nível Superior e de nível Médio são consideradas desempenho satisfatório na avaliação geral. Nestes casos o servidor deve ser estimulado a manter 
ou melhorar o seu desempenho.
 - As avaliações de nível Inferior são consideradas desempenho insatisfatório na avaliação geral. Neste caso devem ser trabalhados, juntamente com o servidor, os mo-
tivos que o levaram a obter tais resultados, orientando-o e dando ciência sobre as atribuições e responsabilidades do cargo.  Além disso, deverá ser encaminhado ao 
Departamento de Desenvolvimento Humano da FAMUC o relatório das medidas implantadas visando à melhoria do desempenho do servidor. O prazo de entrega deste 
relatório é de 30 dias contados a partir da data de recebimento deste documento. 
- O servidor avaliado terá prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento do perfil da avaliação de desempenho, para apresentar recurso junto a Co-
missão Especial de Avaliação de Desempenho, em relação àquela avaliação especial de desempenho que discorde. Os recursos deverão conter motivo da solicitação 
da revisão, devidamente fundamentado, com identificação e assinatura do servidor interessado. Não serão aceitos recursos protocolados fora do período estipulado e 
nem referentes a avaliações especiais de desempenho realizadas anteriormente.

Contagem, 31 de MARÇO de 2017.                         ______________________________________________________________
                                                                                                                         ASSINATURA / MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR

Assinar registra o recebimento do documento, não correspondendo à sua concordância. Caso não concorde solicite recurso conforme é explicado na caixa de observa-
ções acima.
 Ao servidor avaliado que não atender o disposto nesta Portaria serão aplicadas as penalidades previstas no Estatuto dos Servidores Públicos, especialmente por prática 
de opor resistência injustificada ao andamento de documento e do processo. 

Contagem,______ de ______________de 2017.                   ______________________________________________________________
                                                                                                                         ASSINATURA / MATRÍCULA DO SERVIDOR

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem

FICHA DE AUTOCONCEITO
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – ESTÁGIO PROBATÓRIO

NOME: MATRÍCULA: 

CARGO: NUMERO DA AVALIAÇÃO: 

LOTAÇÃO: LOCAL DE TRABALHO:

DATA DA POSSE: DATA DE ENTRADA EM EXERCÍCIO:

INSTRUÇÕES

Marque com um �X� a opção que melhor caracteriza o seu desempenho em relação a cada um dos itens abaixo relacionados.

Se julgar necessário prestar algum esclarecimento referente a qualquer um dos itens, utilize o espaço denominado �OBSERVAÇÕES� no final desta avaliação.

Lembre-se de que você deve prestar informações com lealdade e critério pois esta avaliação constitui um exame que você está fazendo de si mesmo e que será de 
fundamental importância em todo seu Processo de Avaliação de Estágio Probatório.

O prazo para devolução deste formulário é de, no máximo, 20 (vinte) dias após o recebimento. A assinatura do servidor deverá estar legível.

Informamos que a inobservância destas instruções, que acarrete qualquer irregularidade no procedimento em questão, será de responsabilidade do próprio servidor.

ITENS AVALIADOS

1 – PRODUÇÃO

Avalie a quantidade de trabalho executado, de acordo com a natureza e condições de sua função. 
Mantenho boa produção, procurando superar meus limites.
Necessito de acompanhamento para que consiga produção.
Produzo o exigido para o meu cargo.



"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, 17 de abril de 2017 Página 13 de 23 Diário Oficial de Contagem - Edição 4087

2 - CONHECIMENTO DO TRABALHO

Avalie o grau de conhecimento teórico que possui do trabalho e sua capacidade de utilizá-lo na prática.

Tenho conhecimento do trabalho, mas necessito de auxílio para resolver algumas situações de rotina. 
Conheço o suficiente do meu trabalho para resolver as situações de rotina.
Conheço meu trabalho e procuro sempre aperfeiçoamento e atualização profissionais.

3 - QUALIDADE DO TRABALHO

Avalie a exatidão, a ordem e o cuidado com que desempenha suas funções. 
Qualidade irregular: ora boa, ora deixa a desejar.
Mantenho sempre a boa qualidade do meu serviço e, sempre que possível, procuro melhorar.
Tenho alguma preocupação com a qualidade e perfeição do meu trabalho

4 – RESPONSABILIDADE

Avalie a maneira como se dedica ao trabalho. Considere o quanto de orientação ou acompanhamento é necessário para que você consiga os resultados esperados.

Assumo e desempenho perfeitamente todas as tarefas que me são confiadas.
Desempenho bem tarefas do dia a dia, necessitando de orientação quando me são confiadas tarefas mais complexas.
Necessito de acompanhamento e orientação em situações do dia a dia.

5 - COMPREENSÃO DE SITUAÇÕES

Avalie a capacidade de perceber situações e sua visão crítica das mesmas.
Tenho algumas dificuldades para compreender as situações do dia a dia em meu setor de trabalho.
Possuo a noção exata do que é ou não importante em qualquer situação.
Tenho facilidade para compreender e perceber a importância das situações do dia a dia em meu setor de trabalho.

6 - BOM SENSO E INICIATIVA

Avalie o bom senso de suas decisões na ausência de instruções detalhadas ou em situações imprevistas.
Na maioria das vezes demonstro iniciativa e tomo a decisão correta.
Possuo bom senso e sempre tomo a melhor decisão no momento certo.
Tenho algumas dificuldades para enfrentar situações inesperadas precisando receber orientação para resolvê-las.

7 – DISCIPLINA

Avalie seu relacionamento com a chefia em relação a aceitação e cumprimento de instruções ou ordens recebidas.
Aceito as instruções ou ordens recebidas e exponho minha opinião quando julgo necessário.
Às vezes questiono as instruções ou ordens recebidas deixando de cumpri-las.
Às vezes questiono as instruções ou ordens recebidas mas sou capaz de cumpri-las.

8 – ASSIDUIDADE

Avalie sua frequência, pontualidade e permanência no local de trabalho. 
Falto ao trabalho e quase nunca apresento justificativa.
De vez em quando falto ao trabalho ou atraso-me, mas sempre justifico com a chefia. 
Sou pontual e frequente, ausentando-me raramente e com justificativa.
Quando falto justifico-me com atestado médico.

9 – COOPERAÇÃO

Avalie seu relacionamento com os colegas de trabalho e o auxílio que presta aos mesmos.
Demonstro boa vontade em colaborar com os colegas, oferecendo sempre minha ajuda.
Colaboro quando sou solicitado.
Sou mais reservado e não me envolvo em trabalhos de grupo, preferindo não oferecer ou receber ajuda

10 - RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Avalie seu relacionamento ou contato pessoal com as pessoas em seu local de trabalho. 
Reconheço que é importante manter um bom relacionamento, embora nem sempre o consiga.
Tenho dificuldades de me relacionar, às vezes, me excluindo do grupo.
Demonstro educação, respeito e compreensão no relacionamento com qualquer pessoa.

11 - APRESENTAÇÃO PESSOAL

Avalie a impressão que sua apresentação pessoal causa nas pessoas em seu ambiente de trabalho. 
Minha apresentação pessoal está de acordo com o local e o trabalho que executo.
Preocupo-me pouco com minha apresentação pessoal sendo, às vezes, inadequada para o local e o trabalho que executo.
Às vezes descuido de minha apresentação pessoal.
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12 - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO

Avalie sua capacidade de planejar, programar e controlar as atividades de sua área de trabalho. 
Não consigo planejar minhas atividades e meu trabalho é feito de forma pouco organizada.
Planejo e organizo minhas tarefas conseguindo evitar sobrecargas de serviço.
Possuo conhecimento, porém nem sempre consigo planejar, organizar e controlar minhas tarefas.

OBSERVAÇÕES

CORREIO ELETRONICO DO SERVIDOR: ASSINATURA DO SERVIDOR:

Portaria nº 7.923, de 13 de março de 2017.

Adapta a regulamentação da avaliação especial de desempenho do servidor público em período de estágio probatório na Secretaria Municipal de Saúde/Fundação de 
Assistência Médica e de Urgência de Contagem e dá outras providências.

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 de 
22 de dezembro de 2015 e pela Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Seção I

Das Disposições Gerais

Art.1º O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo da Secretaria Municipal de Saúde/Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, em virtude 
de aprovação em concurso público, ficará sujeito a um período de 03 (três) anos de estágio probatório.

Art.2º O servidor em período de estágio probatório será submetido à avaliação especial de desempenho, nos termos desta Portaria.

Seção II

Das Competências

Art.3º Compete ao Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, a implementação das normas desta 
Portaria, bem como as demais providências necessárias à boa conclusão das avaliações de desempenho, além de:
I – emitir instrumentos de avaliação especial de desempenho para cada servidor em estágio probatório;
II – receber os instrumentos de avaliação especial de desempenho devidamente preenchidos;
III – pontuar cada instrumento de avaliação especial de desempenho;
IV – manter banco de dados para controle dos servidores em estágio probatório;
V – notificar o servidor em estágio probatório e ao superior imediato do servidor as situações de suspensão de estágio probatório, previstas no art.14;
VI – realizar todos os procedimentos necessários para desencadear processo de exoneração, em qualquer fase do estágio probatório, observando o disposto na Seção 
VIII desta Portaria;
VII – encaminhar pedidos de pareceres relativos a situações de estágio probatório para órgãos competentes;
VIII – realizar atividades pertinentes ao estágio probatório;
IX – desempenhar outras atribuições previstas em lei ou delegadas.

Art.4º Será instituída a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CEAD, constituída por 05 (cinco) membros, composta majoritariamente por servidores deten-
tores de cargos de provimento efetivo, com suporte da Assessoria Jurídica.

Art.5º Compete à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CEAD:
I – definir as metodologias de avaliação especial de desempenho;
II – apreciar, julgar e registrar os atos relativos à avaliação especial de desempenho;
III – realizar ou solicitar a realização de diligência ou convocar servidores ou chefias para esclarecimentos pertinentes à avaliação especial de desempenho, quando 
necessário;
IV – garantir o exercício do direito de defesa do servidor a cada etapa ou ao final do processo de avaliação especial de desempenho, se solicitado;
V – emitir parecer quanto à exoneração, continuidade do estágio probatório ou confirmação do servidor no serviço público municipal, no prazo de 3 (três) meses, con-
tados da data de recebimento do processo administrativo;
VI – analisar os casos de suspensão do estágio probatório;
VII – concluir pela similaridade ou não entre as funções exercidas no cargo de provimento efetivo e no cargo em comissão;
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VII – deliberar sobre casos omissos.

Parágrafo único. A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho será designada pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde/Fundação de Assistência Médica e de 
Urgência de Contagem.

Art.6º. O parecer da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho será encaminhado ao titular da Secretaria Municipal de Saúde/Fundação de Assistência Médica e 
de Urgência de Contagem para apreciação, bem como homologação dos atos decorrentes.

Seção III

Da Avaliação Especial de Desempenho

Art.7º A avaliação especial de desempenho é o procedimento que visa comprovar a aptidão e a capacidade do servidor para o desempenho das atividades do cargo de 
provimento efetivo para o qual foi nomeado.

Art.8º Para se determinar a aptidão e a capacidade para o desempenho das atividades do cargo, devem ser observados os seguintes critérios:
I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V - responsabilidade.

Art.9º Os formulários de avaliação especial de desempenho do servidor são os constantes dos Anexos desta Portaria.

Art.10º O superior imediato da área de lotação do servidor em estágio probatório deverá responsabilizar-se, juntamente com o Departamento de Desenvolvimento 
Humano, pelo cumprimento dos prazos estabelecidos nesta Portaria.

Art.11º É condição para aquisição da estabilidade no serviço público municipal, a obtenção, pelo servidor em estágio probatório, de, no mínimo, 04 (quatro) de suas 
avaliações com conceito superior e/ou médio.

Parágrafo único. A apuração do conceito superior, médio e inferior será efetuada de acordo com a escala gráfica que ficará sob a responsabilidade do Departamento de 
Desenvolvimento Humano.

Art.12º O estágio probatório será constituído por 06 (seis) etapas distintas e indispensáveis de avaliação especial de desempenho, sendo que estas se realizarão da 
seguinte forma:

I - A primeira avaliação realizar-se-á 04 (quatro) meses após a entrada em efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado;
II - A segunda avaliação realizar-se-á 06 (seis) meses após a realização da primeira;
III - A terceira avaliação realizar-se-á 04 (quatro) meses após a realização da segunda;
IV - A quarta avaliação realizar-se-á 06 (seis) meses após a realização da terceira;
V - A quinta avaliação realizar-se-á 04 (quatro) meses após a realização da quarta;
VI - A sexta avaliação realizar-se-á 06 (seis) meses após a realização da quinta.

§1º Para a realização da avaliação especial de desempenho, o servidor deverá estar no efetivo exercício das funções inerentes ao cargo para o qual prestou concurso.

§2º Não haverá interrupção do estágio probatório quando o servidor exercer cargo em comissão ou função gratificada, cujas atribuições guardem correlação com as 
atividades do cargo efetivo para qual foi nomeado.

§3º A Comissão Especial de Avaliação e Desempenho concluirá pela similaridade ou não entre as atribuições exercidas no cargo de provimento efetivo e no cargo em 
comissão ou na função gratificada.

Seção IV

Da Suspensão

Art. 13º Não serão computados para avaliação especial de desempenho e aquisição de estabilidade o tempo relativo à:

I - disponibilidade para outros órgãos, com ou sem ônus para o Município, salvo quando obtiver parecer favorável da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, 
que deverá seguir o critério de correlação das funções desempenhadas;

II - quaisquer interrupções do exercício das atribuições do cargo superiores a 45 (quarenta e cinco) dias intercalados ou não, em cada etapa da avaliação especial de 
desempenho.

Art.14º Nas hipóteses descritas no art. 13 desta Portaria, o estágio probatório será suspenso, mediante publicação do ato administrativo, e o período referente à avalia-
ção especial de desempenho será recalculado e retomado, quando do retorno do servidor ao exercício das atividades do cargo para o qual foi nomeado.

Parágrafo único. Na hipótese de obtenção de parecer favorável da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho de que trata o item I do art. 13 desta Portaria, o 
tempo relativo à disponibilidade não será computado, para avaliação especial de desempenho e aquisição de estabilidade, caso a avaliação especial de desempenho 
remetida ao órgão não retorne, devidamente preenchida e assinada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, para o Departamento de Desenvolvimento Humano.

Art.15º O servidor afastado nos termos do art. 13 desta Portaria, ao retornar às atividades inerentes ao seu cargo efetivo, mediante ato administrativo, formalizará 
comunicado ao Departamento de Desenvolvimento Humano, do seu retorno, juntamente com o superior imediato de sua área de lotação, para que haja reinício da 
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contagem de tempo de seu estágio probatório, sob pena de desconsideração do período.

Parágrafo único. Após as providências descritas no caput deste artigo, será reiniciada a etapa de avaliação especial de desempenho, suspensa nos termos do art. 13 
desta Portaria.

Seção V

Dos Instrumentos de Avaliação

Art.16º A avaliação especial de desempenho do servidor público em período de estágio probatório será de responsabilidade do superior imediato da área de lotação do 
servidor.

Parágrafo único. Caso o servidor em estágio probatório tenha tido mais de uma subordinação no período de avaliação especial de desempenho, esta será de responsa-
bilidade das chefia a que o mesmo esteve subordinado por maior numero de dias, prevalecendo, em caso de igualdade, a última.

Art.17° Conforme formulários referentes à avaliação especial de desempenho e ao autoconceito, anexos desta Portaria, cada etapa descrita no art.12, desta Portaria, 
será composta pela manifestação:
I - do superior imediato do servidor,
II - do servidor avaliado; e.
III - do Departamento de Desenvolvimento Humano da Secretaria Municipal de Saúde/Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem.

Parágrafo único. Os servidores deverão ser cientificados de todos os atos relativos à sua avaliação especial de desempenho.

Art.18º É vedado, sob pena de responsabilidade administrativa, o desvio do servidor em estágio probatório das atividades inerentes ao cargo para o qual foi nomeado, 
exceto para exercício de atividades relativas a cargo comissionado e função gratificada. 

Parágrafo único. O tempo de exercício de atividades relativas a cargo comissionado e função gratificada será computado para avaliação especial de desempenho e 
aquisição de estabilidade, desde que o servidor seja submetido à avaliação especial de desempenho, nos termos desta Portaria.

Art.19° O formulário de avaliação especial de desempenho será preenchido em conjunto com o servidor em estágio probatório, revendo com o mesmo os aspectos 
significativos ocorridos no período e que contribuíram para o resultado atingido.

§1º O formulário de avaliação especial de desempenho deverá ser assinado, carimbado e datado pelos avaliadores e pelo servidor avaliado;

§2º Ao servidor avaliado que não atender o disposto nesta Portaria será aplicada  penalidade prevista no Estatuto dos Servidores Públicos, especialmente por prática de 
opor resistência injustificada ao andamento de documento e do processo.

Art.20° Os formulários utilizados pelo superior imediato do servidor avaliado serão devolvidos à  Departamento de Desenvolvimento Humano da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de recebimento destes.

§1º É obrigatória a devolução dos formulários ao Departamento de Desenvolvimento Humano da Secretaria Municipal de Saúde/Fundação de Assistência Médica e de 
Urgência de Contagem nos prazos previstos no caput deste artigo, mesmo em caso de não preenchimento dos mesmos.

§2º A devolução, em branco, dos formulários, deverá vir acompanhada do motivo pelo qual os mesmos não foram preenchidos.

Art.21° Nas avaliações de resultado insatisfatório, o Departamento de Desenvolvimento Humano e o superior imediato da área de lotação do servidor avaliado deverão 
trabalhar, juntamente com o servidor, os motivos que o levaram a obter tais resultados, orientando-o e discutindo um plano de ação visando sanar as dificuldades.

§1º Nestes casos, o superior imediato da área de lotação do servidor avaliado deverá encaminhar ao Departamento de Desenvolvimento Humano, no prazo de 30 (trin-
ta) dias a contar do recebimento do resultado da avaliação especial de desempenho, relatório das medidas implantadas para melhoria do desempenho do servidor.

§2º Caso necessário poderá ser realizado, a pedido do Departamento de Desenvolvimento Humano ou da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, diligências 
ao setor de trabalho do servidor avaliado.

Art.22° O recebimento, realização e envio dos formulários de avaliação especial de desempenho do servidor ao Departamento de Desenvolvimento Humano são de 
responsabilidade da chefia imediata do servidor.

§1º O perfil da avaliação especial de desempenho será enviado preferencialmente por meio de correio eletrônico, pelo Departamento de Desenvolvimento Humano, ao 
servidor e à chefia imediata que realizou a avaliação especial de desempenho do mesmo.

Seção VI

Dos Recursos

Art.23° O servidor avaliado terá prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento do perfil da avaliação de desempenho para apresentar recurso junto a 
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, em relação àquela avaliação especial de desempenho.

§1º Os recursos deverão conter motivo da solicitação da revisão, devidamente fundamentado, com identificação e assinatura do servidor interessado.

§2º Os recursos deverão ser entregues no protocolo específico da Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.

§3º Não serão aceitos recursos protocolados fora do período estipulado no §2º, nem referentes a avaliações especiais de desempenho realizadas anteriormente.
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Seção VII

Da Exoneração

Art.24° Será exonerado o servidor que, no período de seu estágio probatório, apresentar 03 (três) avaliações, consecutivas ou intercaladas, com conceito inferior, me-
diante instauração de Processo Administrativo.

Seção VIII

Do Processo Administrativo de Exoneração

Art.25° Sempre que o parecer conclusivo da Comissão indicar a exoneração, no caso previsto no artigo 24, desta Portaria, fica delegado à Assessoria Jurídica acompa-
nhada da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, a prática de todos os atos pertinentes ao processo administrativo, que envolvem:

I – instrução de processo administrativo, que deverá conter, entre outros documentos:
a) parecer conclusivo da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho;
b) instrumentos de avaliação especial de desempenho;
c) relatório de acompanhamento funcional; e,
d) ficha funcional.

II – citar o servidor, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da citação, para apresentação de defesa inicial por escrito, que pode-
rá ser apresentada pelo próprio servidor ou representante legal;

III – acompanhar possíveis audiências com o servidor avaliado e a(s) chefia(s) imediata(s); 

IV – elaborar relatório dentro de 20 (vinte) dias úteis, após apresentação das alegações finais realizadas pelo servidor avaliado ou seu representante legal, o qual deverá 
conter:
a) a apresentação das irregularidades em que esteve envolvido o servidor avaliado;
b) as provas que instruírem o processo; e,
c) as razões de defesa;

V – justificar o motivo da:
a) exoneração do servidor avaliado; ou,
b) continuidade do estágio probatório; ou,
c) confirmação do servidor avaliado no serviço público municipal.

VI– adotar as providências necessárias para a apuração dos fatos.

Parágrafo único. Durante a instrução do processo administrativo, caso haja insuficiência de informações, a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho poderá 
realizar diligências, produzir prova documental e arrolar testemunhas, caso entenda necessário para o saneamento do processo administrativo.

Art.26° O processo administrativo de exoneração nas situações estabelecidas no art.24 desta Portaria, obedecerá as seguintes normas:

I – Anexar os documentos em ordem cronológica;
II – Anexar à ficha funcional do servidor avaliado ao processo;
III – Juntar ao processo administrativo o mandato que, revestidos das formalidades legais, permitirá a intervenção do procurador do servidor, se for o caso;
IV – Intimar o servidor avaliado ou seu representante legal para apresentação de alegações finais por escrito, correndo da data de intimação o prazo de 10 (dez) dias 
úteis, do recebimento da mesma, sendo-lhe facultada a solicitação para a retirada de cópia dos autos suplementares.

Art.27° Os documentos tais como: citação pessoal, intimações e notificações, serão apresentados através de edital publicado no Diário Oficial de Contagem.

§1º Poderá a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho optar pela entrega dos documentos de que trata o caput deste artigo diretamente ao servidor avaliado. 
Neste caso, tais documentos serão apresentados em 2 (duas) vias ao destinatário para que, retendo uma delas, passe recibo devidamente datado na outra.

§2º Estando o servidor avaliado ausente do Município, se conhecido seu endereço, será intimado via postal, em carta registrada com Aviso de Recebimento, juntando-
se ao processo comprovante de registro e aviso de recebimento.

§3º Quando o servidor avaliado estiver em lugar incerto e não sabido, será notificado mediante edital publicado no Diário Oficial de Contagem, com prazo de 15 (quin-
ze) dias para apresentação de defesa, juntando-se o comprovante ao processo.

§4º Feita a citação, se o servidor avaliado não apresentar sua defesa, no prazo legal, o processo prosseguirá à sua revelia, devendo a Assessoria Jurídica, juntamente 
com o presidente da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, designar defensor dativo, o mesmo acontecendo nos casos dos § 1º e 2º deste artigo.

Art.28° Sempre que a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho optar pela oitiva de testemunhas, a referida Comissão deverá atuar com o suporte da Assessoria 
Jurídica, visando o cumprimento dos procedimentos legais cabíveis.

Art.29º A exoneração por reprovação no estágio probatório não se revestirá de caráter punitivo, implicando apenas na inaptidão para o exercício de determinado cargo.

Seção IX
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Do Recurso referente ao Processo Administrativo

Art.30° Da decisão do Processo Administrativo que confirmar a exoneração do servidor por reprovação no estágio probatório ou da expedição do ato, caberá recurso ao 
titular da Secretaria Municipal de Saúde/Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da decisão.

Art. 31° Em caso de provimento do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.

Seção X

Das Disposições Finais

Art.32° Ao servidor em estágio probatório não será concedida licença para tratar de interesses particulares.

Art.33° Para fins de homologação, o resultado final da avaliação especial de desempenho, após o prazo de recurso, será submetido ao titular da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, que:
I – em caso de aprovação no estágio probatório, procederá a confirmação no cargo correspondente, cujo efeito está condicionado ao fim do prazo legal do estágio 
probatório; ou
II – em caso de reprovação no estágio probatório, providenciará a exoneração do servidor.

Art.34° Fica delegada à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho a competência de expedir o ato de declaração de estabilidade do servidor que obtiver parecer 
favorável a sua confirmação no serviço público municipal.

Art.35° A Secretaria Municipal de Saúde/Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem poderá expedir instruções complementares, visando esclarecer a 
aplicação do estabelecido nesta Portaria.

Art. 36° Constituem anexos desta Portaria os seguintes formulários:
I – Avaliação Especial de Desempenho;
II – Autoconceito;
III – Perfil.

Art.37º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.38º Revogam-se as disposições em contrario, em especial a Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008.

Contagem, 13 de março de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.925, de 31 de março de 2017.

Dispõe sobre a designação de servidores efetivos para compor a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015 e considerando o disposto na Portaria nº 7.923 de 13 de março de 2017 que adapta a regulamentação da avaliação especial de des-
empenho do servidor público em período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem e dá outras providências;

RESOLVE:

Art.1º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CEAD:
Angélica Alves da Silva – matrícula nº 202429;
Geizi Ferreira da Silva – matricula nº 199183;
Juliana Angélica Roque da Silva – matrícula nº 203462;
Ledna Bettcher – matricula nº 132025;
Roberta Reis Cunha – matricula nº 199289.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrario, em especial a Portaria nº 7.620 de 16 de março de 2016.

Contagem, 14 de março de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem



"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, 17 de abril de 2017 Página 19 de 23 Diário Oficial de Contagem - Edição 4087

Funec

FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 052, 30 de março de  2017.

Concede Abono de Permanência ao servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências.

A Presidente Interina da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC,  no uso de suas atribuições legais, e considerando o previsto na Lei Municipal nº 2.160/90 – Estatu-
to dos Servidores Públicos de Contagem e no Artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003,  RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER O ABONO DE PERMANÊNCIA, ao servidor LUIZ MAURO PROCÓPIO FALEIRO, matrícula nº 04821-6, titular do cargo de provimento efetivo de 
Professor de História – PEB2 –, Nível XIIIA, Padrão P11, lotado nesta Fundação, a contar de 13/07/2016 até, no máximo, completar as exigências para a aposentadoria 
compulsória, contidas no Inciso II, § 1º do Artigo 40 e na forma da Lei Complementar nº 152, de 03/12/2015, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13/07/2016.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

LUDMILLA  PINHEIRO MARIANO
PRESIDENTE INTERINA 
EAS./ 

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Requisição de compras: nº. 016/2017 de 11/04/2017.
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 010/2017
Objeto: Contratação de curso de capacitação e formação de Pregoeiros, para atender à servidores da Fundação de Ensino de Contagem.
Contratado (a): LICITASIM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 03.895.290/0001-77
 
Valor do contrato: R$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais).
Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade: 1.1122.12.122.0001.2015  
Natureza da despesa: 339039 - Fonte 010000 
 
Contagem, 17 de abril de 2017.
 
Joaquim Antônio Gonçalves
Fundação de Ensino de Contagem
Presidente 

Previcon.

PORTARIA CONJUNTA SEAD/PreviCon Nº 003, de 17 de abril de 2017.

Reestrutura o Comitê de Investimentos no âmbito da Unidade Gestora Única do RPPS/Contagem e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o Artigo 14 da Lei Complementar 
Municipal nº 062, de 18 de maio de 2009, como gestor administrativo-financeiro e de gestor de benefícios do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário dos Servido-
res Públicos do Município de Contagem; e,

CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), em especial a nº 3.922, de 25 de novembro de 2010;

CONSIDERANDO que, nos termos da legislação reguladora da atividade dos regimes próprios de previdência social, os recursos patrimoniais devem ser administrados 
com elevado grau de profissionalismo, ética, rigor e transparência; 

CONSIDERANDO que, na administração dos recursos, o PreviCon deve operar com o menor risco possível, ampliando a margem de segurança das aplicações, e observar 
os limites de aplicação previamente estabelecidos;
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CONSIDERANDO que, nas decisões de investimentos, é fundamental a sinergia do entendimento de todos os interessados nos resultados do PreviCon conferindo-lhes, 
dessa forma, maior credibilidade e maior possibilidade de acerto;

CONSIDERANDO que o patrimônio administrado pelo PreviCon está diretamente vinculado ao passivo atuarial dos planos de benefícios;

RESOLVE: 

Art.1º Reestruturar o COMITÊ DE INVESTIMENTOS, órgão autônomo, de caráter deliberativo, vinculado ao Departamento de Gestão Previdenciária, da Secretaria Munici-
pal de Administração, com a competência de analisar e aprovar políticas e estratégias de investimentos dos recursos financeiros do:

I - Fundo Financeiro de Previdência dos Servidores do Município de Contagem - FINPREVI  - CNPJ nº 14.425.687/0001-11; e 

II - Fundo Previdenciário dos Servidores do Município de Contagem - CONPREVI - CNPJ nº 14.425.666/0001-04.

§1º  Os mesmos procedimentos estabelecidos no caput deste artigo deverão ser aplicados na gestão dos valores dos recursos aplicados no CNPJ nº 10.584.543/0001-
57, do antigo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem, instituído pela Lei Municipal nº 3.608, de 12 de novembro de 2002, revogada  
pela Lei Complementar nº 005, de 12 de julho de 2005.

§2º A aplicação dos recursos financeiros deverá fundamentar-se em dados da conjuntura econômica de curto, médio e longo prazo, bem como em indicadores econô-
micos.

§3º Fica designado o Gestor de Recursos do RPPS, responsável por todas as aplicações Financeiras o servidor ocupante do cargo de Diretor Geral do Departamento de 
Gestão Previdenciária, e no seu impedimento por quaisquer motivos, responderá o servidor MARCEL FARIA SCARPELLI – Matrícula 01.37200-5.

Art.2º O Comitê de Investimentos deverá ser composto por 05 (cinco) membros titulares em atividade no município, a saber:

I – 2 (dois) representantes de nível superior da Secretaria Municipal de Administração;

II – 1(um) representante de nível superior da Secretaria Municipal de Fazenda;

III – Diretor Geral do Departamento de Gestão Previdenciária;

IV- Diretor de Assuntos Previdenciários.  

Art.3º  Com base no artigo 2º, desta Portaria, ficam designados, como membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS,  sob a presidência do Diretor Geral do Departamento 
de Gestão Previdenciária, os seguintes servidores públicos:

a) IGOR DE OLIVEIRA MARQUES – MATRÍCULA 16633-2 - Diretor Geral do Departamento de Gestão Previdenciária , CPF nº 741.947.206-87;

b) EDMAR CÂMARA SANTOS  MATRÍCULA 37724-4 - Diretor de Assuntos Previdenciários, CPF nº 638.052.866-00;

c) MARCOS PAULO DINIZ – MATRÍCULA 01.31961-9 - representante de nível superior da Secretaria Municipal de Administração, CPF nº 083.807.846-00;

d) DAVIDSON DE CASTRO CABACINHA– MATRÍCULA 148835-6- representante de nível superior da Secretaria Municipal de Administração , CPF nº 078.013.246-76;

e) MARCEL FARIA SCARPELLI – MATRÍCULA 01.37200-5- representante nível superior da Secretaria Municipal de Fazenda, CPF nº 091.650.557-05;

Art.4º As atividades e decisões do COMITÊ DE INVESTIMENTOS serão pautadas pela legislação dos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos, pela Política 
de Investimentos aprovada em cada exercício financeiro e pelo que dispõe o seu regimento interno, que se constitui no Anexo Único, desta Portaria.

§1º Não estando em atividade o Conselho Municipal de Previdência, ou em seu impedimento, cabe ao Comitê de Investimentos, interinamente, decidir sobre mudanças 
na Política Anual de investimentos, devendo estas serem apreciadas assim que possível pelo Conselho Municipal de Previdência.

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria PreviCon/ SEAD nº 002 de 03 de fevereiro de 2016.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de abril de 2017.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CAPÍTULO I – DA NATUREZA E FINALIDADE

Art.1º -O Comitê de Investimentos, órgão autônomo, subordinado ao Gestor de Recursos do RPPS, tem por finalidade analisar e aprovar políticas e estratégias de alo-
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cação dos recursos financeiros do FUNPREVI - Fundo Financeiro - e do CONPREVI – Fundo Previdenciário, observados o que dispõem a legislação aplicada nos Regimes 
Próprios de Previdência e na Política de Investimento aprovada para cada exercício financeiro.

CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS

Art.2º- Ao Comitê de Investimentos compete:

Examinar e fazer recomendações acerca da proposta de Política de Investimentos do PreviCon para o exercício seguinte;
Examinar e, quando for o caso, fazer recomendações de revisão da Política de Investimentos em aplicação;
Recomendar a adoção de melhores estratégias financeiras nas aplicações;
Acompanhar a execução da Política de Investimentos e verificar se os investimentos estão sendo feitos dentro dos limites de risco permitidos;
Analisar detalhadamente os prováveis investimentos e fazer as considerações pertinentes; 
Avaliar a conjuntura econômico-financeira, social e política, bem como os cenários e perspectivas de mercado e a situação atuarial e previdenciária para fins de alocação 
/realocação dos investimentos dos fundos;
Avaliar as opções de investimento e estratégias que envolvam compra, venda e/ou renovação dos ativos das carteiras do FINPREVI e do CONPREVI;
Analisar e julgar as propostas de Credenciamento das Instituições Financeiras, observando os critérios constantes no Edital de Credenciamento quando demandados 
pelo gestor de recursos; 
Recomendar a melhor estratégia no sentido de solver os passivos atuariais e de possibilitar a reversão de eventuais déficits dos planos de benefícios.
Não estando em atividade o Conselho Municipal de Previdência ou em seu impedimento, cabe ao Comitê de Investimentos, interinamente, decidir sobre mudanças na 
Política Anual de investimentos, devendo estas ser apreciadas assim que possível pelo Conselho Municipal de Previdência.
CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO

Art.3º- O Comitê de Investimentos será composto por 05 (cinco) membros definidos por Portaria.

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO COMITÊ

Art 4º- Ao Presidente do Comitê compete:

I – Estabelecer a pauta dos assuntos a serem examinados a cada reunião;
II – Decidir, com voto de qualidade, os empates nas votações do Comitê;
III – Decidir sobre os casos omissos e dúvidas na aplicação deste Regimento Interno;
IV- Fazer Publicar atos e documentos pertinentes ao Comitê.
Art 5º- Aos membros do Comitê compete:
I – Comparecer às reuniões habitualmente;
II – Votar sobre os assuntos submetidos ao Comitê;
III – Sugerir ao Presidente do Comitê a inclusão de assuntos na pauta das reuniões, podendo, inclusive, apresentá-los extra-pauta, se a urgência assim o exigir.

CAPÍTULO V – DO FUNCIONAMENTO DO COMITÊ

Art 6º- O Comitê se reunirá com a presença de, no mínimo, 3 (três) membros.
Parágrafo único. Poderão participar do comitê, como convidados e sem direito a voto, consultores em investimentos e outros servidores atuantes na administração 
pública.

CAPÍTULO VI – DAS REUNIÕES DO COMITÊ 

Art.7º- As reuniões ordinárias do Comitê ocorrerão preferencialmente uma vez por bimestre.

§1º - As decisões do Comitê serão registradas em ata circunstanciadas, contendo as matérias discutidas.
§2º- As reuniões do Comitê serão secretariadas por servidor indicado, ad hoc, pelo Presidente.
§3º - Qualquer dos membros poderá convocar reunião extraordinária do Comitê, se a urgência do assunto assim o exigir, e para isso deve encaminhar Ofício ao Presi-
dente.

CAPÍTULO VII – DAS VOTAÇÕES DO COMITÊ

Art. 8º- Os assuntos submetidos ao Comitê serão decididos por maioria simples.
Art.9º- Não haverá qualquer tipo de remuneração, aos membros do Comitê, pela participação nas reuniões ordinárias ou extraordinárias.  

CAPÍTULO VIII – DA PUBLICIDADE DOS ATOS

Art.10-  As Atas das reuniões do Comitê de Investimentos serão publicadas no Diário Oficial do Município, ou em outro meio desde que acessível a todos os interessa-
dos, e será competente para tanto o Presidente do Conselho Municipal de Previdência. 

Transcon

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



"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, 17 de abril de 2017 Página 22 de 23 Diário Oficial de Contagem - Edição 4087

  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 04/04/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 08/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

04/04/2017 952/2016 7650 DEFERIDO Consórcio Norte

04/04/2017 1064/2016 7786 DEFERIDO Consórcio Norte

04/04/2017 1174/2016 7983 DEFERIDO Consórcio Norte

04/04/2017 1011/2016 7551 INDEFERIDO Consórcio Norte

04/04/2017 1117/2016 7817 INDEFERIDO Consórcio Norte

04/04/2017 1182/2016 7992 INDEFERIDO Consórcio Norte

04/04/2017 1184/2016 7997 INDEFERIDO Consórcio Norte

04/04/2017 1185/2016 8001 INDEFERIDO  Consórcio Norte

04/04/2017 1188/2016        8006 INDEFERIDO  Consórcio Norte

04/04/2017 1189/2016 8008 INDEFERIDO  Consórcio Norte

04/04/2017 1183/2016 7993 DILIGÊNCIA  Consórcio Norte

04/04/2017 1187/2016 8005 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, 04 de Abril 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 05/04/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 09/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

05/04/2017 1192/2016 7977 DEFERIDO Consórcio Norte

05/04/2017 1193/2016 7981 DEFERIDO Consórcio Norte

05/04/2017 1630/2017 8670 DEFERIDO Consórcio Sul

05/04/2017 1634/2017 8680 DEFERIDO Consórcio Sul

05/04/2017 1638/2017 8725 DEFERIDO Consórcio Sul

05/04/2017 1643/2017 8662 DEFERIDO Consórcio Sul

05/04/2017 1647/2017 6609 DEFERIDO Consórcio Sul

05/04/2017 866/2016 7411 INDEFERIDO  Consórcio Norte

05/04/2017 907/2016        7486 INDEFERIDO  Consórcio Norte

05/04/2017 1114/2016 7884 INDEFERIDO  Consórcio Norte

05/04/2017 1115/2016 7883 INDEFERIDO  Consórcio Norte

05/04/2017 1186/2016 8002 INDEFERIDO  Consórcio Norte
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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, 05 de Abril 2017.

Mário Baptista de Oliveira
Presidente JARIT - Contagem
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