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Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 053, de 12 de Abril de 2017, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado: P.S.J., MATRÍCULA Nº. 1357219, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEDUC
Comissão Processante: Presidente e Relator Bel: Samuel Miranda Júnior.
Membros: Yasmine Luciane Maia Bernardes.
Camila Garcia Ramos.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 12 de Abril de 2017.
S.M.J

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 047, de 11 de Abril de 2017.

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

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/062/2016, através da Portaria Nº 166 de 27 de Setembro de 2016, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pela servidora KÁTIA DA CRUZ FERREIRA, matrícula 01085286, Diretora de Escola Municipal;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/062/16 a penalidade Administrativa de ADVERTÊNCIA da servidora KÁTIA DA CRUZ FERREIRA, matrícula 01085286, Diretora de Escola 
Municipal, com fundamento legal no art. 123, I c/c Art. 125 e 140, II, todos da Lei Municipal 2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de Abril de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 49, de 11 de Abril de 2017.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/01/2017, através da Portaria Nº 001 de 09 de Janeiro de 2017, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pelo servidora VALÉRIA CASTRO DA SILVA, Matrícula n°. 132072, Auxiliar de Enfermagem II.

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar a ABSOLVIÇÃO da servidora VALÉRIA CASTRO DA SILVA, Matrícula n°. 132072, Auxiliar de Enfermagem II., e o consequente arquivamento do PAD 
02/01/2017.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de Abril de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA 
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 50, de 11 de Abril de 2017.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/059/2016, através da Portaria Nº 159 de 14 de Setembro de 2016, para apuração de irregularidades 
supostamente cometidas pela servidora MARIA BERNADETH FERREIRA, Matrícula n°. 21088021, Professora de Educação Básica-PEB1.

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar a ABSOLVIÇÃO, com fulcro no parágrafo único do art.139, da lei municipal n.º 2.160/90 da servidora MARIA BERNADETH FERREIRA, Matrícula n°. 
21088021, Professora de Educação Básica-PEB1., e o consequente arquivamento do PAD 02/059/2016.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de Abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 052, de 11 de Abril de 2017.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/068/2014, através da Portaria Nº 199 de 19 de Setembro de 2014, para apuração de irregularidades 
supostamente cometidas pela servidora ARMÊNIA MORAIS SOUZA, Matrícula n°. 190012, Auxiliar de Enfermagem.

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar a ABSOLVIÇÃO da servidora ARMÊNIA MORAIS SOUZA, Matrícula n°. 190012, Auxiliar de Enfermagem, e o consequente arquivamento do PAD 
02/068/2014.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de Abril de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA 
Controlador Geral do Município

WEBER DIAS OLIVEIRA 
Controlador Geral do Município

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 – 18/04/2017

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2014/SRP PA. 174/2013 PP. 062/2013 ATA 045/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
OBJETO: ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR MENSAL INICIALMENTE AJUSTADO ATUALIZADO DO CONTRATO, O EQUIVALENTE A 08 
(OITO) UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES I5 NO PERÍODO DE 13/04/2017 A 12/05/2017
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1121.12.126.0049.2274 – 33903912 - 010100
VALOR: R$ 1.040,00
ASSINADO: 04/04/2017

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 148/2016 PA. 085/2016 PP. 019/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONTRATADA: OPTIMUS GIS – CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS – DE 17 (DEZESSETE) DE OUTUBRO DE 2017 ATÉ 16 (DEZESSEIS) DE NOVEMBRO DE 2017.
ASSINADO: 05/04/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2017 PA. 018/2017 INEX. 003/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: ATENEA EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS EQUI-
PES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DISPONDO SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1121.12.361.0024.2211 – 33903905 - 010100
VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 (R$ 1 X 60.000,00 + 20 X R$ 15.000,00)
VIGÊNCIA: DE 17/04/2017 ATÉ 19/01/2019
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ASSINADO: 17/04/2017

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 19/04/2017

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2014 PA. 008/2014 PP. 003/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A
OBJETO: RETIFICAR OS ÍNDICES PERCENTUAIS CONSIGNADOS NOS TERMOS ADITIVOS DE ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 15 % 
(QUINZE POR CENTO) DO VALOR ORIGINÁRIO ATUALIZADO DO CONTRATO; REALIZAR A SUPRESSÃO CONTRATUAL DE R$ 7.596,79 (SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA 
E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 30 % (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DAS FRANQUIAS 
EXCEDENTES, CORRESPONDENDO A REDUÇÃO QUANTITATIVA DE 141.864 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO) PÁGINAS; E PRORRO-
GAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903912 – 010000
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 18.733,88
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 224.806,56
VIGÊNCIA: DE 03/04/2017 ATÉ 02/04/2018
ASSINADO: 31/03/2017

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.698
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; considerando 
ainda os despachos exarados no Ofício CGM Nº 149/2017; Coloca à DISPOSIÇÃO da Fundação de Ensino de Contagem - FENEC, o Servidor FLORO REIS DE VASCON-
CELOS, titular do cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Interno, Nível XIV, Padrão “P1”, matrícula n°. 01464473, lotado na Controladoria Geral do Municí-
pio, sem ônus para a Administração Direta do Município de Contagem, pelo período de 27 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2017, nos termos do Inciso I, Artigo 
1º, de Decreto 1.839 de 04 de maio de 2012; sendo que o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Contagem é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho 
de 2005.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de abril de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.720
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 II da Escola Municipal “CEMEI Cândida Ferreira”, Referência FE-6, 
CFE-188, a servidora FRANCELLE REGINA ALVES DA SILVA, matrícula 01416851, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de abril de 2017.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar II da Escola Municipal “CEMEI Cândida Ferreira”, Referência FE-6, CFE-188, a servi-
dora IZABEL ROCHA, matrícula 01202215, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de abril de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de abril de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.721
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 19.670, datado de 05 de abril de 2017, no tocante à data 
de exoneração dos servidores KAREN KYANE DE AZEVEDO e HENRIQUE NAVES PEREIRA, lotados na Procuradoria Geral do Município, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] a partir de 05 de abril de 2017 [...]”.
Leia-se: “[...] a partir de 06 de abril de 2017 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.722
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 04204/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
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Município, à Servidora SHEILA CAPITA LOPES, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo I, Nível IV, Grau “N”, matrícula nº. 01099198, lotada 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º (primeiro) de junho de 2017 a 30 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.723
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 02724/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Muni-
cípio, à Servidora EVANIR ANDRADE, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P6”, matrícula nº. 01981011, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de maio de 2017 a 31 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.724
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 04134/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Muni-
cípio, à Servidora BARBARA FRANÇA BRASIL, titular do cargo de provimento efetivo de Procurador Municipal, Nível XIV, Padrão “P5”, matrícula nº. 01427330, lotada na 
Procuradoria Geral do Município, pelo período de 1º(primeiro) de maio de 2017 a 31 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.725
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 02669/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Muni-
cípio, à Servidora GERUSA CRISTINA ALVES PEREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P7”, matrícula 
nº. 01165751, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de maio de 2017 a 31 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.726
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 14109/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Muni-
cípio, à Servidora MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Escolares, Nível I, Padrão “P4”, matrícula nº. 01164240, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de maio de 2017 a 30 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.727
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro 
de 1990; e nos despachos exarados no Processo nº 02465/2017-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DE CONJUGE, pelo período de 
1º(primeiro) de maio de 2017 à 30 de abril de 2019, à Servidora LUCIANA MASSAI DO CARMO, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 
PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P4”, matrícula nº. 01457248, lotada na Secretaria Municipal de Educação, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do 
Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.728
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
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gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 03731/2017-01A; TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 19.596, datado de 22 de março de 2017, que concede 
licença sem vencimento para tratar de interesses particulares pelo período de 15 de março de 2017 à 14 de março de 2019, à Servidora CRISTIANE GOMES NOGUEIRA 
SILVESTRE, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P5”, matrícula nº. 01446220, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.730
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração dada 
pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; e, por fim, conside-
rando os despachos exarados no processo 04648/2017-01A; CONCEDE AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 30 (trinta) 
horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 03 abril de janeiro de 2017, à Servidora ERIKA DE KUNZENDORFF E SOUZA LIMA, titular do cargo de provimento 
efetivo de Técnico Superior em Gestão Pública Municipal, Nível XV, Padrão “P1”, matrícula nº. 01486485, lotada na Secretaria Municipal de Administração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

TERMO DE  FISCALIZAÇÃO  008463/2017

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa GENESIS SOLUÇÕES EM COBRANÇA, localizada à Av. João Cesar de Oliveira, 650 Sala 37, Bairro 
Eldorado – Contagem,/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 008463 de 27/01/2017, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, conforme legislação vigente.

Fiscal: Filipe Lara Rocha – Matrícula 33554-1
Contagem, 17 de abril de 2017

TERMO DE  FISCALIZAÇÃO  008462/2017           
                                                                                                                                                        
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa JP PRÉ VESTIBULARES, localizada à Av. João Cesar de Oliveira, 612 Sala 209, Bairro Eldorado – 
Contagem,/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 008466 de  27/01/2017, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de localização 
e Funcionamento, conforme legislação vigente.

Fiscal: Filipe Lara Rocha – Matrícula 33554-1
Contagem, 17 de abril de 2017

TERMO DE  FISCALIZAÇÃO  007312/2016           
                                                                                                                                                        
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa TECNOMAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., localizada à Av. das Américas, 114, Bairro São 
Sebastião Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 007312 de 05/12/2016, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, conforme legislação vigente.

Fiscal: Jaime Honorio de Oliveira Neto – Matrícula 33.390-5
Contagem, 17 de abril de 2017

TERMO DE  FISCALIZAÇÃO   006245/2016       
                                                                                                                                                        
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa GENIVAL  BORGES DOS SANTOS, localizada à Rua Lamari, 190 aptº. 03 , Bairro Jardim 
Balneário, Contagem/ MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 006245 de 31/10/2016, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, conforme legislação vigente.

Fiscal: Fabio Oliveira Macedo – Matrícula 20091-3
Contagem, 17 de abril de 2017
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AUTO DE INFRAÇÃO  001976/2016

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa A.W. ALIMENTAÇÃO LTDA., localizada à  Rua Dália, 151, Bairro Campina Verde, Contagem/
MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº.001985 de 04/05/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Localização, conforme 
legislação vigente.

Fiscal: Jaime Honório de Oliveira Neto – Matrícula 33.390-5
Contagem, 17  abril de 2016
                                                                                                                                                                                                   AUTO DE INFRAÇÃO  001983/2017

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa JOSE GRALDO DA SILVA, localizada à  Rua Mandarim, nº. 115 loja 01, Bairro Novo Boa Vista, 
Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº.005897 de 15/05/2013, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Localização, 
conforme legislação vigente.

Fiscal: Jaime Honório de Oliveira Neto – Matrícula 33.390-5
Contagem,17  abril de 2017

AUTO DE INFRAÇÃO  001977/2017

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa NUTRISETE ALIMENTAÇÃO LTDA., localizada à  Rua Violeta,  nº. 101 , Bairro Campina Verde, 
Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº.001984 de 04/05/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Localização, 
conforme legislação vigente.

Fiscal: Jaime Honório de Oliveira Neto – Matrícula 33.390-5
Contagem,17  abril de 2017

AUTO DE INFRAÇÃO  002073/2017

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa LUZIA JOSE DA SILVA, localizada à  Rua Ilha Bela,  nº. 238 , Bairro Estrela Dalva, Contagem/MG, 
pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº.07504 de 10/08/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Localização, conforme legislação 
vigente.

Fiscal: Jaime Honório de Oliveira Neto – Matrícula 33.390-5
Contagem,17  abril de 2017

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PROCESSO DISCIPLINAR Nº 01/024/2016

DESPACHO DE JULGAMENTO

Acolho o relatório final apresentado pela Comissão Disciplinar, para ABSOLVER o servidor J.L.G.DE O., matrícula 44.665-3, Guarda Civil de Contagem, por não ter resta-
do configurada a violação dos deveres previstos na Lei Municipal 2.160/90, conforme capitulações da portaria inaugural do processo disciplinar.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.

Contagem, 18 de abril de 2017

Alexandre Martins da Costa
Corregedor da Guarda Civil de Contagem

DESPACHO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Processo Administrativo Disciplinar: 01/023/2016

O Secretário Municipal de Defesa Social, nos termos do artigo 136, inciso II da Lei Municipal 2.160, de 20 de dezembro de 1990, acatando o relatório da Comissão 
Processante Disciplinar instituída/designada nos autos do PAD 01/023/2016 e a decisão do Corregedor da Guarda Civil de Contagem, DECIDE aplicar a servidor Thiago 
Ivanóe de Mattos Bartels, matrícula 42.368-8, a pena de ADVERTÊNCIA, devendo a penalidade ser anotada em sua ficha funcional na forma prevista do artigo 123, 
inciso II da a Lei 2.160/90.
Publique-se no Diário Oficial deste Município para os efeitos legais. 

Contagem, 18 de abril de 2017.
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Décio Camargos de Aguiar Junior 
Secretário Municipal de Defesa Social

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 18/2017

PROC. Nº 20120210134459172
RECORRENTE: Brafer Investimentos S/A
ASSUNTO: Revisão IPTU 2012
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 18 de abril de 2017
 
IPTU –– RECURSO VOLUNTÁRIO –– REVISÃO DE LANÇAMENTOS – IMÓVEL SITUADO EM ZONA INDUSTRIAL - DESVIO DE FINALIDADE – AUMENTO DE ALÍQUOTA - LEI 
COMPLEMENTAR Nº 118, DE 12 DE JULHO DE 2011 –– ART. 67 INCISO IV DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– PROVIMENTO NEGADO –– DECISÃO 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para man-
ter por razões próprias a decisão de improcedência do pedido, desta forma mantendo inalterados os lançamentos do IPTU/taxas para o exercício de 2012 para o imóvel 
de Índice cadastral nº 06.0072.0962.000, sublotes nºs 06.0072.0962.001, 06.0072.0962.002 e 06.0072.0962.003. 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

ATA DE REUNIÃO

Aos 11 (onze) 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, situ-
ado 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 reu-
nião. Em seguida, retornou em pauta após pedido de vista do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo o processo Nº 02B. 00009/2014 – ISOMONTE S/A, com relatório da Sra. 
Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento parcial, votando pela reforma da decisão proferida em primeira instância, referente ao 
TNF nº 23.515 de 19/12/2013, para determinar o cancelamento dos lançamentos de ISSQN referentes aos meses de março e junho de 2008 em virtude de decadência, 
assim como alteração dos enquadramentos e alíquotas de ISSQN relativos às notas fiscais de serviço eletrônicas de nºs 21, 35, 43 e 51 em conformidade com o quadro 
2 de fl.18 dos autos, determinando ainda a retirada do polo passivo da obrigação tributária das diretoras da empresa, com exclusão dos nomes das mesmas do rol de 
coobrigados, com manutenção das demais exigências contidas no feito. Este julgamento contou com sustentação oral do advogado da Recorrente Dr. Rafael Nichele, 
inscrito na OAB/RS sob o Nº 45.282, na sessão realizada em 28 de março de 2017, tendo a defesa solicitado a juntada de memorial nesta segunda sessão de julgamento 
após pedido de vista, avocando novamente a tese da industrialização por encomenda, arguindo a defesa, dentre outras coisas, que houve erro da empresa em apontar 
nas notas fiscais emitidas sua atividade como sujeita ao ISSQN, aduzindo que os serviços identificados como base de cálculo para os lançamentos do imposto municipal 
na verdade se traduzem em atividade meio de industrialização de máquinas de grande porte encomendadas e montadas no local de destino e não atividade fim da 
empresa como prestadora de serviços contratada. Colocado novamente em votação, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que havia pedido vista aos autos, acompanhou 
o voto da Relatora, também acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. O processo deverá ser encaminhado ao fiscal autuante para que 
sejam feitas as devidas alterações.  Dando prosseguimento à sessão entrou em pauta o processo Nº: 02. B.00050/2013 – MAIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, recurso 
voluntário com pedido de desconstituição dos lançamentos de ISSQN, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo que conheceu do recurso voluntário e negou-
lhe provimento, confirmando assim a decisão proferida em primeira instância de manutenção integral das exigências contidas no TNF nº: 21.918 – “série B de 18 de 
dezembro de 2012. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se 
por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de 
julgamento da Junta de Recursos Fiscais. Contagem, 11 de abril de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE; ROSANGELA FERREI-
RA DA SILVA, SECRETÁRIA; FLÁVIA DE AGUIAR LAGE, MARCELO RODRIGUES DO CARMO  E MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA.
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA

TAC SEMAS Nº 0019/2017

PROCESSO(S):20990/2015-03A; AIs 007210; 007208

COMPROMITENTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

COMPROMISSÁRIO: SOFIR DO BRASIL CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º 18.715.508/ 0001-31, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n.º 
200, bairro Camilo Alves, Contagem, MG, neste ato representado pelo Sr. Wagner Donato Rodrigues, brasileiro, casado, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade de Contagem (SEMAS), inscrito no CPF sob o n.º 541.104.756-00, portador da CI n.º MG 2089196, expedida pela SSP-MG, nos termos do artigo 1.º, II, do 
Decreto Municipal 29/ 2013, doravante denominado COMPROMITENTE, e de outro lado SOFIR DO BRASIL CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA  pessoa jurídica de direito 
privado inscrito no CNPJ/MF 06.313.403/0001-77, situado à Rua Dois, 450, Riacho das Pedras, Contagem/MG, neste ato representado ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, bra-
sileiro, casado,  contador, portador da CI MG 2.645.045 e inscrito no CPF/MF 518.925.026-15, doravante denominada COMPROMISSÁRIA, celebram o presente TERMO 
DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

DA MOTIVAÇÃO:

I – A COMPROMISSÁRIA, empresa SOFIR DO BRASIL CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA é a responsável pelo empreendimento instalado e localizado na Rua Dois, 450, 
Riacho das Pedras, Contagem/MG,  de acordo com os autos do processo administrativo n.º 20990/2015-03A - Formulário de Caracterização do Empreendimento datado 
de 30 de Setembro de 2015.

II – A COMPROMISSÁRIA não observou o prazo antecedente de 120 dias para requerer a Revalidação da Licença nos termos do Art. 14, § º da LC 140/2011, bem como 
realizou a ampliação do empreendimento sem o prévio e devido licenciamento.

III – Tendo em vista que o empreendedor está em operação concomitantemente com o trâmite do processo de  revalidação da licença,  bem como, por tê-lo requerido 
ainda no prazo de validade da licença, faz-se necessário a lavratura de Termo de Ajustamento de Conduta para a continuidade da operação do empreendimento, nos 
termos do art. 7, da DN 17 do COPAM, posto que em razão do descumprimento do prazo antecedente não ocorre para a COMPROMISSÁRIA os efeitos da prorrogação 
automática da validade da licença.

IV – Considerando que o licenciamento ambiental e a apuração de infração administrativa são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previstos nos 
artigos 2.º, III; 9.º, IV e IX e 10 da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos artigos 17 e 19 do Decreto n.º 99.274/ 1990 e na Resolução/ CONAMA n.º 237, de 19 de 
dezembro de 1997.

V – Considerando que o Decreto Estadual n.º 44.844, de 25 de junho de 2008, no § 3.º do artigo 14, dispõe que o funcionamento da empresa concomitantemente com 
o trâmite do processo de licenciamento ambiental dependerá da Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta.

VI – Considerando a previsão do art. 79-A, da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, c/ c a Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que acrescentou o parágrafo 6.º ao 
art. 5.º da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, que rege a Ação Civil Pública, de que os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA ficam autorizados a celebrar, com 
força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.

VII – Considerando que o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais e infraconstitucionais, está fundado, entre outros, nos 
princípios da prevenção, do poluidor - pagador e da reparação integral, decorrendo para o Poder Público e coletividade deveres e obrigações de variada natureza, com-
portando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), 
prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso (STJ – Recurso Especial n.º 605.323/ MG; 2003/ 0195051-9).

RESOLVEM firmar o presente Termo, mediante as seguintes cláusulas e condições livremente pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TAC é a adequação da situação da COMPROMISSÁRIA, diretamente ligada ao empreendimento descrito no item I, do tópico intitulado MOTIVA-
ÇÃO, supra, às normas ambientais vigentes, observando-se o disposto em suas cláusulas, em especial ao cumprimento das obrigações constantes da Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

A COMPROMISSÁRIA a fim de lhe ser assegurada a plena operação do empreendimento até a obtenção da revalidação da licença e regularizar o passivo existente, deve-
rá, no prazo de 60 ( sessenta) dias da assinatura deste :
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1)Executar adequação de todos os depósitos de resíduos, das áreas de depósito de óleos e setor de testes que necessitam de bacia de contenção, comprovando-se com 
relatórios fotográficos; 

2) Implantar sistema apto a permitir a adequação dos efluentes aos padrões do CONTRATO COPASA, apresentando o a SEMAS  primeiro relatório de amostragem em 45 
dias.

3) Apresentar  alvará sanitário conforme condicionante de LICENÇA DE OPERAÇÃO;

4)Apresentar proposta para regularização do passivo ambiental com medidas de descontaminação do solo consistente em Avaliação Preliminar, se houver área com 
potencial de contaminação sob sua responsabilidade;

4.1) havendo identificação de uma área suspeita, proceder a Investigação Confirmatória e declarar a área suspeita de contaminação por meio do preenchimento de ca-
dastro próprio disponibilizado no BDA - Banco de Declarações Ambientais, no endereço eletrônico: http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br/mbpo/portal.do da FEAM;

4.2) havendo confirmação da contaminação, informar formalmente e de imediato ao órgão ambiental e providenciar os estudos/investigações sequenciais, conforme 
fluxograma da DN Conjunta Copam CERH 02/2010 ;

4.3) havendo identificação de risco ou perigo (caracterizada principalmente pela ocorrência de fase livre), providenciar medidas emergenciais e estudos sequenciais, 
conforme o fluxograma da DN Conjunta Copam CERH 02/2010;

4.4) reavaliar e atualizar o diagnóstico, sempre que necessário;

4.5) elaborar e implantar o Plano de Reabilitação de Área Contaminada - PRAC, sempre que exigível;

4.6) observar os prazos legais aplicáveis, que incluem seis a doze meses para remoção de fase livre, seis anos para a reabilitação desde a 16 classificação da área como 
AI – área contaminada sob investigação – pelo órgão ambiental competente, incluídos dois anos do processo de monitoramento para reabilitação;

4.7) informar ao órgão ambiental as datas de desativação da remediação e de início do monitoramento para reabilitação;

4.8) monitorar a área no decorrer do gerenciamento e apresentar os respectivos relatórios ao órgão ambiental;

4.9) propor uso futuro pretendido para a área;

4.10) solicitar o encerramento do gerenciamento ao órgão ambiental, cumpridas as exigências mínimas conforme legislação;

4.11) divulgar para os atores envolvidos a identificação, o diagnóstico e a intervenção em área contaminada.

4.12) Os Relatório de ensaio e certificado de calibração das devem  atender no mínimo aos requisitos do item 5.10 – Apresentação de Resultados, da Norma NBR ISO-
IEC número 17.025, além de ostentar junto às identificações e  assinaturas os números de registro dos profissionais junto conselho regional da categoria profissional à 
qual pertençam, a serem emitidos por laboratórios reconhecidos pela FEAM.

4.13) A equipe responsável pelos estudos e pesquisa deverão ter disponibilidade, para em data e horário previamente designado, comparecer à SEMAS para esclareci-
mentos adicionais,  bem como a responder por quesitos que possam ser formulados, acaso os laudos/estudos não sejam suficientes/ e ou não contenha a informação 
solicitada.

§ 1º ) Por este termo, até  a apresentação dos laudos e estudos, desde que atendidos as obrigações no prazo fixado, ficaram suspensos o julgamento dos Autos de 
Infrações 007210 e 0072008, bem como a análise e fixação de valores a título de indenização por dano ambiental.

§ 2º) A Indenização/ compensação por dano ambiental referida no art. 14, §s 1º, 2º e 3° da Lei 6.938/81 será definida após a apresentação dos estudos acima, cujo va-
lor será vertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Contagem, liquidado em decisão administrativa, acaso verifique e se conclua pelos danos ambientais, sendo 
fixado pela sua extensão. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do presente termo será efetuada pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMA. O presente termo não restringirá ou inibirá as ações de controle, fiscalização, 
monitoramento ou acompanhamento da citada Secretaria, nem limitará ou impedirá o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares inerentes ao 
poder de polícia administrativa.

I -Ficará entretanto assegurada pelo COMPROMITENTE a operação do empreendimento até a obtenção da licença, desde que mantidas pela COMPROMISSÁRIA o aten-
dimento às obrigações estatuídas na cláusula segunda. 

CLÁUSULA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO

O descumprimento dos prazos e obrigações da Cláusula Segunda do presente Termo, pela COMPROMISSARIA, sem prejuízo das demais sanções cíveis, penais e adminis-
trativas cabíveis, importará:

I – Suspensão total e imediata das atividades da empresa até regularização do item descumprido;

II – Aplicação da multa de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) devendo este valor ser atualizado monetariamente desde a data da assinatura até a data do efetivo 
pagamento, pelo descumprimento dos prazos e/ ou obrigações da Cláusula Segunda do presente Termo.
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III – Encaminhamento de cópia dos autos do processo ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis.

§ 1.º – O não cumprimento do inciso I do caput dessa cláusula acarretará em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo este valor ser atualizado 
monetariamente até a data do efetivo pagamento.

§ 2.º – Os valores porventura devidos pela COMPROMISSÁRIA serão depositados em conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Contagem, instituído pela Lei 
Municipal 4.130/ 2007, mantida no Banco do Brasil S/A, Agência 503-7, conta corrente n.º 65.594-5.

§ 3.º – As penas e providências dos incisos I, II e III do caput serão conjuntamente aplicadas no caso de descumprimento total ou parcial das ações descritas na Cláusula 
Segunda, após parecer técnico conclusivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

Os sócios da empresa SOFIR DO BRASIL CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, não estão isentos de responsabilidade ambiental por eventuais danos ocorridos, uma vez 
que, neste caso, a responsabilidade é objetiva e solidária.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO TERMO

O presente termo passa a produzir efeitos legais a partir de sua assinatura e terá vigência até a obtenção da respectiva licença ambiental consoante o cumprimento 
integral das obrigações da Cláusula Segunda nos respectivos prazos.

§ 1.º – Os prazos e as condições constantes das obrigações previstas no presente Termo poderão ser prorrogados ou alterados mediante justificativa técnica fundamen-
tada, caso fortuito ou força, a ser apresentado pela COMPROMISSÁRIA antes do vencimento do prazo ou condição, devendo o requerimento ser submetido à aprovação 
prévia pela SEMA, sob pena de rescisão de pleno direito e aplicação das sanções previstas.

§ 2.º – Não correrão os prazos contra a COMPROMISSÁRIA em virtude de eventuais atrasos ou omissões atribuídos única e exclusivamente à administração municipal de 
Contagem, Estado de Minas Gerais ou União.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO JUDICIAL

A inexecução total ou parcial de quaisquer das obrigações do presente Termo acarretará em sua rescisão de pleno direito e em sua execução judicial, com os demais 
consectários estabelecidos em lei, como TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, na forma do artigo 5.º, § 6.º da Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Termo, bem como sua execução judicial em caso de descumpri-
mento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Por estarem às partes compromissadas e ajustadas, firmam o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, livre de qualquer vício de vontade ou consentimen-
to, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais.

Contagem, 18 de Abril de 2017.

WAGNER DONATO RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CONTAGEM

ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
SOFIR DO BRASIL CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 

TESTEMUNHAS:

1)__________________________________  2)__________________________________

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 050

O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simpli-
ficado – PSS 001/2015 do(s) cargo(s) e classificação (es) abaixo relacionado(s), a comparecer(em) ao setor de Admissão da FAMUC, de 08h30min às 11h30min ou de 
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13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 18/04/2017 a 28/04/2017 para contrata-
ção temporária, portando laudo médico pré-admissional, expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessá-
ria para admissão e início de exercício imediato.

Farmacêutico – 15 ao 16º Classificado
Psicólogo – 5º ao  7º Classificado
Terapeuta Ocupacional -  3º ao  5º Classificado
Nutricionista -  4º ao  5º Classificado
Fonoaudiólogo -  2º Classificado

Contagem, 12 de abril de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem

Portaria nº 7.902, de 10 de abril de 2017.

 Torne sem efeito a Portaria de nº 5.896, de 21 de junho de 2013.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, considerando o relatório final do PAD 01/045/2012, e considerando o despacho de julgamento, publica-
do no Diário Oficial de Contagem – Edição 3477, de 01 de outubro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO, a Portaria de nº 5.896, de 21 de junho de 2013, que dispõe sobre a demissão da servidora Denise Andrea Lima Resende.

Art. 2º - Reintegrar a servidora ao quadro da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, ao cargo efetivo de Médico Clínico Intensivista.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de junho de 2013.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 10 de abril de 2017.

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

 Portaria nº 7.946, de 10 de abril de 2017.

Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

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 especialmente a prevista no Artigo 90, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença sem Vencimento, no período de 04/04/2017 a 03/04/2019, à servidora Suelen Fernanda Pedersoli Carvalho, matrícula de nº 144071, titular do 
cargo de provimento efetivo de Enfermeiro. 

Art. 2º - A servidora deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2017.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 10 de abril de 2017.

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

PORTARIA Nº 7.945 de 10 de abril de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
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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, nos termos do artigo 88, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVERTER FÉRIAS-PRÊMIO EM ESPÉCIE, nos termos do Artigo 88 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, a Servidora Rouse Fabiana Leite da Rocha Leal, titular do cargo de provimento efetivo de Médico da Família, matrícula de nº 069010, referente há dois meses 
a serem creditados na folha de pagamento de abril de 2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 10 de abril de 2017.

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

Funec

EDITAL PÚBLICO 006/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-01/2016
 
A Presidente Interina da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-01/2016, a Porta-
ria nº 095 de 30 de Janeiro de 2016, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro de pessoal da FUNEC, obedecen-
do-se a classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA
      HORÁRIO

ASSISTENTE ESCOLAR 01 MANHÃ 24/04/2017 09:00

As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas.
As chamadas ocorrerão impreterivelmente no horário, não havendo prazo de tolerância, sugerimos chegar com 20 minutos de antecedência.

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

Contagem, 18 de Abril de 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, 19 de abril de 2017 Página 14 de 19 Diário Oficial de Contagem - Edição 4089

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
PORTARIA Nº 058, de 18 DE ABRIL DE 2017.

Altera a Comissão Permanente de Licitação da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras providências.

O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais e, considerando que a Carta Magna determina que a administra-
ção pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Considerando que a Lei de Licitação e Contratos Públicos 
nº 8.666/1993 determina obrigatoriamente  que seja constituída uma Comissão Permanente de Licitação, designada especificamente para este fim, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica alterada a Comissão Permanente de Licitação da  Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, nomeada pela Portaria nº 049, de 04 de abril de 2017.

Artigo 2º - Ficam designados os membros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão Permanente de Licitação, mencionada no artigo 
anterior:

Altair de Oliveira Marcelo – Professor de História;
Rafael Caetano Peixoto – Diretor Geral do Departamento de Gestão Administrativo e Financeiro;
Karla Araujo Teixeira de Oliveira  - Diretora de Licitações e Convênios
Rariucha Amarante Braga Augusto – Diretora Geral do Departamento de Programas, Projetos e Parcerias;
Alexandre Gutemberg Bertolino – Diretor Geral de Gestão de Pessoas

Artigo 3º - Na ausência do Presidente da Comissão Permanente de Licitação supracitado em qualquer uma das sessões de licitação ficará como seu substituto legal o 
segundo membro.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/04/2017.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 059, de 18 DE ABRIL DE 2017.

Rescinde Contrato Administrativo da Candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2016 da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem e dá outras 
providências.

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

Artigo 1º - Rescindir, o Contrato Administrativo, a pedido, da servidora Tássia Arcênio Pimentel Correia, do cargo de Assistente Escolar, matrícula 13913932, a partir de 
20/03/2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20/03/2017.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
PORTARIA Nº 060, de 18 DE ABRIL DE 2017.

Concede Férias Prêmio ao servidor público efetivo que menciona e dá outras providências.

O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais e, considerando o artigo 23 do Decreto 1630 de 07/07/2011 e o 
Decreto 1695 de 13/10/2011, RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder gozo de Férias Prêmio,  ao servidor efetivo Ricardo Klein Pedroso, cargo de Professor de História – PEB 2, matrícula 104817, no período de 
24/04/2017 a 24/06/2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2013
De um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, resolve alterar mediante o presente TERMO DE APOSTILAMENTO, o CONTRATO ADMINISTRATIVO 
001/2013, celebrado com os locadores Sr. Eduardo Aurélio Gomes Domingos e Sra. Bartira Viana Olivé de Souza Domingos, nos termos seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constituí objeto deste TERMO DE APOSTILAMENTO a inclusão da seguinte dotação orçamentária:
112.2.04.122.0001.2300 – NATUREZA: 339036 00 – FONTE: 010000
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO - Permanece inalterada e ratificada as demais cláusulas e condições não alcançadas pelo presente TERMO DE APOSTILAMENTO;

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 11/04/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 10ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

11/04/2017 1190/2016 7975 DEFERIDO Consórcio Norte

11/04/2017 1191/2016 7976 DEFERIDO Consórcio Norte

11/04/2017 1208/2016 8015 DEFERIDO Consórcio Norte

11/04/2017 1113/2016 7886 INDEFERIDO Consórcio Norte

11/04/2017 1162/2016 7966 INDEFERIDO Consórcio Norte

11/04/2017 1164/2016 7974 INDEFERIDO  Consórcio Sul

11/04/2017 1179/2016 7979 INDEFERIDO  Consórcio Norte

11/04/2017 1194/2016        7985 INDEFERIDO  Consórcio Norte

11/04/2017 1195/2016 7991 INDEFERIDO  Consórcio Norte

11/04/2017 1196/2016 8007 INDEFERIDO  Consórcio Norte

11/04/2017 1180/2016 7980 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, 11 de Abril 2017.

Mário Baptista de Oliveira
Presidente JARIT - Contagem

Atos do Legislativo

Ata da  9º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete.  Aos onze dias do mês de abril, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 
“Vereador José Custódio”, a nona reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel Flávio de 
Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes.   Em seguida, o vereador Jérson Braga Maia (Caxicó)  fez a leitura do 
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Salmo 70, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Prosseguindo, foram lidos e encaminhados ao órgão competen-
te para exame e parecer no prazo legal, os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 003/2017 – “Altera a Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, 
que reorganiza as gratificações que menciona,  instituídas na Administração Direta e Indireta do Município de Contagem, excetuando as gratificações específicas da 
área técnica de saúde, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 020/2017 – “Institui o Programa de Vacinação Domiciliar para Pessoa 
Restrita ao Domicílio”, de autoria do vereador João Bosco Câncio (New Texas); Projeto de Resolução nº 008/2017 – “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Doutor 
Alexandre Rezende Trindade”, de autoria dos vereadores Arnaldo Luiz de Oliveira, Rogério Braz de Almeida (Marreco), e outros Edis; Projeto de Resolução nº 009/2017 
– Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sargento da PMMG, o senhor Alexandre Ribeiro Vivas”, de autoria do vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical). Na 
terceira parte da reunião foram, votados e aprovados, os Requerimentos nºs 352 a 382/2017; Indicações nºs 604 a 652/2017; Moções nºs 045 a 047/2017, apresenta-
dos pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 369/2017 – Solicita uma completa revitalização e arborização da Praça Irmã Maria 
Paula no bairro Petrolândia, em Contagem, de autoria do vereador Daniel Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu); Requerimento nº 370/2017 – Solicita informações 
sobre o início das obras dos CEMEIs: Lúcio de Abreu, Tropical, Arvoredo II, Vale das Orquídeas e Alvorada, cuja ordem de serviço foi assinada no dia 07/12/2016, de 
autoria do vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical); Moção nº 048/2017 – Manifesto os parabéns ao senhor Adilson Francisco Dutra pelo aniversário e pela 
conquista ao cargo de Presidente do PT – Partido dos Trabalhadores, de autoria do vereador 1º  Vice-Presidente José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do 
Hospital).  No horário destinado à Tribuna Livre, a sra: Bárbara Miranda Vilaça, representante do SIND-UTE, discorreu sobre a Reforma da Previdência. Após o seu 
protesto, Bárbara repudiou a decisão do Executivo Municipal de cortar salários de servidores em greve. Bárbara explicou que  os trabalhadores da educação teriam sido 
pegos de surpresa pelo anúncio, através de um email,  do corte de ponto no salário do mês de março. Indignada, solicitou apoio dos vereadores no sentido de 
intercederem junto ao Poder Executivo para reverterem essa situação. Aparteando, o vereador José Antônio colocou-se à disposição dos trabalhadores da educação e, 
acrescentou  que essa luta seria de todos os trabalhadores do país que correm sério risco de perderem os seus direitos conquistados.  Esse vereador aproveitou e 
convidou a todos para participarem da greve geral no próximo dia 28 (vinte e oito). No contra parte, o vereador Alex Chiodi solicitou ao líder Ivayr Soalheiro que 
agende uma reunião com os vereadores da comissão de educação, a fim de intercederem junto ao Executivo Municipal no sentido de evitarem o corte de salário desses 
professores. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Daniel do Irineu discorreu sobre a moção de repúdio, aprovada nesta Casa, contra qualquer 
proposta vinculada à lista fechada. Dizendo ser uma afronta à democracia, Daniel explicou que com a lista fechada quem teria o controle das pessoas eleitas seriam os 
partidos. Esse vereador salientou que é necessário que se faça  uma reforma política. Entretanto, disse que o novo modelo de reforma que ele defenderia seria o voto 
distrital misto.  Em seguida, o vereador Wellington (ortopedista), Presidente da Comissão Externa de Saúde, prestou esclarecimentos da visita   na UPA/JK,  ocorrida no 
dia 23 de março do corrente.   Em minucioso relato, Dr. Wellington disse que inicialmente foram feitas algumas perguntas aos pacientes que aguardavam atendimento. 
Alguns pacientes, moradores da sede, disseram que preferiam ser atendidos na UPA/JK por ser mais bem estruturada e,  inclusive pela escala médica ser mais completa. 
Esse vereador ainda mostrou um papel, que teria sido fotografado por um paciente no dia 24/01/2017, com a relação de 15 (quinze) a 20 (vinte) medicamentos que 
estariam faltando naquela UPA. De posse desse papel, Dr. Wellington questionou o diretor. E, de acordo com o diretor, o executivo não teria pago a nota em dia. Outro 
problema foi que, de acordo com um funcionário, houve um curso de reciclagem que durou cerca de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos  e,  esses funcionários teriam sido 
obrigados a assinar por um curso de 2h (duas horas).  O que foi contradito por esse diretor.  Ainda, durante essa visita, um funcionário teria dito que aquela unidade de 
saúde não estaria toda limpinha e não funcionaria bem no dia a dia e, que aquilo tudo era maquiagem. Esse vereador ainda disse que teria visto,  naquela UPA, um 
buraco no teto. O que teria sido justificado, devido a  uma manutenção no aparelho de ar condicionado. Outro grande problema constatado, foi que um número 
grande de pacientes aguardavam por cerca de 15 (quinze) dias por uma cirurgia. Diante de todas essas questões, foram enviados dois ofícios à Secretaria de Saúde para 
apurar a veracidade dos fatos.  E, em resposta, essa secretaria de saúde informou que o contrato teria sido pago com um atraso de 4(quatro) dias. Dizendo ser 
inaceitável aquela situação, Dr. Wellington solicitou uma notificação, uma advertência e, inclusive o desconto no próximo mês pelos medicamentos que ficaram 
faltando, em punição à OS.  Aparteando, o vereador Alex Chiodi disse que é importante que esta Casa cobre, para que as pessoas tenham um atendimento adequado 
nessa unidades de saúde. Demonstrando preocupação, Alex disse que, através de uma denúncia, ficou sabendo que na maternidade municipal os recém-nascidos não 
podem tomar  banho, já que falta água quente naquela maternidade. Em seguida, falou o vereador João Bosco que ratificou a posição de seu partido PMN (Partido da 
Mobilização Nacional) na questão contrária à reforma da previdência e à terceirização. Na oportunidade, João Bosco discorreu sobre a segurança pública. Frisou que  a 
segurança pública não seria de responsabilidade somente do governo do estado, mas também, de responsabilidade de todos nós,  sobretudo do Poder Executivo 
Municipal. Falou, com tristeza, a respeito do seqüestro ocorrido dentro do estacionamento do Shopping Itaú, que causou a morte de uma cidadã contagense. Solicitou 
urgentes providências, do Poder Executivo quanto à segurança pública do município. Aparteando, o vereador Dr. Wellington salientou que o município pode ajudar na 
segurança,  revitalizando as  praças, iluminando as áreas precárias e instalando câmeras de olho vivo e, inclusive, aumentando o efetivo da guarda municipal. O 
vereador Alex disse ser necessário apurar a responsabilidade por essa tragédia e, oportunamente, questionou o Shopping Itaú pela cobrança de um estacionamento 
sem a devida segurança de seus usuários. O que foi corroborado pelo vereador Capitão Fontes que disse que a impunidade alimentaria a violência. Lembrou que há 
falhas nas leis, que elas são muito antigas, por isso há uma necessidade de mudança, a fim de que delinqüentes fiquem realmente presos. Em seguida, o presidente 
Daniel Carvalho discorreu sobre os cem dias de gestão à frente da Câmara Municipal. Falou das diversas mudanças que já foram feitas, inclusive do sistema de apoio ao 
processo legislativo que torna os cidadãos contagenses mais próximos deste legislativo. Enfatizou o projeto cultura na câmara, que valoriza os artistas, e que acontece 
nas terças-feiras, na abertura das reuniões plenárias.  Falou da reforma desta Casa, que dará mais conforto aos funcionários e aos cidadãos que frequentam este 
Legislativo. Agradeceu a todos que contribuem para o trabalho em prol dos cidadãos de Contagem. E, em especial, agradeceu aos membros da Mesa Diretora desta 
Casa. Daniel Carvalho lembrou ainda que o grande compromisso é que os cidadãos participem da vida política de Contagem. Aproveitou para convidar a todos os 
cidadãos contagenses para comparecerem no dia 29 de abril do corrente, de 9h às 12h na Praça da Jabuticaba para o lançamento oficial da Ouvidoria Cidadã da 
Câmara Municipal de Contagem, local em que será feita uma grande ação social. Em seguida, falou o vereador Arnaldo de Oliveira que agradeceu à Sra. Luzia, 
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e ao  Rodinei, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação  pela volta da atividade de hidrogi-
nástica. Parabenizando o prefeito por essa atitude, Arnaldo falou da importância da hidroginástica para o grupo de convivência.  Aparteando, Alex parabenizou o 
colega Arnaldo e disse que ele seria o precursor dessas atividades físicas que geram uma qualidade de vida muito importante. Disse que a participação decisiva e 
fundamental do colega Arnaldo fez com que a prefeitura reconhecesse a importância desse trabalho. Por fim, Alex parabenizou o Presidente Daniel Carvalho pelo seu 
casamento realizado no dia 8 de abril do corrente. Desejou ao colega  Daniel Carvalho muito sucesso, muita paz, com as bênçãos de Deus. Finalizando os trabalhos, foi 
convocada a 10ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 18 de abril, 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, Cláudio Santos Fontes , 1º Secretário, solicitei 
fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 

AVISO DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Contagem. Pregão presencial 04/2017, processo nº 026/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, a partir das 
14h00min horas do dia 08 (oito) de Maio de 2017, em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, tendo por objeto a contratação de microempresa (ME) ou empresa de 
pequeno porte (EPP) ou equiparada para fornecimento de placas em aço inox para os agraciados por este legislativo municipal. O texto integral do edital (contendo 
todas as informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br - Comissão 
Permanente de Licitação, telefone: (31) 3198-5141 e (31) 3359-8700, no horário de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais. Érica Pereira de Souza - Pregoeira.
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AVISO DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Contagem. Pregão presencial 06/2017, processo nº 029/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, a partir das 
14h00min horas do dia 10 (dez) de Maio de 2017, em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, tendo por objeto a contratação de microempresa (ME) ou empresa de 
pequeno porte (EPP) ou equiparada para aquisição de materiais de limpeza para este legislativo municipal. O texto integral do edital (contendo todas as informações 
sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br - Comissão Permanente de 
Licitação, telefone: (31) 3198-5141 e (31) 3359-8700, no horário de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos 
adicionais. Érica Pereira de Souza - Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

RETIFICAÇÃO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
PUBLICADO EM 25/05/2016

1º QUADRIMESTRE DE 2016
MAIO DE 2015 a ABRIL DE 2016

LRF.  Art. 55,  inciso I,  alínea “a”.

DESPESA COM PESSOAL DESPESA
LIQUIDADA

   Pessoal ativo – Inclusive Agentes Políticos
   Inativos
   SOMA:
   Despesas não computadas (art.19, § 1º da LRF) :
(-) Indenização por demissão
(-) Sentenças Judiciárias Anteriores
(-) Inativos

33.812.325,85
0,00
33.812.325,85

557.625,11
0,00
0,00

Total Despesa Líquida com Pessoal 33.254.700,74

Receita Corrente Líquida - RCL * 1.273.709.325,99

% da Despesa Total Líquida com Pessoal sobre RCL 2,61%

Limite 90% (§ 1º, inciso II, art.59) 5,40% 68.780.303,60

Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art.22) 5,70% 72.601.431,58

Limite Permitido (art. 20) 6% 76.422.559,56

* RCL fornecida pela Prefeitura Municipal

Câmara Municipal em Contagem, aos 18 de abril de 2017.

Presidente               :  DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
Contadora               : SÔNIA MARIA DE FREITAS SOUZA-CRC/MG:57849
Controle Interno     : WELLINGTON DA SILVA MORAES
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CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
 
RETIFICAÇÃO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
PUBLICADO EM 22/09/2016

2º QUADRIMESTRE DE 2016
SETEMBRO DE 2015 a AGOSTO DE 2016

LRF.  Art. 55,  inciso I,  alínea “a”.

DESPESA COM PESSOAL DESPESA
LIQUIDADA

   Pessoal ativo – Inclusive Agentes Políticos
   Inativos
   SOMA:
   Despesas não computadas (art.19, § 1º da LRF) :
(-) Indenização por demissão
(-) Sentenças Judiciárias Anteriores
(-) Inativos

34.154.957,65
0,00
34.154.957,65

540.703,60
0,00
0,00

Total Despesa Líquida com Pessoal 33.614.254,05

Receita Corrente Líquida - RCL * 1.296.932.032,16

% da Despesa Total Líquida com Pessoal sobre RCL 2,59%

Limite 90% (§ 1º, inciso II, art.59) 5,40% 70.034.329,74

Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art.22) 5,70% 73.925.125,83

Limite Permitido (art. 20) 6% 77.815.921,93

* RCL fornecida pela Prefeitura Municipal

Câmara Municipal em Contagem, aos 18 de abril de 2017.

Presidente               :  DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
Contadora               : SÔNIA MARIA DE FREITAS SOUZA-CRC/MG:57849
Controle Interno      : WELLINGTON DA SILVA MORAES

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
 
RETIFICAÇÃO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
PUBLICADO EM 25/01/2017

3º QUADRIMESTRE DE 2016
JANEIRO a DEZEMBRO DE 2016

LRF.  Art. 55,  inciso I,  alínea “a”.

DESPESA COM PESSOAL DESPESA
LIQUIDADA



"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, 19 de abril de 2017 Página 19 de 19 Diário Oficial de Contagem - Edição 4089

   Pessoal ativo – Inclusive Agentes Políticos
   Inativos
   SOMA:
   Despesas não computadas (art.19, § 1º da LRF) :
(-) Indenização por demissão
(-) Sentenças Judiciárias Anteriores
(-) Inativos

34.426.700,66
0,00
34.426.700,66

538.150,01
0,00
0,00

Total Despesa Líquida com Pessoal 33.888.550,65

Receita Corrente Líquida - RCL * 1.329.522.658,93

% da Despesa Total Líquida com Pessoal sobre RCL 2,55%

Limite 90% (§ 1º, inciso II, art.59) 5,40% 71.794.223,58

Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art.22) 5,70% 75.782.791,56

Limite Permitido (art. 20) 6% 79.771.359,54

* RCL fornecida pela Prefeitura Municipal

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES

Banco: C.E.F.................................R$     4.527,97
Outros créditos a Receber C/P......R$            0,00

Obrigações a recolher..........................R$          0,00
Restos a Pagar......................................R$          0,00

SOMA...........................................R$     4.527,97 SOMA..................................................R$          0,00

Déficit...........................................R$            0,00 Superávit..............................................R$   4.527,97

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Restos a pagar processados..................................... R$      0,00

Restos a pagar não processados............................... R$      0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR............................ R$      0,00

Câmara Municipal em Contagem, aos 18 de abril de 2017

Presidente               :  DANIEL FLAVIO DE MOURA CARVALHO
Contadora               : SÔNIA MARIA DE FREITAS SOUZA-CRC/MG:57849
Controle Interno      : WELLINGTON DA SILVA MORAES
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