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Atos do Executivo

DECRETO Nº 090, DE 10 DE MAIO DE 2017 

Dispõe sobre o julgamento do contencioso administrativo tributário e fiscal nos órgãos de primeira e segunda instâncias e dá outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem, e conside-
rando o disposto no art. 246 na Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983.

DECRETA:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Regulamento que disciplina o julgamento dos processos tributários administrativos do Município de Contagem, pertinentes à Secretaria Munici-
pal Adjunta da Receita.

§1º A primeira instância administrativa de julgamento será representada pela Junta de Julgamento Fiscal, constituída nos termos dos §§ 2º a 5º, do art. 246 do Código 
Tributário Municipal.

§2º A segunda instância administrativa de julgamento será representada pela Junta de Recursos Fiscais, constituída nos termos dos §§6º a 11º, do art. 246 do Código 
Tributário Municipal.

§3º A Junta de Julgamento Fiscal e a Junta de Recursos Fiscais possuirão uma Secretaria de Suporte Administrativo, cujas competências são as estabelecidas neste 
Regulamento.

Art. 2º Às Juntas de Julgamento Fiscal e de Recursos Fiscais competem decidir, em primeira e segunda instâncias administrativas, os contenciosos decorrentes de relação 
jurídica estabelecida entre o Município de Contagem e o contribuinte, a saber:

I - defesa contra auto de infração;
II - reclamação contra lançamento;
III - reconhecimento de imunidade e de isenção;
IV - pedido de restituição.
 
Art. 3º Não se incluem na competência das Juntas de Julgamento Fiscal e de Recursos Fiscais:

I - a declaração de inconstitucionalidade;
II - a negativa de aplicação de lei, decreto ou outro ato normativo municipal;
III - recurso contra resposta de consulta.

Art. 4º O processo tributário administrativo: 

I - forma-se na repartição fiscal competente;
II - organiza-se à semelhança dos autos forenses, em folhas numeradas sequencialmente e rubricadas;
III- desenvolve-se em 02(duas) instâncias ordinárias;
IV - assegura ao contribuinte e ao responsável tributários o contraditório e a ampla defesa.

§1º É vedado reunir, em uma só petição, reclamação ou recurso referentes a mais de um processo, ainda que:

I – seja do mesmo contribuinte ou responsável; 
II – versem sobre o mesmo assunto. 

Contagem, 10 de maio de 2017 Página 1 de 33 Diário Oficial de Contagem-Ano 26 Edição 4102



"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, 10 de maio de 2017 Página 2 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4102

Art. 5º A Junta de Julgamento Fiscal e a Junta de Recursos Fiscais serão instaladas no ambiente físico da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, sendo a Junta de 
Primeira Instância subordinada administrativamente a este Órgão e a Junta de Segunda Instância subordinada administrativamente à Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 6º Os regimentos internos da Junta de Julgamento Fiscal e da Junta de Recursos Fiscais serão elaborados conjuntamente pelos seus respectivos membros, devendo 
ser aprovados pelo Secretário Municipal de Fazenda.

TÍTULO II
DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE, DOS MEMBROS E DA SECRETARIA

Seção I
Da Composição e Competência

Art. 7º À Junta de Julgamento Fiscal, composta por até 6 (seis) membros, com dedicação exclusiva, pertencentes ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, designados pelo Secretário Municipal de Fazenda, compete decidir, em primeira instância administrativa, os contenciosos decorrentes de relação 
jurídica estabelecida entre o Município e o contribuinte, concernentes aos créditos tributários, bem como aos atos administrativos referentes à matéria tributária, nos 
termos deste Regulamento.

Parágrafo único A Junta de Julgamento Fiscal funcionará de janeiro a dezembro de cada exercício, ininterruptamente.

Seção II
Do Presidente da Junta de Julgamento Fiscal

Art. 8º A Junta terá um Presidente versado em legislação tributária designado pelo Secretário Municipal de Fazenda.

Art. 9º Compete ao Presidente da Junta de Julgamento Fiscal:

I - presidi-la e determinar as diligências solicitadas pelos membros e por si mesmo;
II - decidir previamente, através de juízo de admissibilidade, sobre o cabimento e a tempestividade das defesas contra auto de infração, reclamação contra lançamento, 
reconhecimento de imunidade e de isenção e pedido de restituição, não cabendo recurso de tais decisões;
III - determinar a atuação dos membros como relatores, segundo critérios de distribuição equânime e impessoal; 
IV - decidir, em conjunto com o relator, pela apreciação, juntada e necessidade de vista às partes das provas e manifestações extemporaneamente apresentadas;
V - participar de julgamento e proferir voto ordinário e de qualidade fundamentado, nas hipóteses previstas neste Regulamento;
VI - assinar, em conjunto com os demais membros votantes, as resoluções dos julgamentos em que proferir voto;
VII - submeter à Junta de Recursos Fiscais, em reexame necessário, as decisões da Junta de Julgamento Fiscal contrárias à Fazenda Pública Municipal, nos termos deste 
Regulamento;
VIII - comunicar ao Secretário Municipal Adjunto da Receita as irregularidades de natureza funcional;
IX - decidir sobre questões incidentais ao procedimento não previstas neste Regulamento.

Seção III
Das Atribuições dos Membros

Art. 10 São atribuições dos membros da Junta de Julgamento Fiscal:

I - atuar como relator conforme ordem de distribuição dos processos;
II - analisar e encaminhar o processo à Secretaria de Suporte Administrativo da Junta de Julgamento Fiscal quando identificar necessidade de se promover a instrução e 
o saneamento ainda não efetuados pela Secretaria;
III - decidir, em conjunto com o Presidente da Junta de Julgamento Fiscal, pela apreciação, juntada e necessidade de vista às partes das provas e manifestações extem-
poraneamente apresentadas;
IV - suscitar, ao Presidente da Junta de Julgamento Fiscal, a preliminar de negativa de seguimento de defesa, reclamação ou Recurso Voluntário aviados intempestiva-
mente;
V - pedir esclarecimento ou diligências necessárias;
VI - examinar e relatar os processos que lhe forem distribuídos;
VII - proferir, por escrito, voto fundamentado;
VIII - emitir parecer escrito sobre matéria de competência do órgão, por solicitação expressa do Presidente.

Art. 11 O Membro não poderá participar do julgamento do processo administrativo em que tenha:
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I - atuado ou tenha atuado seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta;
II - participado de diligência ou emitido parecer no exercício de suas atividades regulares;
III - interesse econômico ou financeiro, por si, por seu cônjuge ou por parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau;
IV - sido ou ainda seja contabilista, advogado, consultor ou empregado do sujeito passivo;
V - vínculo, como sócio ou como empregado, com a sociedade de advogados, de contabilistas ou economistas, ou com empresa de assessoria fiscal ou tributária, a que 
esteja vinculado o mandatário constituído por quem figure como parte no processo; 
VI - incorrido, no que for aplicável, nas hipóteses do art. 145 do Código de Processo Civil instituído pela Lei n. º 13.105, de 16 de março de 2015.

Art. 12 Perde a qualidade de membro da Junta de Julgamento Fiscal a pessoa que deixar de pertencer ao quadro de servidores da Secretaria Municipal Adjunta da 
Receita.

Seção IV
Da Secretaria de Suporte Administrativo da Junta de Julgamento Fiscal

Art. 13 À Secretaria de Suporte Administrativo da Junta de Julgamento Fiscal compete:

I - secretariar, expedir os atos necessários e fazer executar as tarefas administrativas da Junta de Julgamento Fiscal;
II - realizar o atendimento aos contribuintes e recorrentes;
III - manter o controle do acervo de processos administrativos localizados na Junta de Recursos Fiscais;
IV - proceder à suspensão da exigibilidade do crédito objeto de discussão no sistema de controle do crédito tributário;
V - autuar, numerar sequencialmente e rubricar as folhas do processo, à semelhança dos autos forenses;
VI - analisar e promover a instrução e o saneamento dos processos;
VII - suscitar ao Presidente da Junta de Julgamento Fiscal a preliminar de negativa de seguimento de defesa, reclamação ou Recurso Voluntário aviados intempestiva-
mente;
VIII - proceder à distribuição dos processos aos relatores, bem como ao Presidente da Junta de Julgamento Fiscal, nas hipóteses previstas neste Regulamento;
IX - publicar, no Diário Oficial do Município, todas as decisões da primeira instância, assegurando ao contribuinte e ao responsável tributário o contraditório e a ampla 
defesa, devendo, ainda, comunicar ao contribuinte, ou ao responsável tributário, as decisões proferidas pela Junta de Julgamento Fiscal.

§ 1º A comunicação será feita pessoalmente ou por via postal, sendo esta encaminhada ao endereço fornecido pelo contribuinte ou responsável tributário no processo 
administrativo, e o prazo de recurso começará a fluir no dia útil posterior ao recebimento.

§ 2º Da publicação veiculada no órgão oficial, além do nome do contribuinte ou responsável tributário, também constará, quando houver, o nome do procurador. 

CAPÍTULO II
DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

Art. 14 As decisões da Junta de Julgamento Fiscal serão tomadas de forma monocrática, nos termos definidos neste Regulamento.

Art. 15 Após devidamente instruídos e saneados, serão os autos distribuídos aos membros da Junta de Julgamento Fiscal, que atuarão como relatores, conforme critério 
objetivo de distribuição.

TÍTULO III
DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA E DA ESTRUTURA

Seção I
Da Competência

Art. 16 À Junta de Recursos Fiscais compete julgar, em segunda instância administrativa, os contenciosos decorrentes de relação jurídica estabelecida entre o Município 
e o contribuinte, concernentes aos créditos tributários, bem como aos atos administrativos referentes à matéria tributária, nos termos deste Regulamento.

Seção II
Da Estrutura

Art. 17 A Junta de Recursos Fiscais tem a seguinte estrutura:

I - Secretaria de Suporte Administrativo;
II - Câmaras de Julgamento.

Art. 18 A Junta de Recursos Fiscais será composta, no máximo, de 3 (três) Câmaras de 4 (quatro) membros efetivos cada e igual número de suplentes, todos designados 
pelo Prefeito, para mandato de 1 (um) ano.

§ 1º A composição de cada uma das Câmaras será integrada por 2 (dois) representantes da Secretaria de Fazenda Municipal e 2 (dois) representantes dos contribuintes, 
que serão indicados pelas associações de classe ligadas às atividades produtivas e de prestação de serviços, sediadas no município, devendo, todos, serem versados em 
legislação tributária.

§ 2º Os representantes da Fazenda Pública Municipal serão indicados pelo Secretário de Fazenda, pertencentes ao quadro de servidores do Município, versados em 
legislação tributária municipal.

§ 3º Cada Câmara terá um Presidente e um Vice-Presidente, nomeados pelo Prefeito, dentre os representantes do Município, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser 
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reconduzidos.

Art. 19 As sessões de julgamento da Junta de Recursos Fiscais ocorrerão de janeiro a dezembro de cada exercício, podendo ser suspensas por ato do Secretário de 
Fazenda.
Parágrafo único - Havendo suspensão das sessões nos termos do caput deste artigo, os prazos processuais não se interromperão ou suspenderão.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA, DAS CÂMARAS, DOS PRESIDENTES E DOS MEMBROS

Seção I
Da Secretaria de Suporte Administrativo da Junta de Recursos Fiscais

Art. 20 À Secretaria de Suporte Administrativo da Junta de Recursos Fiscais compete:

I - secretariar, expedir os atos necessários e fazer executar as tarefas administrativas das Câmaras;
II - realizar o atendimento aos contribuintes e recorrentes;
III - manter o controle do acervo de processos administrativos localizados na Junta de Recursos Fiscais;
IV - autuar, numerar sequencialmente e rubricar as folhas do processo, à semelhança dos autos forenses;
V - analisar e promover a instrução e o saneamento dos processos;
VI - suscitar, aos Presidentes das Câmaras, a preliminar de negativa de seguimento de Pedido de Reconsideração e Recurso Voluntário aviados intempestivamente;
VII - proceder à distribuição dos processos aos relatores e revisores, bem como ao Presidente da Junta de Julgamento Fiscal, nas hipóteses previstas neste Regulamento;
VIII - expedir os atos necessários e fazer executar as tarefas administrativas da Junta de Recursos Fiscais;
IX – proceder, após a conclusão do julgamento, à retirada da suspensão da exigibilidade do crédito objeto de discussão no sistema de controle do crédito tributário;
X - publicar, no Diário Oficial do Município, todas as decisões da segunda instância, assegurando ao contribuinte e ao responsável tributário o contraditório e a ampla 
defesa, devendo, ainda, comunicar ao contribuinte, ou ao responsável tributário, as decisões proferidas pela Junta de Recursos Fiscais.

§ 1º A comunicação será feita pessoalmente ou por via postal, sendo esta encaminhada ao endereço fornecido pelo contribuinte ou responsável tributário no processo 
administrativo, e o prazo de recurso começará a fluir no dia útil posterior ao recebimento.

§ 2º Da publicação veiculada no órgão oficial, além do nome do contribuinte ou responsável tributário, também constará, quando houver, o nome do procurador. 

Seção II
Das Competências das Câmaras, dos Presidentes e dos Membros

Art. 21 Compete a cada Câmara isoladamente:

I - julgar recurso voluntário contra decisões da Junta de Julgamento Fiscal;
II - julgar, em reexame necessário, as decisões da Junta de Julgamento Fiscal contrárias à Fazenda Municipal, nos termos deste Regulamento;
III - julgar pedidos de reconsideração de suas decisões, quando houver votos divergentes.

Art. 22 Compete aos Presidentes das Câmaras:
I - presidir as sessões da Câmara;
II – convocar sessões extraordinárias, quando necessário;
III - decidir pela apreciação, juntada e necessidade de vista às partes das provas e manifestações intempestivamente apresentadas;
IV – determinar as diligências solicitadas pelos membros;
V – supervisionar, conforme critério estabelecido, a distribuição dos processos dentre os membros participantes;
VI - assinar os acórdãos e atas das sessões da Câmara;
VII - despachar previamente, conhecendo ou não de recursos, na análise preliminar de admissibilidade;
VIII - proferir, em julgamento, além do voto ordinário, o de qualidade, no caso de empate;
IX - designar redator de acórdão, quando vencido o voto do relator;
X - decidir previamente sobre cabimento e admissibilidade de Pedido de Reconsideração e Recurso Voluntários;
XI - decidir sobre questões incidentais ao procedimento não previstas neste Regulamento;
XII - decidir sobre pedidos de esclarecimentos sobre redação controvertida, obscuridade de texto, ou conflitantes das decisões da Câmara. 
XIII - comunicar ao Secretário de Fazenda as irregularidades de natureza regulamentar e funcional.

Parágrafo único O Presidente de Câmara será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Vice-Presidente.

Art. 23 Cabe ao Presidente da Primeira Câmara a representação institucional da Junta de Recursos Fiscais, a coordenação dos trabalhos e supervisão das atividades de 
sua Secretaria Executiva, dentre outras atribuições previstas neste Regulamento.

Art. 24 São atribuições dos Membros:
I - participar das sessões de julgamento e dos debates para esclarecimentos;
II - pedir esclarecimentos, vista ou diligência necessária e solicitar, quando conveniente, destaque de processo constante da pauta de julgamento;
III - examinar os processos que lhe forem distribuídos e sobre eles apresentar relatório e proferir voto fundamentado, por escrito;
IV - proferir voto por escrito e fundamentado quando divergir do relator, ainda que seja vencido, ficando dispensado de tal obrigação aquele que acompanhar a diver-
gência;
V - redigir a ementa do acórdão de julgamento em processo que relatar, desde que vencedor o seu voto;
VI - redigir, quando designado pelo Presidente, a ementa do acórdão de julgamento, se vencido o relator;
VII - assinar acórdãos.

Art. 25 São deveres principais dos Membros:
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I - comparecer às sessões de julgamento no horário regulamentar;
II - não se ausentar antes de encerrada a sessão, salvo motivo relevante, justificado perante o Presidente;
III - comunicar sua ausência eventual ao Presidente da Câmara, através da Secretaria de Suporte Administrativo, com antecedência que permita a convocação do 
suplente;
IV - informar a retirada de processo de pauta ao Presidente da Câmara, através da Secretaria de Suporte Administrativo, com o mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da respectiva sessão de julgamento;
V - declarar-se impedido ou suspeito, quando da ocorrência de causa justificadora;
VI - observar as disposições constantes deste Regulamento e zelar pela fiel aplicação das normas nele contidas;
VII - guardar o sigilo necessário imposto à Fazenda Pública dos fatos tributários e fiscais que tomar conhecimento em razão de ofício.

Art. 26 O Membro não poderá participar do julgamento do processo administrativo em que tenha:
I - atuado ou tenha atuado seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta;
II - participado de diligência ou emitido parecer no exercício de suas atividades regulares;
III - interesse econômico ou financeiro, por si, por seu cônjuge ou por parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau;
IV - sido ou ainda seja contabilista, advogado, consultor ou empregado do sujeito passivo;
V - vínculo, como sócio ou como empregado, com a sociedade de advogados, de contabilistas ou economistas, ou com empresa de assessoria fiscal ou tributária, a que 
esteja vinculado o mandatário constituído por quem figure como parte no processo; 
VI - incorrido, no que for aplicável, nas hipóteses do art. 145 do Código de Processo Civil instituído pela Lei n. º 13.105, de 16 de março de 2015.

Art. 27 O Membro efetivo será substituído, em sua ausência, pelo suplente da mesma representação.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 28 Considerar-se-á renúncia tácita de mandato o não comparecimento, sem comunicação da causa justificada, de qualquer Membro, a 3 (três) sessões de julga-
mento consecutivas, ou a 6 (seis) alternadas por ano.

Art. 29 Perderá a qualidade de membro da Junta de Julgamento Fiscal e da Junta de Recursos Fiscais o servidor municipal exonerado, aposentado ou demitido durante 
o mandato.

Art. 30 Cada Câmara da Junta de Recursos Fiscais realizará, ordinariamente, uma sessão por semana, em dia e horário fixados neste Regulamento, podendo, ainda, 
realizar sessões extraordinárias, desde que convocadas pelo Presidente de Câmara.

Art. 31 Não será remunerado o comparecimento às sessões de cada Câmara que excederem a 8 (oito) mensais.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Seção I
Do Processamento para Julgamento

Art. 32 Recebido o processo pela Secretaria, serão providenciados:
I - o seu registro, com a denominação correspondente a cada tributo, cabendo numeração própria, segundo a ordem de entrada dos autos;
II - a verificação da numeração das folhas e o ordenamento do processo;
III - o saneamento do processo, no caso de necessidade;
IV - a distribuição do processo às Câmaras de Julgamento.

Parágrafo único A distribuição do processo às Câmaras de Julgamento será efetuada alternadamente, conforme a entrada do mesmo na Secretaria.

Art. 33 O processo será incluído em pauta de julgamento, sempre que possível, de acordo com a ordem cronológica de sua entrada na Secretaria de Suporte Adminis-
trativo.

§ 1º Nos casos de tramitação prioritária expressamente previstos, ou quando houver motivo relevante justificado, o processo poderá ter preferência para inclusão em 
pauta, a critério do Presidente da Câmara, depois de cientificadas as partes.

§ 2º A pauta de julgamento será divulgada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da sessão de julgamento.

Seção II
Organização da Câmara e Distribuição dos Processos

Art. 34 A distribuição do processo ao Membro relator será feita de forma alternada e igualitária, observados os impedimentos previstos neste Regimento.

Art. 35 A distribuição de processo ao Relator será feita antes do encerramento da sessão da Câmara.

§ 1º A designação do Relator será feita mediante sorteio de processos.

§ 2º Os processos serão sorteados de cada vez e, em quantidade igual, para cada Membro.

§ 3º Havendo um só processo a distribuir, a designação do Relator processar-se-á por sorteio dos Membros, fazendo-se compensação por exclusão posterior.

§ 4º Poderá ser processada a distribuição por dependência, quando o feito se relacionar, por conexão ou continência, com outro já em curso na Junta de Recursos.
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Art. 36 No caso de Pedido de Reconsideração, o Relator será sorteado entre os Membros da mesma Câmara que julgou o recurso, excluindo-se o redator do Acórdão 
recorrido.

Art. 37 A distribuição do processo será lançada, por assunto, em registro próprio, do qual constará o número, o tipo do recurso, o nome do Relator e das partes, bem 
como outras anotações necessárias.

Art. 38 Proceder-se-á a nova distribuição, fazendo-se compensação, nos seguintes casos:
I - impedimento ou suspeição do relator sorteado;
II - não renovação de mandato de Membro, ou a perda do mandato, antes de julgado o processo de que for o relator.

Seção III
Da Reunião da Câmara de Julgamento

Art. 39 Cada Câmara de Julgamento realizará ordinariamente 4 (quatro) sessões mensais podendo realizar, quando necessário, outras 4 (quatro) sessões extraordinárias 
convocadas pelos Presidentes das Câmaras.

§ 1º As Câmaras reunir-se-ão semanalmente, iniciando-se as sessões em local, dia e horário fixados por portaria do Presidente.

§ 2º Não será realizada, pela mesma Câmara de Julgamento, mais de uma sessão de julgamento por dia.

§ 3º Não será realizada reunião de Câmara quando não houver expediente no Município de Contagem, sendo a pauta, caso publicada, transferida para o dia da respec-
tiva reunião ordinária subsequente.

§ 4º As sessões extraordinárias serão convocadas pelos Presidentes das Câmaras, fundamentadamente, desde que o número de processos aptos para julgamento justifi-
que a realização dessas.

§ 5º Os Membros deverão comparecer à reunião com 15 (quinze) minutos de antecedência, para realização de demais atividades administrativas que se fizerem neces-
sárias.

Art. 40. Na sala de reuniões haverá lugar reservado às partes, seus representantes e ao público.

Seção IV
Dos Trabalhos em Sessão

Subseção I
Da ordem dos Trabalhos

Art. 41 Os Membros da Câmara de Julgamento tomarão assento à mesa na ordem estabelecida, no horário estabelecido neste Regulamento.

Art. 42 Aberta a sessão, observar-se-á a seguinte ordem dos trabalhos:
I - verificação do número de presentes;
II - leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
III - leitura e assinatura dos acórdãos;
IV - indicações e propostas;
V - relatório, discussão e votação dos processos constantes da pauta de julgamento.

§ 1º As Câmaras de Julgamento só deliberarão quando presente a maioria de seus Membros.

§ 2º A ordem dos processos constantes da Pauta poderá ser alterada, por motivo relevante e conveniência do serviço, dando-se prioridade a julgamento em que a parte 
ou seu advogado esteja presente.

§ 3º Durante as sessões das Câmaras, a critério dos Presidentes, poderão ser tratados quaisquer assuntos de interesse da Junta de Recurso Fiscais, ainda que não se 
relacionem com a pauta de julgamento.

Art. 43 A discussão e a votação dos processos serão públicas, ressalvados os casos que, por envolverem apreciação da situação financeira ou econômica de contribuinte, 
exigirem julgamento secreto, por requerimento do interessado, permitida a presença desse e de seu representante legal.

Art. 44 Iniciada a sessão, nenhum Membro poderá se retirar do recinto ou interromper o relatório ou a palavra das partes, sem permissão do Presidente.

Parágrafo único. Se a ausência for definitiva, o Presidente autorizará o prosseguimento dos trabalhos, desde que haja número regulamentar de Membros.

Art. 45 O Presidente da sessão poderá fazer retirar do recinto quem ali não guardar o comportamento devido, perturbar a ordem dos trabalhos ou usar expressões 
agressivas, que firam a honra pessoal ou profissional de Membro ou servidor da Junta de Recursos Fiscais.

Parágrafo único A parte que desatender a advertência do Presidente, pela falta de compostura e serenidade ou incontinência de linguagem, terá sua palavra cassada.

Art. 46 O Membro deverá proceder à leitura do relatório de cada processo que lhe for distribuído.

§ 1º Após a leitura do relatório, o Presidente dará a palavra ao recorrente, para sustentação de seu recurso ou manifestação, no prazo de 10 (dez) minutos e, em segui-
da ao recorrido por igual prazo.
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§ 2º Na hipótese de coexistirem Reexame Necessário e Recurso Voluntário a regra prevista no parágrafo anterior será aplicada observando o recorrente e o recorrido em 
relação ao Recurso Voluntário.

§ 3º Após as sustentações orais, os Membros procederão à discussão da matéria.

Subseção II
Do Julgamento

Art. 47 Não estando o processo devidamente instruído, o julgamento será convertido em diligência, a pedido do Relator, ou de qualquer Membro, após a discussão do 
relatório ou, excepcionalmente, após iniciada a votação, mediante pedido fundamentado por escrito, cabendo ao Presidente determinar sua realização.

§ 1º O contribuinte terá prazo de 10 (dez) dias para cumprimento de diligência que lhe for determinada, podendo ser prorrogado a critério do Presidente, mediante 
pedido fundamentado por escrito, findo o qual se julgará a questão de acordo com os elementos constantes do processo.

§ 2º Atendida a diligência, dar-se-á vista do processo às partes, se necessário, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º O processo poderá ser retirado de pauta e o julgamento adiado, a pedido do relator, para a sessão seguinte da Câmara, e, excepcionalmente, mediante pedido fun-
damentado por escrito, o Presidente poderá fixar nova data para julgamento, quando a matéria necessitar de maior estudo.

§ 4º O processo retirado de pauta será apreciado na sessão subsequente da Câmara, independentemente de inclusão na pauta e, na hipótese de fixação de nova data, 
será o processo incluído na respectiva pauta.

Art. 48 Encerrados os debates e não havendo pedido de diligência, o Presidente dará a palavra ao relator para proferir seu voto.

§ 1º Proferido o voto pelo relator, o Presidente indagará aos demais Membros se desejam formular pedido de vista, fato que não impede que votem aqueles que se 
tenham por habilitados a fazê-lo, obedecida a regra prevista no § 4º deste artigo.

§ 2º O pedido de vista será deferido a cada Membro, na sequência da votação, pelo prazo que, em relação a cada Membro, não poderá exceder o intervalo entre a 
sessão em que tenha recebido o processo e a subsequente, salvo mediante pedido fundamentado por escrito, cabendo ao Presidente, nesses casos, a designação de 
nova data para julgamento.

§ 3º O Membro que solicitar vista proferirá seu voto na sessão subsequente àquela em que receber o processo, independentemente de sua inclusão em pauta, ou na 
data designada pelo Presidente na hipótese de fixação de nova data.

§ 4º A votação dar-se-á na ordem da colocação dos Membros à mesa e no sentido horário à exceção do Presidente que votará ordinariamente em último lugar, poden-
do, a seu critério, antecipar seu voto na hipótese de pedido de vista.

§ 5º Em se tratando de julgamento de litígio que envolva várias questões e havendo divergência de votos sobre cada uma delas, o Presidente determinará a contagem 
de votos por parte, a fim de apurar a decisão vencedora.

Art. 49. A decisão vencedora será anunciada pelo Presidente, depois de anotada.

Parágrafo único. No caso de empate na votação, o Presidente proferirá o voto de qualidade.

Art. 50 Proclamado o resultado da votação, não mais poderá o julgador modificar o seu voto.

Art. 51 Após a sessão, a Secretaria enviará ao Órgão Oficial, para publicação, a súmula das decisões, na qual constará o número do processo, nomes das partes e seus 
procuradores, bem como a indicação dos Membros vencidos, ausentes ou impedidos, se houver.

Seção V
Dos Acórdãos e Deliberações e seus Efeitos

Art. 52 A decisão final da Junta de Recursos Fiscais será objeto de acórdão.

§ 1º É irrecorrível a decisão que converter o julgamento em diligência.

§ 2º Os votos vencidos integrarão a decisão.

Art. 53 Os acórdãos da Junta de Recursos Fiscais serão redigidos pelo relator que atuar no processo, com simplicidade e clareza.

§ 1º Vencido o Relator, o Presidente designará preferencialmente o Membro, cujo primeiro voto tenha sido vencedor, para redigir e também assinar o acórdão.

§ 2º Ausente o Relator, será designado outro Membro para assinar o acórdão, a critério do Presidente.

Art. 54 O acórdão terá a data da sessão em que se concluir o julgamento e será assinado preferencialmente pelo Presidente desta sessão, ou pelo Presidente da sessão 
de assinatura, e pelo Relator.

Art. 55 É facultado a qualquer Membro, antes de assinado o acórdão, solicitar correção de seu texto, se entender que não está de acordo com os reais fundamentos da 
decisão, cabendo ao Presidente da Câmara decidir quanto à redação final.
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TÍTULO IV
DOS RECURSOS

CAPÍTULO I
DOS RECURSOS CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA

Seção I
Do Recurso Voluntário

Art. 56 Das decisões do órgão julgador de primeira instância administrativa caberá Recurso Voluntário, com efeito suspensivo, para a Junta de Recursos Fiscais.

§ 1º Em se tratando de decisão contrária à Fazenda Pública Municipal não sujeita a reexame necessário, poderá o órgão gestor do crédito tributário ou o órgão que 
exarou o ato administrativo contestado impugná-la mediante recurso voluntário à Junta de Recursos Fiscais. 

§ 2º O recurso será interposto por petição escrita dirigida ao órgão julgador, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia útil posterior à comunicação realizada 
através do aviso de recebimento, nos termos do artigo 12º, § 1º deste Regulamento.

§ 3º O Recurso Voluntário devolve à instância superior o conhecimento de toda a matéria objeto do recurso.

Seção II
Do Reexame Necessário

Art. 57 A decisão de primeira instância contrária, no todo ou em parte, à Fazenda Pública Municipal, em contencioso cujo valor originário for igual ou superior a R$ 
8.000,00 (oito mil reais) será submetida à Junta de Recursos Fiscais, com efeito suspensivo. 

§ 1º A submissão ao reexame necessário será determinada no próprio ato da decisão.

§ 2º Não sendo a decisão submetida ao reexame necessário, o servidor que verificar o fato representará à Presidência da Junta de Julgamento Fiscal no sentido de que 
seja observada aquela formalidade, a qualquer tempo.

§ 3º Se for omitido o reexame necessário e o processo subir com Recurso Voluntário, a instância superior tomará conhecimento igualmente daquele recurso, como se 
tivesse sido manifestado.

§ 4º O reexame necessário devolve à instância superior o conhecimento exclusivamente da matéria objeto do mesmo.

Art. 58 Será dispensada a interposição de recurso oficial quando:
I - a decisão exonerar o sujeito passivo de pagamento de tributo ou de multa, em valor igual ou inferior a R$8.000,00 (oito mil reais);
II - a restituição autorizada não exceder ao valor a que se refere o inciso I deste artigo;
III - houver reconhecimento de imunidade ou de isenção;
IV - a decisão que cancelar crédito tributário estiver em consonância com:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça; 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de uniformização de decisões nos termos do artigo 63 deste Regulamento.

CAPÍTULO II
DO RECURSO CONTRA DECISÃO DA SEGUNDA INSTÂNCIA

Seção I
Do Pedido de Reconsideração

Art. 59 Contra acórdão da Junta de Recursos Fiscais é admissível o Pedido de Reconsideração.

§ 1º O Pedido de Reconsideração será interposto no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação, no Órgão Oficial, do acórdão do qual se recorre.

§ 2º O Pedido de Reconsideração terá efeito suspensivo e será julgado pela mesma Câmara.

§ 3º Somente será admitido o Pedido de Reconsideração contra acórdão não unânime, decidido pelo voto de qualidade que reformar a decisão de primeiro grau.

§ 4º Na hipótese em que o acórdão verse sobre mais de uma questão ou pedido, somente será admitida a reconsideração em relação à matéria que foi decidida pelo 
voto de qualidade.

§ 5º Interposto o pedido de reconsideração, será o mesmo encaminhado à apreciação do Presidente da Câmara que prolatou o acórdão recorrido para decisão prévia 
sobre sua tempestividade e cabimento.

Art. 60. Da decisão do Pedido de Reconsideração não caberá recurso.

Seção II
Do Pedido de Revisão pelo Secretário Municipal de Fazenda

Art. 61 Das decisões das Juntas de Julgamento Fiscal e de Recursos Fiscais caberá Pedido de Revisão pelo Secretário Municipal de Fazenda, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, para a Junta de Recursos Fiscais, quando o julgamento: 
I - violar literal disposição de lei;
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II - estiver fundado em erro de fato, resultante de atos ou de documentos relativos a causa;
III - quando houver indícios de prevaricação, concussão ou corrupção de algum julgador;
IV - resultar de dolo do contribuinte;
V - não analisar prova nova, somente obtida após a publicação da decisão.

CAPÍTULO III
DO AVOCAMENTO DO PROCESSO

Seção I
Do Avocamento do Processo

Art. 62 O Secretário Municipal da Fazenda poderá, excepcional e motivadamente, avocar a decisão do processo, quando se tratar de matéria que justifique tal interven-
ção, no curso do julgamento na segunda instância.

Parágrafo único. Desta decisão não caberá recurso.

TÍTULO V
DA UNIFORMIZAÇÃO DAS DECISÕES

Art. 63 As decisões reiteradas e uniformes das câmaras de julgamento serão consubstanciadas em súmulas de observância obrigatória pelos membros das Juntas de 
Julgamento. 

Art. 64 A conversão da proposta em súmula depende de aprovação por, no mínimo, dois terços dos membros das Câmaras de julgamento deliberada em sessão conjun-
ta.

Parágrafo único A sessão conjunta será presidida pelo Presidente da Primeira Câmara da Junta de Recursos Fiscais.

Art. 65 Publicada a súmula no Diário Oficial do Município, os órgãos deliberarão apenas sobre a sua aplicação ao caso concreto submetido a julgamento.

Art. 66 A súmula poderá ser revista ou cancelada por proposta do Secretário de Fazenda, Secretário-Adjunto de Receita Municipal, Procurador Chefe da Fazenda Muni-
cipal, pelo presidente da Junta de Julgamento Fiscal ou pelo Presidente de qualquer das Câmaras da Junta de Recursos Fiscais.
Art. 67 Verificada a reiterada ocorrência de decisões divergentes entre câmaras de julgamento diversas, versando sobre matéria de direito específica, poderá ser deter-
minada por decisão conjunta dos respectivos Presidentes, a realização de sessão conjunta para deliberar definitivamente sobre a matéria controversa.

§ 1º A sessão conjunta será presidida pelo Presidente da Primeira Câmara da Junta de Recursos Fiscais.

§ 2º A matéria a ser levada à sessão conjunta se resumirá à divergência, em tese, entre posições das câmaras de julgamento. 

§ 3º As resoluções serão aprovadas por maioria absoluta dos Membros. 

§ 4º As resoluções entrarão em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Do Município e vincularão as Câmaras julgadoras.

§ 5º Os processos que tratarem de matéria objeto de proposição de uniformização de decisões divergentes, enquanto não decidida pela sessão conjunta, não serão 
incluídos em pauta de julgamento. 

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 68 A intervenção do contribuinte, no processo tributário administrativo, faz-se pessoalmente ou por representante legal.

Art. 69 As partes poderão produzir provas e apresentar manifestações até a distribuição dos autos ao relator.

Art. 70 A comunicação dos atos, deliberações e decisões dos órgãos que compõem as Juntas de Julgamento faz-se às partes ou a seu representante legal, através de 
publicação no Diário Oficial do Município, observado o disposto no art. 13º, inciso VII, §1º deste Regulamento.

Art. 71 Põem fim ao contencioso administrativo tributário:
I - a decisão irrecorrível para as partes;
II - o término do prazo, sem interposição de recurso;
III - a desistência de reclamação, defesa ou recurso;
IV - a decisão do presidente da Junta de Julgamento Fiscal, nos termos do art. 9º, inciso II deste Regulamento;
V - a decisão do Secretário Municipal da Fazenda nos termos dos art. 61 deste Regulamento;
VI - a decisão do presidente da Câmara, nos termos do art. 59, § 5º deste Regulamento; 
VII - o ingresso em juízo, antes de proferida ou de tornada irrecorrível a decisão administrativa;
VIII – o reconhecimento da dívida.

Art. 72 As falhas materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidas a qualquer tempo pelo órgão julga-
dor, de ofício, ou mediante representação do órgão encarregado de execução do julgado, ou ainda, a requerimento do contribuinte.

Art. 73 Aos membros da Junta de Julgamento Fiscal e de Recursos Fiscais será assegurado o gozo de férias regulamentares que coincidirão obrigatoriamente com o 
período de gozo das férias relativas aos cargos que exerçam no Município de Contagem.

Art. 74 Durante o período de férias, afastamentos temporários ou impedimento de qualquer natureza, serão designados pelo Secretário Municipal de Fazenda:
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I - os substitutos dos membros da Junta de Julgamento Fiscal e da Junta de Recursos Fiscais;
II - os substitutos do Presidente e Vice-Presidente da Câmara da Junta de Recursos Fiscais, quando forem simultâneos seus impedimentos.

§1º Não serão considerados impedimentos, para efeito deste Regulamento aqueles declarados pelos membros com relação a qualquer processo.

§2º Em qualquer impedimento do Presidente, o Secretário Municipal Adjunto da Receita responderá interinamente pela Presidência da Junta de Julgamento Fiscal.

Art. 75 Será atribuído aos membros da Junta de Recursos Fiscais, pertencentes ao quadro de servidores do Município de Contagem, um jetom de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) por participação em cada sessão em que comparecerem e mais R$ 200,00 (duzentos reais) por processo relatado ou voto divergente, restringida esta 
última remuneração a 02 (dois) relatórios ou votos divergentes pagos a cada membro, por sessão. 

§ 1º O jetom de que trata este artigo será corrigido anualmente, a partir de janeiro de 2018, pelo mesmo índice aplicado aos tributos municipais, na forma do disposto 
no art. 6-B da Lei 1.611, de 30 de dezembro de 1983.

§ 2º Os suplentes dos Membros da Junta de Recursos Fiscais perceberão, pelas substituições dos respectivos titulares, os jetons correspondentes às sessões que compa-
recerem.

§3º Na mesma proporção serão remunerados os integrantes da Câmara não pertencentes ao quadro de servidores do Município.

Art. 76 O julgamento na Junta de Julgamento Fiscal e na Junta de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuserem seus regimentos internos.

Art. 77 Os processos serão julgados conforme as normas específicas previstas no Código Tributário do Município de Contagem, nos termos deste Regulamento e, subsi-
diariamente, pelas normas gerais do Processo Civil.

Art. 78 Não será admitida vista ao Contribuinte ou Responsável fora das instalações da Junta de Julgamento Fiscal e ou da Junta de Recursos Fiscais.

Art. 79 Os julgamentos da Junta de Recursos Fiscais que não se concluírem no ano relativo ao mandato em que tiverem sido distribuídos serão continuados, no manda-
to seguinte, na mesma Câmara em que iniciados, respeitados os votos já proferidos, por representação e por entidade.

Art. 80 O Processo Tributário Administrativo não poderá ser arquivado antes de proferida decisão final.

Art. 81 O disposto neste Regulamento não prejudicará a validade dos atos praticados na vigência da legislação anterior.

Art. 82 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 091, DE 10 DE MAIO DE 2017 

Altera o Decreto nº 146, de 23 de agosto de 2013, que institui a Comissão Municipal e Emprego de Contagem e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º  A alínea “a” do inciso III do art. 2º, do Decreto nº 146, de 23 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º (...)

(...)

III – (...)

a) 01 representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda;”. (NR)

Art. 2º O inciso III do art. 2º, do Decreto nº 146, de 23 de agosto de 2013, passa a vigorar acrescido da alínea “g”, com a seguinte redação: 

“Art. 2º (...)

(...)

III – (...)

(...)

g) 01 representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.”. (NR)
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º Fica revogado o Decreto nº 053, de 23 de março de 2017.

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 092, DE 10 DE MAIO DE 2017 

Delega competência de ordenação de despesas e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art.1º Fica delegada competência ao Vice-Prefeito Willian Vieira Batista, durante o período de 11/05/2017 a 22/05/2017, período de ausência do Prefeito no País, em 
viagem a Portugal, os atos de natureza administrativa e de ordenação de despesa da competência do Chefe do Executivo.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 093, DE  10 DE MAIO DE 2017 

Aprova projeto de desmembramento para fins urbanos de terreno que menciona.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando 
os despachos exarados no Processo nº 00.836/2017-03A;

DECRETA:

Art.1º Fica aprovado o projeto de desmembramento para fins urbanos do Lote 26, com 1.253,24m² da quadra 05, do Bairro São Gonçalo, originando os Lotes 26-A, 
com 486,75m², 26-B, com 396,55 e 26-C, com 369,94m², da quadra 05, do Bairro São Gonçalo.

Art.2º Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em decor-
rência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO N.º 094, DE 10 DE MAIO DE 2017
Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.877, de 30 de 
dezembro de 2016:
DECRETA:

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

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

1.09.1.04.122.0001.2012.33704100.010000 120.083,76

1.12.1.12.365.0024.2210.33504100.010100 1.504.500,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901600.010000 20.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901100.010000 1.050.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31900500.010000 40.000,00
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1.16.2.15.122.0045.2046.31911300.010000 154.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901300.010000 55.792,85

1.16.2.15.122.0045.2046.33904600.010000 25.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.33903900.010000 6.600,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31909400.010000 30.000,00

TOTAL 3.005.976,61

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

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

1.09.1.04.122.0001.2012.33504100.010000 120.083,76

1.12.1.12.361.0045.2054.31911300.010100 1.504.500,00

1.15.1.15.451.0008.1131.44905100.010000 1.381.392,85

TOTAL 3.005.976,61

120.000,00

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

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

1.13.1.10.122.0008.1129.33903900.010200 2.000.000,00

1.13.1.10.122.0008.1129.44905100.010200 4.200.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33503900.010200 3.000.000,00

1.13.1.10.122.0008.1129.33903000.010200 3.250.698,39

1.13.1.10.122.0008.1129.33933900.010200 1.000.000,00

1.09.1.04.122.0001.2012.33704100.010000 120.000,00

TOTAL 13.570.698,39

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

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

1.13.2.10.122.0045.2042.31901100.010200 12.000.000,00

1.13.1.10.122.0045.2244.31901100.010200 1.450.698,39

1.15.1.15.451.0008.1131.44909200.010000 120.000,00

TOTAL 13.570.698,39

Art.5º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, conforme parágrafo 
1º e seus incisos.
Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 10 de maio de 2017.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO N.º 095, DE 10 DE MAIO DE 2017
Abre crédito adicional suplementar.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.877, de 30 
de dezembro de 2016:
DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

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

1.16.2.15.453.0014.2343.33903900.211601 202.177,69

TOTAL 202.177,69
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Art.2º. Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de  excesso de arrecadação oriundos da  
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) apurada em 05 de maio de 2017, creditado na conta corrente 47-2, Agência 0893 do Banco 104 - 
Caixa Econômica Federal, de acordo com extrato bancário. 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de maio de 2017.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Gabinete do Prefeito

AUTORIZAÇÃO

Autorizo, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei nº 4.340, de 15 de abril de 2010, e do Decreto nº 1.355, de 11 de maio de 2010, o servidor Bruno Diniz Pinto, a se 
ausentar do país, no período de 11/05/2017 a 22/05/2017, para acompanhar o Prefeito em viagem de intercâmbio entre Brasil e Portugal na área de saúde, em Lisboa, 
Portugal.

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 061, de 05 de Maio de 2017, da Corregedoria Geral.

Designa defensora dativa para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/005/2017.
Defensora Dativa : DRª. SUZANE APIPE FREIRE PAIXÃO, MATRÍCULA Nº. 01423653.
Processado  : C.C.A.M., MATRÍCULA Nº. 1274780, CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 05 de Maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 062, de 05 de maio de 2017, da Corregedoria Geral.

Designa defensora dativa para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/006/2017.
Defensora Dativa : DRª. SUZANE APIPE FREIRE PAIXÃO, MATRÍCULA Nº. 01423653.
Processada  : L.J.S., MATRÍCULA Nº. 1473642, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 05 de maio de 2017.
Weber Dias Oliveira – Controlador Geral do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 063, de 10 de maio de 2017, da Corregedoria Geral.
Prorroga o prazo para o término do Processo Administrativo Disciplinar 02/006/2017 a partir de 09/05/2017. 
Processado(a): L.J.S., matrícula nº.1473642, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. 
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 10 de maio de 2017.
Weber Dias Oliveira – Controlador Geral do Município

PORTARIA Nº 008, DE 10 DE MAIO DE 2017

O Prefeito de Contagem, no uso de suas atribuições legais, e considerando o art. 8º, do Decreto nº 79, de 04 de maio de 2017,

RESOLVE: 

Art. 1º Designar, para integrar a Comissão de Credenciamento, para o mandato de maio de 2017 a maio de 2019, os seguintes membros:
 
I – Soraya Aparecida Damasceno Souza, membro titular, e Flaviano Coelho Barbosa, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Habitação;

II – Frederico Soares Vilarinho, membro titular, e Maria Silene Oliveira de Andrade, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal de Educação;

III – Creonty Machado Gusmão, membro titular, e Vital Wagner de Faria, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal de Saúde;

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

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

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 – 09/05/2017

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2014/SRP PAC. 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: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1121.12.126.0049.2274 – 33903912 - 010100
VALOR GLOBAL: R$ 137.280,00
VIGÊNCIA: DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2018
ASSINADO: 05/05/2017

PORTARIA SEAD Nº 004/2017, de 08 de maio de 2017.

Constitui Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto Municipal nº 10.254, de 1º (primeiro) de 
setembro de 1999 e a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação:
I- Membros Efetivos:
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a) Jáder Luís Sales Júnior, Matrícula nº 0135938-6;
b) Márcia Mendes Siqueira, Matrícula nº 0113447-3;
c) Arcione Félix Capucho – Matrícula nº 0133956-3;
d) Maria Marta de Oliveira Soares – Matrícula nº 011263-0;
e) Luiz Adolfo Belém – Matrícula nº 0105535-2.

II- Membros Suplentes:
a) Stela Maris Almeida Pereira Cardoso – Matrícula nº 0108023-3;
b) Laura Augusta Santana Vieira – Matrícula nº 0112903-8;
c) Adriana Lúcia de Assis Souza – Matrícula nº 0112508-3.
§1º Na ausência ou impedimento do presidente, assumirá o segundo membro efetivo, citado na alínea “b”, do inciso I, deste artigo.
§2º Ocorrendo, também, a ausência ou impedimento do segundo membro a substituição ocorrerá de forma sucessiva dentre os membros efetivos, nominados no inciso 
I, deste artigo.

Art. 2º Fica designado o servidor Dagoberto Moreira Guaracy, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em Edificações e Obras Públicas, para dar su-
porte técnico à Comissão constituída no artigo 1º desta Portaria, inclusive com emissão de pareceres técnicos, em processos licitatórios relativos às obras de engenharia.

Art. 3º A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, para melhor realização do certame licitatório, fundamentar suas decisões em pareceres exarados por 
técnicos, de áreas diversas pertencentes à Administração Pública do Município de Contagem.

Art. 4º A alteração da composição da Comissão Permanente de Licitação, ora apresentada, não altera a validade e o andamento dos procedimentos em curso, que 
passam a ser dirigidos pela Comissão designada por esta Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir de 06 de maio de 2016.

Art.6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria SEAD nº 004, de 06 de maio de 2016.
Palácio do Registro em Contagem, 08 de maio de 2017.

HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.855
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNAR, para o exercício da de-
signação para o exercício da Função de Confiança de Assistente de Direção de RH, Referência FC-9, CFC-320, a servidora ANA PAULA DE ALMEIDA, matrícula 01427039, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 10 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de maio de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.856
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, consi-
derando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão Diretor Geral do Departamento de Arborização, Nível VI, CPC-38, lotado na lotado na Fundação Municipal de 
Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, o servidor FREDERICO AUGUSTO DIAS PINTO, a partir de 10 de maio de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão Diretor Geral do Departamento de Arborização, Nível VI, CPC-38, lotado na lotado na Fundação Municipal de 
Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, o servidor JOSE LUIZ CARLOS SILVA JUNIOR, a partir de 10 de maio de 2017
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de maio de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.857
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para o cargo de provimento Gerente de Medicina e Segurança do Trabalho, Nível III, CPC-186, a servidora MARIA CRISTIANE DA SILVA GOMES SAMPAIO, lotada 
na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 10 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de maio de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.858
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para o cargo de provimento Gestor II, Nível IX, CPC-781, a servidora ADELINA BENGTSSON BERNARDES, lotada na Procuradoria Geral do Município, a partir de 
10 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de maio de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

Portaria SEDSCON nº 09 de 09 de maio de 2017.

O CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 149, da Lei Complementar Municipal 215/2016, RESOLVE:

Determinar a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA para apurar o fato relatado no BOGCC nº 3321/2017 e no REDS PMMG nº 2017.008209002-001, ocorrido 
na data 18 de abril de 2017.
Seja declarado o SIGILO deste expediente, conforme preconiza o art. 161, da Lei Complementar Municipal 215/2016;
Designar os servidores Emerson da Silva, Alan Sousa Nepomuceno de Brito e Fabrício de Souza Lopes, para comporem Comissão, sob a presidência do primeiro, destina-
da a apurar os fatos, devendo concluir seus trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação do extrato de portaria.

Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Intime-se. 
Secretaria Municipal de Defesa Social, em Contagem, 09 de maio de 2017.

Alexandre Martins da Costa
Corregedor da Guarda Civil de Contagem 

Secretaria Municipal 
de Educação

PORTARIA  SEDUC Nº 07 DE 08 DE MAIO DE 2017

Delega competência para ordenar despesas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013, pelo Decre-
to nº 102, de 25 de  junho de 2013 e pelo Decreto nº 29, de 18 de março de 2013,
RESOLVE:

Art. 1º Delegar competência à Secretária Adjunta de Ensino, Cláudia Caldeira Soares, Matrícula 0148823-2, para ordenar as despesas do exercício de 2017, no âmbito 
da Secretaria Municipal de Educação, na ausência do Secretário de Educação.

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

Registre-se e publique-se.
Secretaria Municipal de Educação, em Contagem, aos 08 de maio de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Secretário Municipal de Educação
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 22/2017

PROC. Nº 2016050311192724
RECORRENTE: JPS Participações S/A
ASSUNTO: ITBI. Não incidência
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 09 de maio de 2017

ITBI –– IMUNIDADE –– PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ––INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL –– PREPONDERÂNCIA –– IMÓVEIS LOCADOS - RECURSO VOLUNTÁRIO 
–– §1º DO ARTIGO 71-B DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– PROVIMENTO NEGADO –– DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por una-
nimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, que 
concluiu pelo indeferimento do pedido de não incidência do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso "Inter 
Vivos", sobre a incorporação de imóvel em realização de capital, com fundamento no §1º do artigo 71-B do Código Tributário do Município de Contagem. 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.

ACÓRDÃO Nº 23/2017
PROC. Nº 2016050414271724
RECORRENTE: JPS Participações S/A
ASSUNTO: ITBI – Não incidência
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 09 de maio de 2017

ITBI –– IMUNIDADE –– PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL –– PREPONDERÂNCIA –– IMÓVEIS LOCADOS - RECURSO VOLUNTÁRIO 
–– §1º DO ARTIGO 71-B DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– PROVIMENTO NEGADO –– DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por una-
nimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, que 
concluiu pelo indeferimento do pedido de não incidência do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso "Inter 
Vivos", sobre a incorporação de imóvel em realização de capital, com fundamento no §1º do artigo 71-B do Código Tributário do Município de Contagem. 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 2 (dois) dias do mês de maio 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-A-00479/2014– Sindicato dos TrabalhadorEs na Indústria Metalúrgica, Mecânica e Material Elétrico DE BELO 
HORIZONTE, CONTAGEM E REGIÃO, recurso voluntário sobre pedido de imunidade, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira que conheceu do recurso voluntário 
e negou-lhe provimento, mantendo a decisão parcial de primeira instância e com ela o direito à imunidade da Recorrente para o IPTU incidente sobre os imóveis de 
índices cadastrais: 04.145.0328.001; 04.145.0328.002; 04.145.0328.003; 10.419.0997.001; 10.419.0997.002; 10.419.0997.003; 10.419.0997.004; 10.419.0997.005; 
10.421.0044.000; 10.421.0064.000; 10.421.0383.000; 10.421.0395.000; 04.136.0253.001; 04.136.0253.002; 04.136.0253.003; 04.136.0253.004; 04.136.0253.005; 
e 10.420.0550.001, 10.420.0550.002, 10.420.0550.003, ficando mantidos os lançamentos de 2014 para os índices cadastrais 04.136.0253.001; 04.136.0253.002; 
04.136.0253.003; 04.1360253.004; 04.136.0253.005; 10.420.0550.001; 10.4200550.002 e 10.420.0550.003, em razão de tais imóveis não integrarem o patrimônio da 
entidade requerente. 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, 02 de maio 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.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos
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PORTARIA SEMOBS Nº. 003, de 08 de Maio de 2017

Dispõe sobre a criação Comissão Interna de Sindicância Administrativa para apurar responsabilidade em decorrência da não observância das disposições legais da 
despesa e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Contagem, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Complementar Municipal nº 142, de 
29 de maio de 2013 e nos termos da Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93 e da Súmula 12 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, 

RESOLVE:

Art. 1º Criar Comissão Interna de Sindicância Administrativa para apurar responsabilidade em decorrência da não observância das disposições legais da despesa, nos 
termos da Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93 e da Súmula 12 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, composta pelos seguintes membros:

I – Maria Terezinha Costa – Matrícula nº 0146203-9;
II – Marta de Souza Freitas Cássio - Matrícula nº 012645-4;
III – Lúcia Franco de Carvalho - Matrícula nº 0144883-4.

Art. 2º A Comissão ficará encarregada pela análise dos procedimentos e apuração de responsabilidade, conforme considerado e descrito nos seguintes documentos 
emitidos pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:

I – OF/SEMOBS/GAB/Nº. 0301 de 25 de Abril de 2017;
II – Justificativa Ausência de Empenho Prévio – Contrato 006/2016;
III – Nota de Empenho 3724 de 12 de Abril de 2017;
IV – Relatório Resumo de Empreendimento referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2017;
V – Cópia do Contrato Administrativo 006/2016 e 1º Termo Aditivo;
VI – Parecer Jurídico Processo Administrativo 986/2017;

Art. 3º A Comissão terá 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da publicação desta Portaria, para realização da referida apuração e emissão de Relatório Conclusivo acerca 
do que foi verificado pelos seus membros.

Art. 4º O Relatório conclusivo emitido pela Comissão deverá ser encaminhado ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos e posterior envio à Corregedoria, 
para conhecimento e adoção de medidas cabíveis.

Registre-se e Publique-se.

Contagem, 08 de Maio de 2017.

REINALDO ALVES COSTA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e 
Juventude

SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER ESPORTE E JUVENTUDE
Endereço:

Rua Portugal, 20 Bairro: Eldorado - CEP: 32.340-010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2017
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PROJETO
 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

O Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no uso de suas atribuições PROGRAMA SEGUNDO TEMPO e considerando o Decreto 431, 
de,03 de Dezembro de 2014 que estabelece normas para contratação de trabalhadores para o projeto:

Resolve:

01 � Convocar os classificados para as funções especificadas no PSS/Edital nº 01/2016 conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO Nº de Vagas Classificação
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01) PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 06
A partir de 1º - �PSS�/Edital nº 01/2016 que não compa-
receram à chamada anterior

02 - O candidato que não atender à convocação, por motivo de não comparecimento ao local, na data e hora determinadas no cronograma deste Edital perderá o direi-
to ao contrato, nesta data. O candidato deverá comparecer à convocação munido de documento de identificação pessoal com foto (RG, CNH, IDENTIDADE FUNCIONAL, 
ENTRE OUTROS).

03- Cronograma de Convocação Pública:

FUNÇÃO Data Horário Local do Atendimento

01) PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 12/05/2017

09:00h

(MANHÃ)

Prefeitura Municipal de Contagem

Endereço: Praça Presidente Tancredo 
Neves, 200 � Bairro: Camilo Alves. 

OBS: AUDITÓRIO � SALA MULTI MEIOS

04 - Informações: (31) 3398 – 8472 / (31) / 3352 – 5058 

05 – Importante: Para o candidato aprovado no PSS 01/2016, ser contratado, deve atender a Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, principalmente em atendimento 
ao Art.9º, alterado pela Lei N°4797, de 22 de Dezembro de 2015 onde:

Art.9º  É vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei: 
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses 
previstas nos incisos I e II do artigo 2º desta Lei, e nos casos em que seja comprovada a aprovação em Processo Seletivo posterior, observada a vigência deste.

06 � O Decreto 431/2014 e Lei nº 4.797/15 encontram-se à disposição: http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/doc/3521doc-e.pdf.

ATENÇÃO!
CONVOCAÇÃO DIA 12/05/2017
(SEXTA – FEIRA)

Contagem, 10 de Maio de 2017.

Famuc

PORTARIA N.º 7.953, de 03 de maio de 2017.

Dispõe sobre demissão de servidor do cargo de provimento efetivo

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, considerando o relatório final do PAD 02/074/2015 e o MEMO/COR/CGM- 028/2017;

RESOLVE:

Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 123, III c/c art.127, II e III, todos da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enferma-
gem, matrícula nº 202219, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, a partir de 15 de maio de 2017, a servidora Kátia de Jesus Menezes.

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

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Contagem, 03 de maio de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO
Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – Bairro Eldorado – Contagem /MG – CEP: 32.315-040 
 Telefone: (31) 3352 2858 / e-mail: deficientes.idosos@contagem.mg.gov.br

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PSS EDITAL N° 001/2017
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL

O Prefeito do Município de Contagem (MG), Alexis José Ferreira de Freitas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com fulcro na Lei 
Orgânica do Município de Contagem, atendendo à demanda da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso, e:
CONSIDERANDO que após as convocações públicas realizadas nos dias 22/06/2016, 08/07/2016 e 18/07/2016, o Processo Seletivo Simplificado PMC nº 02/2015, ho-
mologado em 28 de agosto de 2015, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico de Contagem, Edição nº 3.696, não obteve o número de candidatos aprovados 
suficientes para preenchimento das vagas e CONSIDERANDO o fim da validade dos Processos Seletivos Simplificados PMC nº 02/2014, em novembro de 2015 e nº 
02/2015 em agosto de 2017;
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso, nos termos do disposto na Lei 
Municipal e no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
PARA O PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL, destinado à contratação de COORDENADOR PEDAGÓGICO, COORDENADOR DE NÚCLEO e AGENTE SOCIAL DE LAZER E ESPORTE 
RECREATIVO, AGENTE SOCIAL DE DANÇA, AGENTE SOCIAL DE GINÁSTICA, AGENTE SOCIAL DE ARTES E AGENTE SOCIAL DE CULTURA, conforme ANEXOS, pelo prazo 
determinado conforme função abaixo, com o objetivo de exercer atividades vinculadas aos Núcleos do Programa Vida Saudável, através do Convênio n.º 789496/2013, 
firmado com o Ministério do Esporte, Lazer e Inclusão Social. Este processo seletivo reger-se-á observadas às seguintes disposições:

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 - O Processo Seletivo Simplificado será executado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso, em parceria com 
as Secretarias Municipais de Administração e Desenvolvimento Social e com o Conselho Municipal do Idoso e será organizado por Comissão Especial, a ser instituída, 
responsável por todo o Processo de Seletivo Simplificado.
1.2 - O Processo Seletivo Simplificado consistirá de 02 (duas) etapas, sendo uma eliminatória e outra classificatória.
1.3 - O Processo Seletivo Simplificado visa o recrutamento de pessoal para contratação e formação de cadastro de reserva, conforme descrito abaixo:
a) Coordenador Pedagógico – por um período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período;
b) Coordenador de Núcleo – por um período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período;
c) Agente Social de Lazer e Esporte Recreativo, Agente Social de Dança, Agente Social de Ginástica, Agente Social de Artes e Agente Social de Cultura – por um período 
de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período;
1.4 - Os contratos firmados serão por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos moldes da Lei Municipal n.º 
4.288, de 30 de setembro de 2009.
1.5 - O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
1.6 - Os candidatos aprovados serão contratados de acordo com o quantitativo estabelecido neste Edital e de acordo com a ordem de classificação, respeitando-se 
ainda o cronograma de contratação do referido Edital em questão.

2 – DAS VAGAS:
2.1 - Serão oferecidas 34 (trinta e quatro) vagas, conforme especificado na tabela de referência do Anexo II, sendo assim distribuídas: 01 (uma) vaga para Coordenador 
Pedagógico e 13 (doze) vagas para Coordenador de Núcleo, sendo estas para início imediato e 20 (vinte) vagas para Agentes Sociais. Os Agentes Sociais deste processo 
seletivo só poderão ser convocados após a contratação dos Coordenadores de Núcleo, conforme estabelecido nas Diretrizes do Programa Vida Saudável e somente 
poderão ser contratados após o vencimento do PSS nº 02/2015, em agosto de 2017. Haverá formação de cadastro de reserva para todas as funções, para posterior 
convocação de acordo com a necessidade da execução do Programa Vida Saudável.
2.2 - Os vencimentos, a carga horária e os requisitos mínimos do profissional estão especificados no Anexo II.

3 - DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS OU PARDOS
- Disposições gerais sobre as inscrições para pessoas com deficiência.
3.1.1 - Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º da Lei Municipal nº 2.160/90, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas deste Processo Seletivo Simplificado 
para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência do candidato.
3.1.1.1 - Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentu al de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada fun-
ção resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
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3.1.2 - Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candi-
datos com deficiência já aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.1.3 - Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n. 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo 
Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação.
3.1.4 - O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, deverá observar a compatibilidade das atribuições da função ao qual pretende 
concorrer com a sua deficiência.
3.1.5 - Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato, que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a seguir transcrito:
“Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando 
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificul-
dades para o desempenho de funções;
II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz;
III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acui-
dade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.”
3.1.5.1 - Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato com visão monocular, conforme a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3.1.6 - O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no subitens 3.2 a 
3.2.8 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:
a) inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiências;
b) selecionar o tipo de deficiência.
3.1.7 - O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a 
sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
3.1.8 - O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, assinalan-
do a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, conforme 
disposição legal.
3.1.9 - O candidato com deficiência classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, quando convocado para contratação, será submetido a exame 
médico pré-admissional realizado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim, que avaliará a 
compatibilidade da sua deficiência com as atribuições da função  para a qual prestou o Processo Seletivo Simplificado.
3.1.9.1 - Nos termos do subitem 3.1.9, o candidato deverá apresentar o laudo médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 
Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID – com a provável causa da deficiência.
3.1.9.2 - O médico da Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim emitirá atestado de saúde 
ocupacional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 
3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.
3.1.9.3 - O Laudo Médico citado no subitem 3.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.
3.1.9.4 - O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido, ficando a sua 
guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, que o guardará no prazo estabelecido na tabela de temporalidade documental.
3.1.9.5 - Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 3 e seus subitens, o candidato 
perderá o direito de permanecer na lista de qualificado como pessoa com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classificação.
3.1.9.6 - Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
3.1.9.7 - Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com  deficiência passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem 
de classificação.
3.1.9.8 - As vagas reservadas a pessoas com deficiências não firmadas reverterão aos demais candidatos classificados, de ampla concorrência, observada a ordem classi-
ficatória dos quais foram subtraídas.
3.1.9.9 - A primeira contratação de candidato deficiente, classificado no Processo Seletivo público, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao cargo 
de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim sucessivamente, 
durante o prazo de validade do processo seletivo público, obedecido o disposto nos itens 3.1.1 e 3.1.2.

3.2 - CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015)
3.2.1 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos neste 
Edital.
3.2.2 - Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a can-
didatos negros ou pardos, este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
3.2.3 - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no Requerimento Eletrônico de Inscrição 
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do Processo Seletivo Simplificado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE.
3.2..4 - O candidato negro ou pardo, classificado para as vagas destinadas às pessoas negras ou pardos, quando contratado deverá entregar, documento oficial (certi-
dão de nascimento própria ou dos pais) – original ou cópia autenticada em cartório ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou parda.
3.2.4.1 - O documento mencionado no item 3.2.4, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Contagem, situada no endereço: Praça Tancredo Neves, nº 200 – Bair-
ro: Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, no horário de 8h às 17h, dentro do prazo previs to para a contratação.
3.2.5 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anu-
lação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.
3.2.6 - Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classifi-
cação no Processo Seletivo Simplificado. 
3.2.7 - Os candidatos considerados negros ou pardos, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
3.2.8 - A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classificado no Processo Seletivo Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa à 
função de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessivamen-
te, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, obedecido o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2.
3.2.9 - Os candidatos negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento 
das vagas reservadas. 
3.2.10 - Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente 
classificado. 
3.2.11 - Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão reverti-
das para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
3.2.12 - Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a candi-
datos negros ou pardos aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.2.13 - Os candidatos às vagas reservadas aos negros participarão deste Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne às exigências estabelecidas neste Edital.

4 – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas, para todas as funções, de 31 de maio a 20 de junho de 2017, de segunda a sexta feira, das 09h00min às 11h00min 
e das 14h00min às 16h00min e deverão ser feitas na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso (onde também 
funciona a sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania), localizada na Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – Eldorado – CEP 32315-040 - Telefone: 3352 
2858 / 3352 2847.
4.2 - A inscrição será realizada pessoalmente pelo(a) candidato(a), não sendo aceita procuração.
4.3 - Não serão aceitas inscrições por correspondência.
4.4 - A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, em aceitar as condições estabelecidas no presente Edital.
4.5 - Para efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no processo seletivo.
4.6 - São condições para a inscrição:
a) ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) nos termos da Constituição da República de 1988;
b) ter na data da inscrição a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com as obrigações militares quando do sexo masculino;
e) estar em gozo dos direitos políticos e civis;
f) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades incompatíveis com o exercício das funções atinentes à vaga a que concorre; 
g) ter disponibilidade de no mínimo 40h (quarenta) horas semanais de trabalho para o cargo de Coordenador Pedagógico e Coordenador de Núcleo e de 20h (vinte) 
horas semanais de trabalho para as funções de Agente Social de Lazer e Esporte Recreativo, Agente Social de Dança, Agente Social de Ginástica, Agente Social de Artes 
e Agente Social de Cultura;
h) preencher e assinar a ficha de inscrição.
4.7 - São documentos necessários para o ato de inscrição:
a) Cédula de identidade (original e cópia);
b) CPF (original e cópia);
c) Comprovante de residência (original e cópia);
d) Uma foto 3x4 (recente);
e) Diploma ou certificado de conclusão de escolaridade exigida (original e cópia);
f) Inscrição do conselho competente, quando a função o exigir (original e cópia); 
g) Comprovante de votação da última eleição (original e cópia);
h) Certificado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original e cópia);
i) Apresentar, em envelope lacrado e identificado, o currículo atualizado e comprovado (cópias dos respectivos certificados de escolaridade e experiências profissionais 
citadas);
I - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento 
imediato da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sujeitando-se o requerente à ação penal.
II - As inscrições que não satisfizerem as exigências contidas neste Edital serão indeferidas de forma fundamentada, por ato da Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo.
III- Após a data e horário de inscrição fixado, com o término do prazo para o recebimento das inscrições, não serão admitidas quaisquer outras, sob qualquer condição 
ou pretexto.
4.8 - Do procedimento para a inscrição:
4.8.1- No ato da inscrição os candidatos deverão:
a) Preencher a ficha de inscrição (Anexo III);
b) Apresentar todos os documentos constantes no item 4.7 deste Edital.
4.9 - Serão reservadas vagas às pessoas com deficiência física, para as funções cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, na proporção de 5% (cinco por 
cento) do total das contratações realizadas para a função a que concorrem, considerando os critérios adotados pelo Tribunal de Contas do Estado e a legislação munici-
pal onde a porcentagem é aplicada para as funções a partir de três vagas até chegar o limite mínimo de 5%.
4.10 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos neste 
Edital.
4.11- Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 37 
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do Decreto Federal 3.298, de 20 dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7853/89, é assegurado o direito de inscrição para as funções, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência.
4.12 - O candidato com deficiência que pretenda se prevalecer da faculdade que lhe é assegurada deverá se manifestar neste sentido no ato da inscrição (Anexo III).
4.13 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do 
certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à análise curricular e entrevista; local de inscrição e de entrevista; e aos critérios de 
aprovação exigidos para todos os demais candidatos. 
4.14 - O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste item, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

5 – DO PROCESSO SELETIVO:
5.1 - A seleção dos candidatos será feita por análise curricular e entrevista, mediante análise e acompanhamento da COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO DO 
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL, designada por portaria a ser publicada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso, 
após publicação deste edital.
5.2 - Primeira Fase do Processo Seletivo Simplificado:
5.2.1 - Nesta primeira fase do Processo Seletivo Simplificado o candidato deverá entregar dentro do prazo determinado neste Edital, o Currículo padronizado na forma 
abaixo e cópia de todos os documentos comprobatórios com seus respectivos originais para verificação da autenticidade por um servidor técnico da administração 
municipal, que será avaliado e pontuado de acordo com o quadro de pontuação.
5.2.1.1 - Dados Pessoais:
5.2.1.1.1 - Nome (completo/sem abreviações);
5.2.1.1.2 - Endereço Completo (avenida/rua/estrada/rodovia, número, complemento, bairro, estado e CEP);
5.2.1.1.3 - Estado Civil;
5.2.1.1.4 - Contato (telefone residencial, telefone comercial, telefone celular e e-mail);
5.2.1.1.5 - Nacionalidade;
5.2.1.1.6 - Naturalidade;
5.2.1.2 - Formação Acadêmica:
5.2.1.2.1 - Ensino Médio (curso, instituição de ensino e ano de conclusão);
5.2.1.2.2 - Graduando (curso, período e instituição de ensino superior);
5.2.1.2.3 - Graduado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
5.2.1.2.4 - Especialização (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
5.2.1.2.5 - Mestrado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
5.1.1.2.6 - Doutorado.

5.2.1.3 - Experiência Profissional:
5.2.1.3.1- Experiências profissionais compatíveis com as atribuições/funções a qual o candidato está concorrendo;
5.2.1.4 - Curso de Aperfeiçoamento:
5.2.1.4.1- Cursos de Aperfeiçoamento compatíveis com a função a qual o candidato concorrerá, com no mínimo 20 (vinte) horas;
5.2.1.5 - Participação em Seminários, Eventos e Projetos compatíveis com as atribuições/funções a qual o candidato está concorrendo;
5.2.1.5.1 - Participação em Seminários e Eventos, com no mínimo 20h (vinte) horas;
5.2.1.5.2 - Participação em Projetos no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal e Entidades Privadas sem fins lucrativos (especificar o Projeto e 
período de duração).
5.2.1.6 - Produção Científica (artigo científico, publicados em anais, revistas e periódicos indexados).
5.2.2 - A primeira fase do Processo Seletivo Simplificado será pontuada, conforme a Tabela de Pontuação abaixo e de acordo com a função que o candidato concorrerá.
5.2.3 - Será considerado apenas o título de maior valor e única vez.
5.2.4 - Toda experiência profissional deverá ser comprovada através de:
a) registro na carteira profissional, com cópia das folhas de identificação, admissão e rescisão. Caso não haja rescisão, apresentar cópia dos contracheques dos meses 
de junho/julho/agosto; ou
b) contrato de trabalho; ou
c) certidão de contagem de tempo; ou
d) termo de posse;
e) o tempo de experiências profissionais similares em períodos concomitantes será contado apenas uma vez.

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR

Para a função de Coordenador Pedagógico

Experiência Profissional
Quantidade de Anos
(Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Ano de experiência na área de atuação da função pretendida

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Ano de experiência em projetos sociais, esportivos e culturais

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Títulos Quantidade de Títulos (Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Especialização na área de atuação da função pretendida 1 1

Especialização (outras áreas) 1 0,5

Mestrado 1 1,5

Doutorado 1 2
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Para a função de Coordenador de Núcleo

Experiência Profissional
Quantidade de Anos
(Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Ano trabalhado na área pretendida

De 06 à 24 meses 2,0

De 24 à 60 meses 3,0

Ano de experiência em serviço público

De 06 à 24 meses 2,0

De 24 à 60 meses 3,0

Ano de experiência em projetos sociais e esportivos

De 06 à 24 meses 3,0

De 24 à 60 meses 4,0

Experiência profissional ou comunitária nas comunidades a serem atendi-
das. De 24 à 60 meses 5,0

Títulos Quantidade de Títulos (Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Especialização na área de atuação da função pretendida 1 1

Especialização (outras áreas) 1 0,5

Mestrado 1 1,5

Doutorado 1 2

Para a função de Agente Social 
( Lazer e Esporte Recreativo, Dança, Ginástica, Artes e Cultura)

Experiência Profissional
Quantidade de Anos
(Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Ano trabalhado na área pretendida

De 06 à 24 meses 2,0

De 24 à 60 meses 3,0

Ano de experiência em serviço público

De 06 à 24 meses 2,0

De 24 à 60 meses 3,0

Ano de experiência em projetos sociais e esportivos

De 06 à 24 meses 3,0

De 24 à 60 meses 4,0

Experiência profissional ou comunitária nas comunidades a serem atendi-
das. De 24 à 60 meses 5,0

6.3 - Segunda Fase do Processo Seletivo Simplificado:
6.3.1 - Nesta Segunda Fase do Processo Seletivo Simplificado, será agendada uma data e horário para realização da entrevista com os membros da Comissão Especial, 
apenas com os candidatos que não tiveram seus currículos eliminados na primeira fase, dentro do período estabelecido neste Edital (Anexo I) e que obtiverem pontu-
ação igual ou superior a 50% do total de pontos estabelecido na tabela de pontuação curricular. Não havendo candidatos suficientes para o atendimento do disposto 
no edital, poderão ser convocados candidatos com pontuação abaixo da estabelecida anteriormente. Os candidatos a função de agente social deverão fazer uma breve 
apresentação de uma oficina a ser oferecida, de a acordo com sua habilidade, com duração máxima de 15 minutos.
6.3.2 - O candidato que deixar de comparecer a entrevista ou chegar com mais de 15 (quinze) minutos de atraso estará automaticamente eliminado do processo seleti-
vo.
6.3.3 - O candidato será entrevistado por dois ou mais membros da Comissão Especial que obedecerão aos seguintes critérios avaliativos abaixo, sendo pontuado de 0 
a 10 e devidamente justificado pelo entrevistador: 
6.3.3.1 - Conhecimento das diretrizes do Programa Vida Saudável;
6.3.3.2 - Criatividade;
6.3.3.3 - Capacidade de trabalhar em equipe;
6.3.3.4 - Iniciativa mediante situações problemas;
6.3.3.5 - Espírito de liderança e facilidade de comunicação;
6.3.3.6 - Disponibilidade de horário;
6.3.4 - O candidato que não comprovar os requisitos necessários para assumir a função, por meio de documentação e habilidade será excluído do processo seletivo.
6.3.5 - A disponibilidade de horário dos candidatos constituirá elemento relevante de análise por parte da Comissão Especial, que poderá desclassificar o candidato 
caso sua disponibilidade não seja compatível com os horários de atendimento do Programa Vida Saudável.
6.3.6 - A análise de currículos e experiência profissional/títulos será procedida pela Comissão Especial designada por portaria específica, que ao final da análise atribuirá 
uma nota ao candidato, conforme a Tabela de Pontuação. A referida análise terá caráter eliminatório e classificatório.
6.3.7 - A listagem de classificação será publicada no Diário Oficial do Município de Contagem, em ordem de classificação.
6.3.8 - Para conhecimento dos candidatos, para interposição de recursos será aberto prazo de acordo com cronograma constante neste Edital.

7- DA CLASSIFICAÇÃO:
7.1 - A classificação final dos candidatos dar-se-á do resultado do somatório das duas etapas.
7.2 - Os candidatos classificados serão chamados obedecendo a ordem decrescente de pontos.
7.3 - Na classificação final, entre candidatos com igual número de pontuação, serão critérios de desempate:
1º) Comprovação de atuação na área de opção do candidato;
2º) Experiência profissional ou comunitária nas comunidades a serem atendidas;
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3º) Maior idade.
7.4 - Na distribuição dos candidatos nos núcleos do Programa Vida Saudável, a cargo da Coordenação-Geral do Programa, serão considerados os seguintes critérios:
1º) Experiência profissional ou comunitária na comunidade a ser atendida; 
2º) Local de residência ou proximidade na comunidade a ser atendida;
3º) Opção de escolha do candidato, de acordo com a ordem de classificação.
7.5 – A Coordenação-Geral do Programa Vida Saudável poderá decidir sobre alteração do local de trabalho (núcleos) dos coordenadores de núcleo e agentes sociais de 
acordo com interesses da execução do programa.

8 - DO RECURSO:
8.1 - O recurso poderá ser feito em até 02 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, conforme constante no Anexo I.
8.2 - O recurso deverá conter o nome do candidato recorrente, o número de inscrição, o endereço completo, telefone e assinatura do mesmo, sua fundamentação e 
será dirigido à Comissão Especial instalada no endereço da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso, localizada na Av. 
José Faria da Rocha, nº 1016 - Bairro Eldorado – Contagem /MG, conforme modelo constante do Anexo IV.
8.3 - A Comissão Especial decidirá sobre este no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.4 - Os recursos somente poderão ser apreciados se apresentados tempestivamente.
8.5 - Findo o prazo para o recurso, o processo seletivo será homologado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado.

9 - RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO:
9.1 - A divulgação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, após a análise dos respectivos recursos apresentados, será publicada no Diário Oficial do Municí-
pio de Contagem.

10 - DA CONVOCAÇÃO:
10.1 - Os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado serão convocados conforme necessidade do Programa Vida Saudável.
10.2 - Os candidatos serão convocados, sendo respeitada a ordem de classificação.

11 - DA CONTRATAÇÃO:
11.1 - No ato da contratação os candidatos habilitados dentro do número de vagas para início imediato deverão apresentar:
a) Cédula de identidade (original);
b) CPF (original);
c) Comprovante de residência (original);
d) Laudo médico, para as Pessoas com Deficiência;
e) Diploma ou certificado de conclusão de escolaridade exigida (original);
f) Inscrição do conselho competente, a função exigir (original);
g) Comprovante de votação da última eleição (original);
h) Certificado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original);
i) No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade 
contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com a função para o qual prestou Processo Seletivo Simplificado; 
j) No caso de aprovado na lista para negros ou pardos, o candidato a nomeação deverá, entregar quando da convocação, documento oficial (certidão de nascimento 
própria ou dos pais) – original ou cópia autenticada em cartório e/ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou parda.

11.2 - O contrato terá a duração de até 12 (doze) meses de efetivo exercício da função de Coordenador Pedagógico no Projeto e, de até 20 (vinte) meses de efetivo 
exercício das funções de  Coordenador de Núcleo e Agentes Sociais, podendo ser prorrogado por igual período (respectivamente), caso haja necessidade da Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso e/ou renovação do Convênio com o Ministério do Esporte;
11.3 - A Coordenação Geral do Programa Vida Saudável poderá, a seu critério e observadas às necessidades de execução, convocar Agentes Sociais para cumprir carga 
horária diária de 08 (oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais, com remuneração equivalente, conforme consta nas Diretrizes do Programa 
Vida Saudável – Edital 2013;
11.4 - O candidato deverá participar obrigatoriamente em Cursos de Formação Inicial e Continuada, com carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas e poderá ser 
convocado para cursos de formação e qualificação necessários para a satisfatória execução do Programa Vida Saudável, conforme exigências constantes nas Diretrizes 
do Programa.
11.5 - O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento unilateralmente pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao 
Idoso, se os (as) candidatos (as) descumprirem as normas estabelecidas no mesmo.
11.6 - As diretrizes e as orientações sobre a execução do Programa Vida Saudável -  edital 2013 devem ser acessadas em: http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/
esporteLazer/diretrizesVidaSaudavelEdital2013.pdf e também no site do Ministério do Esporte: http://www.esporte.gov.br.

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste Edital, pressupondo conhecimento integral de seus termos, não podendo alegar 
ignorância.
12.2 - O não atendimento, pelo candidato, à convocação efetuada, implicará em sua desistência do processo seletivo.
12.3 - O candidato deverá manter atualizado seu endereço, bem como o número do telefone para contato, comunicando previamente qualquer alteração à Secreta-
ria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso, não lhe cabendo qualquer reclamação, acaso, por sua omissão, não for possível 
convocá-lo.
12.4 - Todas as datas deste certame estão disponíveis no Anexo I – Cronograma;
12.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo e pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e 
Atenção ao Idoso, através da Coordenação-Geral do Programa Vida Saudável.

Palácio do Registro em Contagem, aos 10 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Anexo I 
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CRONOGRAMA

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS

Publicação do Edital 10/05/2017

Período de Inscrições 31/05/2017 à 20/06/2017

Período de Entrevistas 27/06/2017 à 11/07/2017

Resultado da Avaliação Curricular e Entrevista 18/07/2017

Recebimento de Recursos 20 e 21/07/2017

Resultados dos Recursos 27/07/2017

Resultado Final após Recursos 31/07/2017

Homologação 31/07/2017

Anexo II 

 TABELA DE REFERÊNCIA

Cód

Vagas

Função Atribuições
Requisitos 
Mínimos do Profissional

Carga 
Horária Semanal Vencimento

Ampla
Conc.

Pessoa 
com Defic

Negros 
ou 
Pardos

Total 
de 
Vagas
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301 1 - - 1
Coordenador Pedagó-
gico

Apropriar-se do planejamento peda-
gógico encaminhado para solicitação 
do convênio celebrado com o Minis-
tério do Esporte, juntamente aos os 
demais profissionais envolvidos; 
Assessorar e apoiar o coordenador-
geral na identificação e definição dos 
núcleos a serem atendidos na região 
para a qual foi destacado, bem como 
na articulação do projeto com a 
comunidade; 
Auxiliar o coordenador-geral, quanto 
às ações estruturantes do convênio 
(adequação do espaço físico, pessoal, 
materiais esportivos, uniformes, etc.) 
de acordo com o estabelecido no 
planejamento pedagógico. 
Coordenar todas as ações relaciona-
das ao monitoramento e avaliação 
das ações do programa a serem 
realizadas participativamente com 
apoio do grupo gestor; 
Manter o coordenador-geral, 
informado quanto às distorções iden-
tificadas nos núcleos de sua região 
de atuação e apresentar, dentro do 
possível, soluções para a correção 
dos rumos; 
Orientar e supervisionar as atuações 
dos coordenadores de núcleos, de 
forma regionalizada, mantendo seus 
trabalhos padronizados, harmônicos 
e coerentes com as diretrizes do 
programa; 
Identificar, junto à comunidade, 
quais são os determinantes sociais 
de saúde que mais interferem nas 
condições de saúde da população 
beneficiada; 
Encaminhar ao Coordenador Geral e 
ao Grupo Gestor as demandas advin-
das do seu Núcleo; 
 Participar dos módulos de formação 
continuada, da formação em serviço 
e sempre que possível, de capacita-
ções oferecidas pela SNELIS/ME.

Qualificação: Forma-
ção superior da área de 
Pedagogia, Educação 
Física, Psicologia ou Serviço 
Social, com experiência no 
desenvolvimento de ações 
comunitárias, organização 
e supervisão de projetos.

40 Horas semanais 1.400,00
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302 10 1 2 13 Coordenador de Núcleo

Estar em constante contato com o 
Coordenador Pedagógico e Setorial 
quando houver; 
Coordenar todas as atividades 
sistemáticas (oficinas) e assistemá-
ticas (eventos) do núcleo sob sua 
responsabilidade, planejando-as 
coletivamente; 
Desenvolver as atividades sistemáti-
cas (oficinas) com os beneficiados, 
juntamente aos agentes sociais, 
de acordo com as diretrizes do 
Programa, seguindo o planejamento 
pedagógico proposto para o projeto 
e primando pela qualidade das aulas. 
Organizar as inscrições, o controle 
de presença, analisando sistematica-
mente o planejamento dos agentes 
e os dados, adotando as medidas 
necessárias para os ajustes, quando 
necessário; 
Planejar a grade horária dos agentes 
sociais, prevendo aproximadamente: 
14 horas semanais de atividades 
sistemáticas; 04 horas para planeja-
mento, estudos e reuniões e 02 horas 
para outras atividades como eventos, 
mobilização comunitária, etc. (banco 
de horas); 
Monitorar a grade horária, bem 
como o banco de horas dos agentes 
sociais; 
Identificar em conjunto com o coor-
denador setorial, se houver, junto à 
comunidade, quais são os determi-
nantes sociais de saúde que mais 
interferem nas condições de saúde 
da população beneficiada; 
Promover e participar das reuniões 
semanais com os agentes e outras 
lideranças do seu grupo, para estudo, 
planejamento e avaliação das ações; 
Encaminhar, nos casos de convênios 
com menos de 20 núcleos, ao Coor-
denador Geral e ao Grupo Gestor as 
demandas advindas do seu Núcleo; 
Participar de todas as reuniões 
agendadas pelo coordenador geral e 
pedagógico; 
Participar dos módulos de formação 
continuada, da formação em serviço 
e sempre que possível de capacita-
ções oferecidas pela SNELIS/ME.

Formação superior da área 
de Pedagogia, Educação 
Física, Psicologia ou Serviço 
Social, com experiência no 
desenvolvimento de ações 
comunitárias, organização 
e supervisão de projetos.

40 Horas semanais 1.300,00



"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, 10 de maio de 2017 Página 29 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4102

101 3 1 1 5
Agente Social de Lazer e 
Esporte Recreativo 

Participar das ações de planejamen-
to, monitoramento e avaliação das 
atividades sistemáticas e eventos do 
núcleo; 
Planejar e desenvolver suas oficinas 
de acordo com a proposta pedagógi-
ca do programa; 
Mobilizar a comunidade para a efeti-
va participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação 
nas atividades sob sua responsabi-
lidade; 
Participar dos módulos de formação 
continuada, da formação em serviço 
e sempre que possível de capacita-
ções oferecidas pela SNELIS/ME. 
Entregar sistematicamente o levanta-
mento das atividades desenvolvidas 
no núcleo e os dados solicitados pela 
coordenação. 

Os agentes sociais 
selecionados devem ter 
conhecimento e experiên-
cia sobre as atividades que 
desenvolverão. 
Sugere-se que aqueles que 
atuarão com atividades 
físicas e esportivas sejam 
estudantes ou professo-
res de educação física, 
ou orientados por um 
deles. É imprescindível o 
envolvimento de lideranças 
comunitárias que já 
desenvolvem atividades 
(capoeiristas, bailarinos, 
artistas plásticos, músicos, 
atores, etc.) nas comuni-
dades a serem atendidas. 
Podem ser agentes: profes-
sores de educação física, 
educadores populares 
e comunitários, demais 
profissionais de áreas afins 
ao lazer e envolvidos dire-
tamente com a execução 
do programa. 
Habilidade em minis-
trar aulas de handebol, 
basquetebol, caminhada, 
ginástica e recreação e 
outras atividades inerentes 
ao cargo. 20 Horas semanais 600,00

102 3 1 1 5 Agente Social de Dança 

Participar das ações de planejamen-
to, monitoramento e avaliação das 
atividades sistemáticas e eventos do 
núcleo; 
Planejar e desenvolver suas oficinas 
de acordo com a proposta pedagógi-
ca do programa; 
Mobilizar a comunidade para a efeti-
va participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação 
nas atividades sob sua responsabi-
lidade; 
Participar dos módulos de formação 
continuada, da formação em serviço 
e sempre que possível de capacita-
ções oferecidas pela SNELIS/ME. 
Entregar Sistematicamente o levanta-
mento das atividades desenvolvidas 
no núcleo e os dados solicitados pela 
coordenação.

Os agentes sociais 
selecionados devem ter 
conhecimento e experiên-
cia sobre as atividades que 
desenvolverão. 
Sugere-se que aqueles que 
atuarão com atividades 
físicas e esportivas sejam 
estudantes ou professo-
res de educação física, 
ou orientados por um 
deles. É imprescindível o 
envolvimento de lideranças 
comunitárias que já desen-
volvem atividades (capo-
eiristas, bailarinos, artistas 
plásticos, músicos, atores, 
etc.) nas comunidades a 
serem atendidas. Podem 
ser agentes: professores de 
educação física, 
Educadores populares 
e comunitários, demais 
profissionais de áreas afins 
ao lazer e envolvidos dire-
tamente com a execução 
do programa. 
Habilidade em ministrar 
aulas de Dança nas suas 
diversas variações, tipos e 
modalidades. 20 Horas semanais 600,00
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103 3 1 1 5
Agente Social de 
Ginástica 

Participar das ações de planejamen-
to, monitoramento e avaliação das 
atividades sistemáticas e eventos do 
núcleo; 
Planejar e desenvolver suas oficinas 
de acordo com a proposta pedagógi-
ca do programa; 
Mobilizar a comunidade para a efeti-
va participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação 
nas atividades sob sua responsabi-
lidade; 
Participar dos módulos de formação 
continuada, da formação em serviço 
e sempre que possível de capacita-
ções oferecidas pela SNELIS/ME. 
Entregar sistematicamente o levanta-
mento das atividades desenvolvidas 
no núcleo e os dados solicitados pela 
coordenação.

Os agentes sociais 
selecionados devem ter 
conhecimento e experiên-
cia sobre as atividades que 
desenvolverão. 
Sugere-se que aqueles que 
atuarão com atividades 
físicas e esportivas sejam 
estudantes ou professo-
res de educação física, 
ou orientados por um 
deles. É imprescindível o 
envolvimento de lideranças 
comunitárias que já 
desenvolvem atividades 
(capoeiristas, bailarinos, 
artistas plásticos, músicos, 
atores, etc.) nas comuni-
dades a serem atendidas. 
Podem ser agentes: profes-
sores de educação física, 
educadores populares 
e comunitários, demais 
profissionais de áreas afins 
ao lazer e envolvidos dire-
tamente com a execução 
do programa. 
Habilidade em ministrar 
aulas de Ginástica, para 
todas as idades preferen-
cialmente para a terceira 
idade, com visão global 
das necessidades e defici-
ências de cada faixa etária 
e com experiência na área. 20 Horas semanais 600,00

104 3 1 1 5 Agente Social de Artes 

Participar das ações de planejamen-
to, monitoramento e avaliação das 
atividades sistemáticas e eventos do 
núcleo; 
Planejar e desenvolver suas oficinas 
de acordo com a proposta pedagógi-
ca do programa; 
Mobilizar a comunidade para a efeti-
va participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação 
nas atividades sob sua responsabi-
lidade; 
Participar dos módulos de formação 
continuada, da formação em serviço 
e sempre que possível de capacita-
ções oferecidas pela SNELIS/ME. 
Entregar sistematicamente o levanta-
mento das atividades desenvolvidas 
no núcleo e os dados solicitados pela 
coordenação.

Os agentes sociais 
selecionados devem ter 
conhecimento e experiên-
cia sobre as atividades que 
desenvolverão. 
Sugere-se que aqueles que 
atuarão com atividades 
físicas e esportivas sejam 
estudantes ou professo-
res de educação física, 
ou orientados por um 
deles. É imprescindível o 
envolvimento de lideranças 
comunitárias que já 
desenvolvem atividades 
(capoeiristas, bailarinos, 
artistas plásticos, músicos, 
atores, etc.) nas comuni-
dades a serem atendidas. 
Podem ser agentes: profes-
sores de educação física, 
educadores populares 
e comunitários, demais 
profissionais de áreas afins 
ao lazer e envolvidos dire-
tamente com a execução 
do programa. 
Habilidade em ministrar 
aulas relativas as artes mar-
ciais (lutas). 20 Horas semanais 600,00
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105 3 1 1 5
Agente Social Cultural 

Participar das ações de planejamen-
to, monitoramento e avaliação das 
atividades sistemáticas e eventos do 
núcleo; 
Planejar e desenvolver suas oficinas 
de acordo com a proposta pedagógi-
ca do programa; 
Mobilizar a comunidade para a efeti-
va participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação 
nas atividades sob sua responsabi-
lidade; 
Participar dos módulos de formação 
continuada, da formação em serviço 
e sempre que possível de capacita-
ções oferecidas pela SNELIS/ME. 
Entregar sistematicamente o levanta-
mento das atividades desenvolvidas 
no núcleo e os dados solicitados pela 
coordenação.

Os agentes sociais 
selecionados devem ter 
conhecimento e experiên-
cia sobre as atividades que 
desenvolverão. 
Sugere-se que aqueles que 
atuarão com atividades 
físicas e esportivas sejam 
estudantes ou professo-
res de educação física, 
ou orientados por um 
deles. É imprescindível o 
envolvimento de lideranças 
comunitárias que já 
desenvolvem atividades 
(capoeiristas, bailarinos, 
artistas plásticos, músicos, 
atores, etc.) nas comuni-
dades a serem atendidas. 
Podem ser agentes: profes-
sores de educação física, 
educadores populares 
e comunitários, demais 
profissionais de áreas afins 
ao lazer e envolvidos dire-
tamente com a execução 
do programa. 
Habilidade em apresentar 
e dinamizar as cinemate-
cas, os eventos, festivais 
e palestras organizando e 
acompanhando as mesmas 
cujo tema será de cunho 
Sócio-Educativo. Implanta-
ção de oficinas de diversas 
atividades como desenho, 
artesanato entre outras.

20 Horas semanais 600,00

Anexo III

FICHA DE INSCRIÇÃO

SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL, VENHO REQUERER INSCRIÇÃO PARA A FUNÇÃO DE: 

(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR DE NÚCLEO   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE LAZER E ESPORTE   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE DANÇA  
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE GINÁSTICAS   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE ARTES 
(   ) FUNÇÃO: AGENTE CULTURAL   
*Apenas 01 (uma) opção deve ser assinalada.

Inscrição Nº________________
Eu, ____________________________________________________________________________ filho(a) de _____________________________________, e de ____________
_____________________________ natural de ___________________, nascido(a) em __/__ /____, portador (a) da cédula de identidade RG n°. ______________, expe-
dida por ______________, domiciliado(a) na _____________, Nº ___, Bairro _______________________, Cidade ___________________, Estado ________________, CEP 
_________________, telefone fixo com DDD n°. (   )__________________ , telefone celular com DDD n° (   )______________ , e-mail ____________________________ , 
portador de deficiência – sim (__)  não (___) - Qual: _____________________________________________________________, concorrendo a quota de negro ou pardo – sim 
(__) não (__) ,preenchendo os requisitos do Edital e juntando os documentos exigidos, vem requerer minha inscrição no Processo Seletivo para PREENCHIMENTO DAS 
VAGAS SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO PARA O PROVIMENTO DE FUNÇÕES PARA O PROGRAMA 
VIDA SAUDÁVEL.
Pede deferimento.

Aos _______de ______________________ de 2017.

Assinatura do(a) Candidato(a)
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Assinatura da Comissão

Inscrição Nº ___________________
Função: _______________________
Nome: ____________________________________________________

Via do candidato 
Assinatura da Comissão:_____________________________

Assinatura da Comissão:_____________________________
Data:___/____/_____.

Anexo IV

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

Nº de Inscrição: ______________
Nome do Candidato: ___________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________
Telefone: ____________

À Comissão Especial do Processo Seletivo do Programa Vida Saudável,

Como candidato ao processo seletivo para a função de ___________________________, solicito a revisão de minha avaliação (Curricular e/ou Entrevista), sob os seguintes 
argumentos: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________

Contagem, _______ de __________ de 2017.

___________________________________
Assinatura do Candidato

Atenção:
1. Preencher o recurso com letra legível.
2. Apresentar argumentações claras e concisas.
3. Preencher o recurso em 02 (duas)  vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega.

ANEXO V
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Nº de Inscrição: _____________________

Nome do Candidato: _____________________________________________________

Função: _________________________________________________________________

TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 TOTAL

Legenda:

N1 Doutorado

N2 Mestrado

N3 Especialização na área de atuação da função pretendida

N4 Especialização em outras áreas
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N5 Curso de aperfeiçoamento na área de atuação da função pretendida

N6 Participação em Seminários e Eventos na área de atuação da função pretendida

N7
Participação em Projetos no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal e Entidades privadas sem fins 
lucrativos

N8 Produção Científica (publicações em anais, revistas e periódicos indexados)

N9 Ano de Experiência na área de atuação da função pretendida

N10 Ano de experiência em projetos sociais, esportivos e culturais.

OBSERVAÇÕES: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________

_________________________________________
Assinatura da Comissão – Membro Avaliador

Formulário para uso exclusivo da Comissão Especial do Processo Seletivo do Programa Vida Saudável
ANEXO VI
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE ENTREVISTA

Nº de Inscrição: _____________________

Nome do Candidato: _____________________________________________________

Função: _________________________________________________________________

PONTUAÇÃO ENTREVISTA

CRITÉRIOS AVALIATIVOS
PONTOS
(de 0 a 10)

Conhecimentos das diretrizes do Programa Vida Saudável

Criatividade

Capacidade de trabalhar em equipe

Iniciativa mediante situações problemas

Espírito de liderança e facilidade de comunicação

Disponibilidade de horário

T O T A L   D E   P O N T O S

OBSERVAÇÕES: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________

_________________________________________
Assinatura da Comissão – Membro Entrevistador

* Formulário para uso exclusivo da Comissão Especial do Processo Seletivo do Programa Vida Saudável
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