
"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.

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

Contagem, 22 de maio de 2017 Página 1 de 14 Diário Oficial de Contagem-Ano 26 Edição 4110



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de maio de 2017 Página 2 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4110

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Alexis José Ferreira de Freitas

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, 

Noême Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação: Caio Junqueira e Wanderson 

Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral.

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro 

Camilo Alves - MG

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

Assinatura Digital:

Camila Xavier Silva - Matricula: 35.754-5



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de maio de 2017 Página 3 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4110



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de maio de 2017 Página 4 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4110



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de maio de 2017 Página 5 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4110



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de maio de 2017 Página 6 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4110



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de maio de 2017 Página 7 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4110



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de maio de 2017 Página 8 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4110



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de maio de 2017 Página 9 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4110

Extrato da Resolução Nº 01, de 22 de maio de 2017, da  Comissão de Ética, através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Contagem.

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Processado:  M.A.D., MATRÍCULA Nº. 1484016, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Como medida cautelar e a fim de que a servidora M.A.D., MATRÍCULA Nº. 1484016, não venha a influenciar na apuração dos fatos investigados, determino o AFASTA-
MENTO da mesma, a partir da data da citação, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remuneração, com base no artigo 49, §4º, da Lei Municipal nº. 3.967/05.

Processante: Presidente: Raquel Gualtieri 
          Relator.:  Antônio Alves Neto          
          Membro: Rogério Gomes Santana       

(CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DA COMISSÃO DE ÉTICA), Contagem, aos 22 de maio de 2017.

Atos do Executivo

DECRETO Nº 099, DE 18 DE MAIO DE 2017* 

Altera o Decreto nº 1.355, de 11 de maio de 2010, que regulamenta a concessão de diária de viagem a agentes públicos dos órgãos da administração pública direta e 
indireta e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º  O caput  do art. 4º, do Decreto nº 1.355, de 11 de maio de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º As diárias de viagem serão autorizadas previamente pelo ordenador de despesas e pelo Secretário Municipal de Governo.”. (NR)

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

Palácio do Registro, em Contagem, 18 de maio de 2017.

WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício

* Republicado por ter saído com incorreção

Controladoria 
Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF  informamos que no dia 29 de maio de 2017 (segunda-feira), às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa 
Municipal, será realizada Audiência Pública para prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2017 -Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 9º, § 4º. Os 
dados serão apresentados pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Extrato da Portaria CGM Nº 066, de 19 de maio de 2017, da Controladoria Geral do Município.

Constituição de Comissão Revisora do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/007/2006

Comissão Revisora:
Presidente e Relator Bel.:Nicolle Ferreira Bleme, Matricula nº: 1408379;
  Membros: Emerson da Silva, Matricula nº: 1423130;



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de maio de 2017 Página 10 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4110

  Gabriella Soares Alves, Matricula nº: 01460788;

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 19 de maio de 2017.

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NÚMERO 002/2017 – PROCESSO NÚMERO 047/2017 - Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia cartográfica para gera-
ção de produtos/serviços de levantamento aerofotogramétrico, cadastramento de imóveis urbanos, restituição aerofotogramétrica, ortofoto cartas digitais, levantamen-
to altimétrico por perfilamento a laser, adequação da rede de referência topográfica cadastral, fornecimento de softwares específicos e equipamentos de informática 
compatíveis e necessários, marcads para às 09h00min do dia 07/07/2017.
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. O edital poderá ser obtido através do site 
www.licitacoes-e.com.br e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 08h00min 
às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações: 
(31) 3398.1483. Contagem, 22/05/2017 – Comissão Permanente de Licitações.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.894
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 19.824, datado de 08 de maio de 2017, no tocante 
ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Coleta e URPV Sul, Nível III, CPC-282 lotado na Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] GERALDO MAGELA AVILA [...]”
Leia-se: “[...] GERALDO MAGELA DE AVILA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de maio de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.896
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 19.890, datado de 19 de maio de 2017, no tocante à data 
e ao ônus da disponibilidade do servidor RAMONIELE RAIMUNDO DOS SANTOS, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] sem ônus para a Administração Direta do Município de Contagem, pelo período de 19 de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017, nos termos do 
Inciso I, Artigo 1º, de Decreto 1.839 de 04 de maio de 2012; sendo que o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Contagem é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 
de 12 de julho de 2005 [...]”
Leia-se: “[...] com ônus para a Administração Direta do Município de Contagem, pelo período de 24 de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017, nos termos do Inciso 
I, Artigo 1º, de Decreto 1.839 de 04 de maio de 2012 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de maio de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 002187/2017

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA Gustavo Luca de Araújo Souza, proprietário do lote 21 da quadra 8 do bairro Jardim Riacho das Pedras, 
localizado na Rua Saturno nº 160, por execução de obra sem licença concedida pelo Poder Executivo, com base no artigo 8º da Lei Complementar nº 055/2008 e no 
artigo 1º da Lei Complementar nº 082/2010. Pelo presente, fica o notificado obrigado a paralisar a obra e providenciar a sua regularização. O não atendimento, aos 
termos desta notificação, sujeitará o notificado a sanções administrativas e judiciais.

Gerência de Fiscalização de Obras Particulares
Fiscal: Alyane Rodrigues Baraky– Matricula 447021
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Av. João César de Oliveira , nº1410, Bairro Eldorado, Contagem/MG.

Secretaria Municipal 
de Educação

Portaria nº 006, de 15 de maio de 2017.

Estabelece alterações das normas e  disciplina os procedimentos para realização de convocações públicas de Processos Seletivos Simplificados/PSS no âmbito da Secreta-
ria Municipal de Educação e dá outras providencias.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; considerando a necessidade de atualizar e disciplinar os procedimentos para chamamento 
público, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, e tendo em vista a necessidade de garantir o tratamento isonômico aos candidatos aprovados em Processos 
Seletivos Simplificados/PSS, bem como dar transparência aos atos da gestão pública municipal; 

R E S O L V E:

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art.1º Estabelecer a Convocação Pública como procedimento de chamamento dos candidatos às vagas de contrato administrativo, que visam atender o suprimento do 
quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação, por meio de contratações temporárias, que foram previamente aprovados em Processo Seletivo Simplificado, 
conforme edital.
        
§1º A Convocação Pública de que trata o art. 1º, dar-se-á através de Edital de Convocação, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, divulgado no Site Oficial da 
Prefeitura Municipal de Contagem na página correspondente ao concurso, bem como no “blog da Educação – Estuda Contagem”, contendo as orientações quanto ao 
número de vagas, local, data, hora dos chamamentos, bem como outras que se fizerem necessárias.

§2º O candidatos as vagas temporárias através de contrato administrativo de que trata o art. 1º, referem-se exclusivamente aos cargos e profissionais da Educação, 
aprovados (ou que vierem a ser aprovados) em PSS vigente (ou que vierem a ser abertos), conforme os cargos constantes no respectivo edital.
Capítulo II
Das Vagas

Art.2º O número de vagas disponíveis é aquele estabelecido no Edital do Processo Seletivo Simplificado correspondente, bem como às que vierem a surgir durante a 
vigência do certame, denominadas “Formação de Quadro de Reserva”.

§1º As vagas que surgirem serão amplamente divulgadas, nos Editais de Convocação que estarão à disposição dos candidatos no Site Oficial da Prefeitura Municipal 
de Contagem, (http://www.contagem.mg.gov.br/?se=nomea_contratak), no blog da Educação - Estuda Contagem, na Sede da Secretaria Municipal de Educação e nas 
Escolas municipais, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da realização da Convocação Pública, a contar a partir da data da divulgação. 

§2º O número de vagas do Quadro de Reserva poderá sofrer alterações no período entre a data da divulgação e da realização da convocação, considerando as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação.

Capítulo III
Da Seleção

Art.3º As chamadas seguirão as listas de forma crescente e a seleção obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, na data, horário de inicio e 
local da convocação para cada cargo concorrido.

Art.4º A data, horário de inicio e local das convocações a se refere o artigo anterior serão informados por meio do Edital de Convocação, devendo o candidato compa-
recer ao local designado, observando a hora inicial agendada para o cargo pretendido. 

§1º Serão concedidos 15 minutos de tolerância, entre o horário determinado para o início da Convocação Pública e o efetivo chamamento dos candidatos, conforme o 
agendamento para cada cargo. Após o tempo de tolerância, haverá fechamento dos portões, não sendo permitida a entrada de candidatos que se apresentarem depois 
deste prazo. 

§2º O candidato impossibilitado de comparecer à Convocação Pública, poderá ser representado por procurador, munido de procuração devidamente registrada em 
cartório e documento de identificação pessoal.

Art.5º Não haverá 2ª chamada ou retorno ao início da lista de classificados, caso haja mais de uma chamada para o mesmo Processo Seletivo Simplificado/PSS, devendo 
as convocações prosseguirem  com o chamamento a partir do último candidato convocado para o respectivo cargo. 

Parágrafo único Após a convocação de todos os candidatos classificados é facultado à Secretaria Municipal de Educação realizar novas convocações até o suprimento 
das respectivas vagas, retornando ao inicio da lista de aprovados para o referido cargo, observando em todo caso, a vigência do edital, o interesse público e a estrita 
ordem de classificação, e, desde que não haja outro Processo Seletivo Simplificado vigente.
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Art. 6º Não poderão pleitear vagas, os candidatos convocados que se enquadrem nas seguintes situações:
Que já tenham sido contemplados durante o mesmo Processo Seletivo Simplificado;
Que não comparecerem na data, horário inicial e local das convocações;
Que não se interesse por nenhuma das vagas ofertadas na ocasião do evento;
Cuja ordem de chamada já tenha ultrapassado o número de classificação do candidato; 
Por quaisquer razões alheias à Administração Pública Municipal.

§1º O candidato que não foi contemplado pelas razões elencadas nas alíneas deste artigo, somente poderão pleitear vagas em convocações posteriores nas hipóteses 
previstas no artigo 5º da desta Portaria.

 §2º Excetua-se do disposto neste artigo, aqueles candidatos que se enquadrem na alínea “a”, onde não há possibilidade de nova contratação, conforme dispõe a Lei 
4.288, de 30/09/2009.

Art.7º Os candidatos deverão comparecer às Convocações Públicas munidos de documento de identificação oficial com foto e CPF.

Art. 8º O candidato selecionado que possua outro cargo público, na rede municipal ou não, poderá assinar o contrato administrativo, desde que observado o previsto 
no art. 37 da Constituição Federal de 1988, no tocante a acumulação remunerada de cargos públicos.

Capítulo IV
Da Rescisão

Art. 9º O contrato administrativo poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, sobretudo nas seguintes hipóteses:

Ao término da vigência contratual, definida em conformidade com o calendário da escola de atuação;
Quando houver retorno do servidor que está sendo substituído; caso haja necessidade de remanejar servidor efetivo excedente ou por motivo de transferência;
Em função de eventual redução no número de aulas, turmas ou unidades escolares;
Em razão de descumprimento de compromissos assumidos, conforme as cláusulas constantes no contrato administrativo;
Á pedido do servidor contratado.

Por inassiduidade (faltas sem justificativa) e impontualidade no serviço, nos termos do artigo 112, da lei 2.160/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem) e 
artigo 11 da Lei 4.288/2009 (Dispõe sobre a Contratação Temporária).
Por desempenho desfavorável e/ou insuficiente, constatado por meio de Avaliação de Desempenho que será emitida pela chefia imediata.

Parágrafo único. O servidor que tiver o contrato rescindido, por quaisquer motivos, não poderá ser novamente contratado sob o mesmo Processo Seletivo Simplificado.

Capítulo V
Das Disposições Finais

Art.10º O candidato que não cumprir o cronograma para efetivação da contratação, conforme exigido no edital, bem como não apresentar a documentação necessária 
no ato de assinatura do contrato ficará automaticamente desclassificado e perderá sumariamente o direito à contratação.

Art.11º Os casos omissos serão dirimidos pela Administração Pública Municipal.

Art.12º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.13º Revogam-se as disposições em contrário

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

Joaquim Antônio Gonçalves

Secretário Municipal de Educação de Contagem

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 015/2017 – CAIXA ESCOLAR CEMEI ALICE FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

OBJETO: 

COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 9.570,00, REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO 
PRÉDIO ESCOLAR DO CEMEI ALICE FERREIRA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZA: 33504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 18/05/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 027/2017 – CAIXA ESCOLAR PROFESSORA JUVERCI DE FREITAS FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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OBJETO: 

COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 829,40, REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE PERMANENTE DO CEMEI PROFESSORA JUVERCI 
DE FREITAS FERREIRA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZA: 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 16/05/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE ESTÁGIO Nº 011/2014 – FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CON-
TAGEM – FAMUC e a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D CARATINGA – FUNEC. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio por um período de 12 (doze) meses. 
VIGÊNCIA: 12/12/2016 a 11/12/2017. Contagem, 12 de dezembro de 2016.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE ESTÁGIO Nº 001/2015 – FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE 
CONTAGEM – FAMUC e a FUNDAÇÃO de ensino de contagem – FUNEC. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio por um período de 12 (doze) meses. 
VIGÊNCIA: 23/02/2017 a 22/02/2018. Contagem, 21 de fevereiro de 2017.

Fundac

AVISO

 O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, Paulo Antônio da Costa Prado, no uso de suas atribuições, convoca os membros do 
Conselho Fiscal para reunião ordinária que ocorrerá no dia 26 de maio de 2017, sexta-feira, às 10:00 horas, na Casa Amarela.
Pauta: Análise dos balancetes da Fundac. 
 Contagem, 22 de maio de 2017.

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE DE 2017
MAIO DE 2016 a ABRIL DE 2017

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

DESPESA COM PESSOAL DESPESA
LIQUIDADA

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

35.894.542,22
0,00
35.894.542,22

1.999.238,86
0,00
0,00



"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, 22 de maio de 2017 Página 14 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4110

Total Despesa Líquida com Pessoal 33.895.303,36

Receita Corrente Líquida - RCL *  1.346.380.307,60 

% da Despesa Total Líquida com Pessoal sobre RCL 2,52%

Limite 90% (§ 1º, inciso II, art.59) 5,40%
 
72.704.536,61 

Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art.22) 5,70%
 
76.743.677,53 

Limite Permitido (art. 20) 6%
 
80.782.818,46 

* RCL fornecida pela Prefeitura Municipal

Câmara Municipal em Contagem, aos 22 de Maio de 2017.

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