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Atos do Executivo

DECRETO Nº 132, DE 27 DE JUNHO DE 2017 

Altera o Decreto nº 126, de 09 de junho de 2017, que declara de utilidade pública áreas de terrenos que menciona e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 126, de 09 de junho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 3º As negociações referentes ao pagamento das áreas descritas no artigo 1º deste Decreto, bem como as despesas decorrentes da execução das obras de implan-
tação de infraestrutura da via serão definidas por ato administrativo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.”. (NR)

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

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 081, de 26 de junho de 2017.

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

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/022/2017, através da Portaria Nº 045 de 24 de março de 2017, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pelo servidor CLÁUDIO NAVARRO, Matrícula n°. 214051, Agente de Operação;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:
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Art. 1º – Determinar a ABSOLVIÇÃO do servidor CLÁUDIO NAVARRO, Matrícula n°. 214051, Agente de Operação, com fulcro no parágrafo único do artigo 139, da Lei 
Municipal nº2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA 
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS
REFERÊNCIA:

CONCORRÊNCIA NÚMERO 002/2017 - PROCESSO NÚMERO 047/2017 - EDITAL NÚMERO 020/2017 - Contratação de serviços técnicos especial-
izados de engenharia cartográfica para geração de produtos/serviços de levantamento aerofotogramétrico, cadastramento de imóveis urbanos, 
restituição aerofotogramétrica, ortofoto cartas digitais, levantamento altimétrico por perfilamento a laser, adequação da rede de referência 
topográfica cadastral, fornecimento de softwares específicos e equipamentos de informática compatíveis e necessários.

Senhores Licitantes,

Segue abaixo resposta de questionamento referente ao edital da licitação acima referenciada:

1. Relativo ao Edital, item 6.1.4, "c". Este item instrui que o valor da garantia de manutenção de proposta deverá ser de 1% do valor total apresentado (valor proposto), 
entretanto, considerando que o documento de garantia será apresentado antes da entrega dos envelopes, entendemos que houve um equívoco em se instruir que o 
valor deverá ser de 1% sobre o valor apresentado (proposto), pois desta forma os preços das propostas serão indiretamente deduzidos antes da abertura dos envelopes 
de proposta de preço. Entendemos que o valor deverá ser de 1% sobre o valor estimado pela Prefeitura. Solicitamos confirmar.
RESPOSTA:
Favor considerar a seguinte redação:
c) Comprovação da prestação de garantia para manutenção da proposta, perfazendo 1% (um por cento) do valor total estimado para a presente contratação, ou seja, 
R$ 10.419.770,83, apresentado, em qualquer das modalidades e nas condições previstas no parágrafo primeiro do artigo 56, da Lei Federal 8.666/93.Tal garantia deverá 
ter validade mínima de 60 (sessenta) dias e ser protocolada na Tesouraria da Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Contagem. A empresa que optar pelo 
depósito bancário deverá apresentar o comprovante na Tesouraria e requerer uma Certidão. A garantia apresentada no envelope de documentação para habilitação 
será validada pela Comissão Permanente de Licitações, que providenciará o seu recolhimento à Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda.

2. Relativo ao ANEXO III do Termo de Referência, item 1.4, "C", neste item é especificado o percentual de 5% sobre o valor apresentado para a garantia de manutenção 
de proposta. Entendemos que houve equívoco com relação ao percentual de 5%, sendo na verdade de 1%, conforme o item 6.1.4, "c", do Edital. Solicitamos confirmar.

RESPOSTA:
Favor considerar 1,0% (um por cento). 

3. Relativo ao ANEXO V do Termo de Referência, Tabela de Composição de Custos. No item 11 da Tabela não constam quantidade e unidade. Solicitamos confirmar 
nosso entendimento que a quantidade é de 50.000 economias.
RESPOSTA:
Sim, são 50.000 economias.

Contagem, 26/06/2017.
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Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 012/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 079/2017
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE LICENÇA DO SOFTWARE SCRIPTCASE (02 ATUALIZAÇÕES) E FORNECIMENTO DE SUPORTE PRATA, PARA CONFORME 
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO DIRETOR-GERAL DE TI DA RECEITA MUNICIPAL E PROPOSTA COMERCIAL DA EMPRESA FORNECEDORA EXCLUSIVA DO SUPORTE. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1181.04.126.0049.2309 – 339039.08 – FONTE 010000 

DESPACHO:

Senhor Secretário,
 
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 
04.095.869/0001-18. Valor total de R$ 6.260,00 (seis mil duzentos e sessenta reais). 

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do inciso I, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e autorizo a despesa com a NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 
04.095.869/0001-18. Valor total de R$ 6.260,00 (seis mil duzentos e sessenta reais). 

Publique-se.

Contagem, 27 de junho de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

2º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 026/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 075/2017
OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS, ERGONÔMICAS, ESPALDAR ALTO, COR PRETA, CAPACIDADE SUPORTÁVEL MÍNIMA DE 110 KG, PARA ATENDER A SEAD 
– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEGOV – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA SEAD/SEGOV.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Onde se lê: 1071.04.122.0001.2271 – 3390.3921 – FONTE 010000 SEAD, na fl.2/18 – Edição 4132 do DOC de 23/06/2017.

Leia-se: 1071.04.122.0001.2271 – 4490.5220 – FONTE 010000 SEAD

Demais condições permanecem inalteradas.

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RERRATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa COMERCIAL MAX MÓVEIS BH EIRELI-EPP, CNPJ Nº 
15.745.233/0001-90, (R$3.350,00 SEAD + R$1.005,00 SEGOV), valor total de R$ 4.355,00 (quatro mil trezentos e cinquenta  cinco reais).
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Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei número 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com a empresa COMERCIAL MAX MÓVEIS BH EIRELI-EPP, 
CNPJ Nº 15.745.233/0001-90, no valor total de R$ 4.355,00 (quatro mil trezentos e cinquenta  cinco reais).

Publique-se.
Contagem, 27 de junho de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.042
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 no Ato Administrativo nº 20.028, datado de 23 de junho de 2017, no tocante 
ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Caixa Escolar, Nível III, CPC-290, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] LUCAS PAES KATSURA  [...]”.
Leia-se: “[...] LUCAS PAES KATSUDA ITO[...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.043
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e o 
disposto na Lei Complementar nº 150, de 28 de agosto de 2013; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, EXONERA 
do cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Projetos, Nível IV, CPC-12, o servidor SANDRO PEREIRA DE LIMA, lotado no Instituto de 
Planejamento Urbano do Município de Contagem – IPUCON, a partir de 27 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.044
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 no Ato Administrativo nº 20.026, datado de 23 de junho de 2017, no tocante ao 
nome da servidora designada para o exercício da respectiva Função de Confiança de Assessor Educacional, FC-5, CFC 210, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] JACQUELINE VIEIRA PINTO COELHO [...]”.
Leia-se: “[...] JACQUELINE ASSIS CORREIA DE MOURA COSTA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 38/2017

PROC. Nº 2016050311173924
RECORRENTE: JPS Participações S/A
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ASSUNTO: ITBI. Não incidência
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 14 de junho de 2017

ITBI –– NÃO INCIDÊNCIA - 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, de índice cadastral nº 08.706.1700.000, com fundamento no §1º do artigo 71-B do Código Tributário 
do Município de Contagem e na preponderância da atividade imobiliária.Participaram do julgamento presidida pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza, o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia e o Sr. Ivo Alexandre de Souza.

ACÓRDÃO Nº 39 /2017

PROC. Nº: 2017041216120112
RECORRENTE: Filipe Marques Ferreira
ASSUNTO: ITBI – Revisão da base de cálculo
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 14 de junho de 2017

ITBI –– REVISÃO DO VALOR DO IMÓVEL – TRANSMISSÃO ONEROSA DE PROPRIEDADE - PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AVALIAÇÃO COERENTE COM OS 
PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO - RECURSO VOLUNTÁRIO ––  ARTIGO 71-P DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– PROVIMENTO NEGADO –– DE-
CISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por três votos a um, a Câmara conheceu do recurso voluntário, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira 
instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de revisão do valor do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato 
Oneroso "Inter Vivos", incidente sobre a transmissão onerosa de bem imóvel, de índice cadastral nº 10.619.0471.001, com fundamento no artigo 71-P do Código Tribu-
tário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido pela Sra Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Ricardo Aluísio 
Machado Maia e o Sr. Ivo Alexandre de Souza.

ACÓRDÃO Nº 40 /2017

PROC. Nº 02.A.16153/2016
RECORRENTE: Alessandra Fernandes Rodrigues
ASSUNTO: Restituição de tributo
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 14 de junho de 2017

ITBI – REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO 
ANTES DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – DECISÃO MANTIDA. Em reexame necessário, acompanhando o Relator, a Câmara 
decidiu por unanimidade pela procedência do pedido da requerente de restituição do valor pago antecipadamente a título de ITBI incidente sobre o imóvel de índice 
cadastral 08.810.0627.005, eis que no presente caso, restou comprovado o desfazimento do negócio antes da transferência da propriedade imobiliária, conforme pre-
visão da norma contida nos artigos 39, inciso I, e 71-O, inciso I, ambos do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido pela Sra. 
Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Ricardo Aluisio Machado Maia e o Sr. Ivo Alexandre de Souza. 

ACÓRDÃO Nº 41 /2017

PROC. Nº 02A-01242/2016
RECORRENTE: Igreja Pentecostal Deus é Amor
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 14 de junho de 2017

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO – UTILIZAÇÃO COMO TEMPLO RELIGIOSO – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – PREVISÃO EM LEI MU-
NICIPAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – INFORMAÇÃO CONSTANTE DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL - REFORMA DA DECISÃO. Por unanimidade 
de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e declarar o direito 
do requerente a isenção do IPTU e Taxas incidentes sobre o imóvel de índice cadastral 08.021.0355.001, em relação ao exercício de 2016, uma vez que comprovada 
a utilização do imóvel como templo para prática religiosa, observados, assim, os requisitos previstos na Lei Municipal nº 3.496/2001. Acolheram o recurso voluntário. 
Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Ricardo Aluisio Machado Maia e o Sr. Ivo Alexandre 
de Souza. 

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

Aos 13 (treze) dias do mês de junho 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:  
Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. A seguir entrou em pauta o processo Nº 02. B.00412/2013 – AN-
TÔNIO EUSTÁQUIO GUIMARÃES BRITO, recurso  voluntário com pedido de desconstituição dos lançamentos de ISSQN sobre serviços de registros públicos, cartorários 
e notariais com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão da Junta de Julga-
mento Fiscal e com ela as exigências consignadas no TNF 23855 de 12/09/2013. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Dando prosseguimento à sessão entrou em pauta o processo Nº: 014332/2014-02A - ROTA REAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-
ME, recurso voluntário com pedido de cancelamento dos lançamentos da Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento – TFLF, também com relatório Sr. Marcelo 
Rodrigues que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, confirmando assim a decisão proferida em primeira instância que indeferiu o pedido de 
cancelamento dos lançamentos da dessa taxa  referente aos exercícios de 2010 a 20013, inscrição municipal nº: 46310010-0. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02819/2015-02-A – Campestre Yucca Clube 
com Recurso voluntário contra decisão de Primeira Instância que negou pedido de cancelamento do IPTU. Antes da leitura do relatório o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de 
Moura declinou de sua competência como membro julgador para os processos envolvendo este contribuinte por questão de foro íntimo, tendo em vista já ter sido 
diretor do clube. Em razão disso o Sr. Presidente autorizou sua retirada do recinto antes de concluída a sessão, prosseguindo com o julgamento com quorum mínimo.  
Processo relatado pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso como tempestivo e reformou a decisão de primeira instância para dar procedência ao 
pedido e reconhecer o direito à isenção para o IPTU e taxas com ele lançadas para o exercício de 2015, uma vez preenchidos os requisitos de lei para tanto, acatando de 
ofício a juntada do documento não apresentado na fase instrutória por se tratar de questão de ordem pública e depois de mais uma vez intimado o Requerente para 
sua apresentação. Colocado em votação os demais membros integrantes da Câmara acompanharam o voto do Relator em decisão unânime. Dando prosseguimento 
à sessão entrou em pauta o processo 15874/2014-02-A – também do Campestre Yucca Clube, com pedido de cancelamento do IPTU do ano de 2013 referente ao 
índice cadastral nº 10.324.0605.004, também com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira que não conheceu do recurso voluntário por ser o mesmo intempestivo, 
mantendo a decisão de Primeira Instância de indeferimento do pedido de cancelamento dos lançamentos de IPTU e taxas do exercício de 2013 com base na remissão 
da Lei Complementar 157/2013, pedido inicial também intempestivo, já que a quando foi protocolado o dispositiva da lei citada já não tinha eficácia por se tratar de lei 
temporária. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais membros integrantes da Câmara em votação 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. Participaram também da reunião como ouvintes os membros componentes do quadro de suplentes: Kênia Dutra de Campos, 
Cesar Augusto de Barros e Adriano Cardoso. Contagem, 13 de junho de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE; Rosangela Fer-
reira DA SILVA, SECRETÁRIA, MARCELORODRIGUESDO CARMO, MARCO TÚLIO MARCHESINI, MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Sessão– O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização 
do Pregão Presencial nº 030/2017 – Processo nº 107/2017 - cujo objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E RECARGA DE CILINDROS DE 
OXIGENIO E O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONITORES, VÁL-
VULAS, MANOMETROS E FLUXOMETROS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM– FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES  ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA – Data: 11 de Julho de 2017 às 09h00min – Local: Av. Gal. David 
Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: famuc.licitacao@contagem.mg.gov.br – 
Bruno Diniz Pinto – Secretário SMS. Em 27 de Junho de 2017.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEM RETIFICAR O EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 – CON-
CORRÊNCIA Nº.008/2014 – ENGESOLO ENGENHARIA LTDA, PUBLICADO EM 29/03/2016, DE FORMA QUE:

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO EM 15 (QUINZE) MESES, COM TÉRMINO EM 
11 DE JUNHO DE 2017.
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LEIA-SE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO EM 15 (QUINZE) MESES, COM TÉRMINO EM 
09 DE DEZEMBRO DE 2017.

FACE AO EXPOSTO ACIMA TORNA – SE SEM EFEITO O 5º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 09 DE JUNHO DE 2017. 

PERMANECEM INALTERADAS TODOS OS DEMAIS TERMOS DO ALUDIDO ADITIVO. 

CONTAGEM, 26/06/2017 

DIORF/PAULO STARLING

C.M.A.S.C.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação de Contagem-MG
Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem-MG

CONVOCATÓRIA

Contagem, 26 de junho de 2017

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 5ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal de As-
sistência Social de Contagem - CMASC, que será realizada na próxima quinta feira, dia 29 de junho de 2017, às 14hs na Casa dos Conselhos, localizada à Avenida José 
Faria da Rocha, 1016, 4º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG. 

Pauta

1 - Leitura e aprovação da Ata da 4ª Plenária Ordinária (25/05/2017) 

2 –  Apresentação de pauta especifica das Comissões de Trabalho do CMASC

3 – Informes Gerais

Atenciosamente,

Giovanni Alexandre da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC

Famuc

PORTARIA Nº 8.005, de 23 de junho de 2017.

Dispõe sobre a cessão de servidor para a Administração Direta do Município de Contagem e dá outras providências.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições lhe conferidas pela Lei Complementar nº 197, de 22 de 
dezembro de 2015.

RESOLVE:
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Art. 1° - CEDER a Administração Direta do Município de Contagem, o servidor Leonardo Aparecido de Carvalho, Técnico em Contabilidade, matrícula 183064, sem ônus 
para a FAMUC, no período de 1° de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2017.

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

Contagem, 23 de junho de 2017.

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

Transcon

Contagem, 25 de abril de 2017. 
Ao Sr.  Derly de Oliveira Franco
Licitante Classificado na Concorrência nº. 01/2015
Assunto – Procedimento para Assinatura do Contrato de Permissão

Ilmo. Licitante, 

Em 25 de abril de 2017 a TransCon, na pessoa do seu Presidente, Gustavo Gomes Peixoto, homologou a Concorrência Pública nº. 01/2015, adjudicando-se o objeto 
licitado para os licitantes classificados dentro do número de vagas previstos no edital, entre os quais se encontra v. Sa. 
Torna-se necessário, portanto, dar continuidade ao procedimento para a assinatura do contrato administrativo de permissão, nos termos do item “18” do Edital de 
Licitação. Dessa forma, a partir da publicação, v. Sa. terá o prazo de 90 (noventa) dias, para apresentar a documentação prevista no edital e o veículo para a vistoria. 
Nesse sentido, devem ser apresentados os seguintes documentos:

a) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B”, “C”, “D” ou “E”; com a observação: “Exerce atividade remunerada”;
b) Certidão de Quitação Eleitoral;
c) Prova de inscrição e regularidade no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), emitido pelo site da Receita Federal do Brasil;
d) Certificado de Reservista ou equivalente (caso aplicável);
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio;
f) Atestado Médico de sanidade física e mental com nome do médico e número de CRM legíveis, indicando capacidade plena para o exercício de serviço de transporte 
profissional de passageiros, emitido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data convocação para a assinatura do contrato;
g) Certidões negativas de distribuição de feitos criminais, emitidas pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Juizado Especial Criminal, 
todas da Comarca do domicílio do licitante;
h) Certificado de aprovação em curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, promovido por entidades 
reconhecidas e com conteúdo curricular aprovado (prazo máximo de 5 anos);
I) Comprovante de recolhimento da contrapartida, nos termos do item “14” do Edital. A contrapartida deverá ser paga mediante depósito identificado, TED ou 
DOC para o Banco: 104 (Caixa Econômica Federal), Agência: 0893, C/C: 149-5, Operação: 006, Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem, CNPJ: 
08.435.854/0001-02;
j) Comprovante de inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, nos termos doa RT. 3º, V da Lei nº. 12.468/11.
h) Nota fiscal do veículo;
i) Caso o licitante seja permissionário, autorizatário ou concessionário de serviços de Táxi no Município de Contagem ou em outro Município, deverá apresentar instru-
mento que demonstre o rompimento do vínculo. 

A vistoria do veículo e a entrega dos documentos descritos acima deverão ser previamente agendadas na Diretoria de Transportes Especiais, pelo telefone (31) 
3363.5561, ficando os agendamentos restritos ao número de 30 (trinta) por dia. Na vistoria será verificada a pertinência do veículo com a proposta técnica, bem como 
o cumprimento do Capítulo V do Regulamento dos Serviços de Táxi (inclusive quanto ao licenciamento no Município de Contagem), ficando desde já certificado que 
serão aceitos no sistema de Contagem os veículos homologados pela BHTrans. 
 No ato da vistoria será agendada data para a assinatura do contrato e entrega da autorização de tráfego. Importante salientar que após a assinatura do contrato os 
permissionários terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a instalação do sistema de monitoramento e rastreamento estabelecido na Portaria TransCon nº. 13/2015, 
podendo ser determinada a caracterização para a identificação visual dos veículos integrantes do sistema de táxi municipal, nos termos de regulamentação a ser expedi-
da pela Transcon. 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, parabenizando-o pela conquista. 

Atenciosamente, 

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TransCon

Contagem, 25 de abril de 2017. 
Ao Sr.  Edson Fernando de Oliveira
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Licitante Classificado na Concorrência nº. 01/2015
Assunto – Procedimento para Assinatura do Contrato de Permissão

Ilmo. Licitante, 

Em 25 de abril de 2017 a TransCon, na pessoa do seu Presidente, Gustavo Gomes Peixoto, homologou a Concorrência Pública nº. 01/2015, adjudicando-se o objeto 
licitado para os licitantes classificados dentro do número de vagas previstos no edital, entre os quais se encontra v. Sa. 
Torna-se necessário, portanto, dar continuidade ao procedimento para a assinatura do contrato administrativo de permissão, nos termos do item “18” do Edital de 
Licitação. Dessa forma, a partir da publicação, v. Sa. terá o prazo de 90 (noventa) dias, para apresentar a documentação prevista no edital e o veículo para a vistoria. 
Nesse sentido, devem ser apresentados os seguintes documentos:

a) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B”, “C”, “D” ou “E”; com a observação: “Exerce atividade remunerada”;
b) Certidão de Quitação Eleitoral;
c) Prova de inscrição e regularidade no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), emitido pelo site da Receita Federal do Brasil;
d) Certificado de Reservista ou equivalente (caso aplicável);
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio;
f) Atestado Médico de sanidade física e mental com nome do médico e número de CRM legíveis, indicando capacidade plena para o exercício de serviço de transporte 
profissional de passageiros, emitido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data convocação para a assinatura do contrato;
g) Certidões negativas de distribuição de feitos criminais, emitidas pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Juizado Especial Criminal, 
todas da Comarca do domicílio do licitante;
h) Certificado de aprovação em curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, promovido por entidades 
reconhecidas e com conteúdo curricular aprovado (prazo máximo de 5 anos);
I) Comprovante de recolhimento da contrapartida, nos termos do item “14” do Edital. A contrapartida deverá ser paga mediante depósito identificado, TED ou 
DOC para o Banco: 104 (Caixa Econômica Federal), Agência: 0893, C/C: 149-5, Operação: 006, Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem, CNPJ: 
08.435.854/0001-02;
j) Comprovante de inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, nos termos doa RT. 3º, V da Lei nº. 12.468/11.
h) Nota fiscal do veículo;
i) Caso o licitante seja permissionário, autorizatário ou concessionário de serviços de Táxi no Município de Contagem ou em outro Município, deverá apresentar instru-
mento que demonstre o rompimento do vínculo. 

A vistoria do veículo e a entrega dos documentos descritos acima deverão ser previamente agendadas na Diretoria de Transportes Especiais, pelo telefone (31) 
3363.5561, ficando os agendamentos restritos ao número de 30 (trinta) por dia. Na vistoria será verificada a pertinência do veículo com a proposta técnica, bem como 
o cumprimento do Capítulo V do Regulamento dos Serviços de Táxi (inclusive quanto ao licenciamento no Município de Contagem), ficando, desde já, consignado que 
para efeitos de comprovação da cilindrada do motor serão aceitos veículos que na descrição técnica possuam acima de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) cilindradas, 
em razão do arredondamento para 1.400 (mil e quatrocentas) cilindradas. 
No ato da vistoria será agendada data para a assinatura do contrato e entrega da autorização de tráfego. Importante salientar que após a assinatura do contrato os 
permissionários terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a instalação do sistema de monitoramento e rastreamento estabelecido na Portaria TransCon nº. 13/2015, 
podendo ser determinada a caracterização para a identificação visual dos veículos integrantes do sistema de táxi municipal, nos termos de regulamentação a ser expedi-
da pela Transcon. 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, parabenizando-o pela conquista. 
Atenciosamente, 

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TransCon

Atos do Legislativo

 Ata da 19º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete. Aos vinte dias do mês de junho, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a décima nona reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador 
Daniel Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes.  Em seguida, o funcionário Marco Antônio Rezende 
Diniz  fez a leitura do Capítulo 5,  Versículos 43 a 48, narrado por São Mateus, da Bíblia Sagrada.  Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião 
anterior. Em seguida, foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei Complementar nº 
008/2017 – “Altera a Lei Complementar nº 020, de 22 de março de 2016, que dispõe sobre a Função de Confiança e a Função Especial do Quadro de Pessoal da Admin-
istração Direta, da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC e da Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transportes de Contagem – TRANSCON; altera a Lei Complementar nº 203, de 4 de abril de 2016, que reorganiza as gratificações que menciona, instituídas 
na Administração Direta e Indireta do município de Contagem, excetuando as gratificações específicas da área técnica de saúde, e dá outras providências”, de autoria 
do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 009/2017 – “Altera a Lei Complementar nº 037, de 8 de junho de 2007, que cria empregos públicos de agente 
comunitário de saúde e de agente de combate às endemias no âmbito da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, e dá outras providên-
cias”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 010/2017 – “Altera a Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do município de Contagem, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 008/2017 – “Altera a Lei nº 4.179, de 15 de 
julho de 2008, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR e a Conferência Municipal de Política Urbana, e dá outras providências”, de autoria 
do Poder Executivo; Projeto de Resolução nº 023/2017 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Ronaldo Paulo da Silva (Babão), de autoria 
do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó). Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem.  Logo após, foram votados e aprovados, por unanimidade, os 
Requerimentos nºs 689 a 704/2017, e  as Indicações nºs 969 a 984/2017, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 
692/2017 – Requer à Procuradoria Geral da Câmara, agilidade no parecer, referente ao Projeto do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, de autoria do vereador 
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Ivayr Nunes Soalheiro; Requerimento nº 700/2017 – Solicitação de reabertura do laboratório de análise clínica da região do Ressaca, para a Rua Turmalina no bairro São 
Joaquim, neste município, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha Dudu); Requerimento nº 704/2017 – Criação de obstáculo para motos nos becos dos 
bairros Eldorado e Novo Eldorado, neste município, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira.  Foi, ainda, votado e aprovado, por unanimidade, o Requerimento 
s/nº / 2017 -  que nos termos do Artigo 83, e Parágrafo 3º do Regimento Interno em vigor nesta Casa Legislativa, venho requerer a inclusão em pauta na ordem do dia 
da próxima reunião plenária o Projeto de Lei nº 028/2017, que “Institui por sistema de parceria a coleta e descarte domiciliar de medicamentos vencidos, e dá outras 
providências”, de autoria do vereador João Bosco Câncio (New Texas).  Em seguida, o vereador Arnaldo de Oliveira solicitou a palavra e agradeceu o presidente desta 
Casa pelo apoio recebido na Campanha  Maio Amarelo, que tem como intuito de sensibilizar e conscientizar a população sobre os altos índices de mortes e feridos no 
trânsito.  Arnaldo ainda comentou sobre o seu requerimento, aprovado nesta Casa, que solicita a semaforização da Avenida Marechal Castelo Branco, na confluência 
com a Rua Marechal Hermes da Fonseca, no bairro JK, neste município.  Arnaldo explicou que existem sérios problemas no trânsito de Contagem, inclusive no bairro JK, 
no cruzamento da Avenida Marechal Castelo Branco com a Rua   Marechal Hermes da Fonseca. Explicou que por este local passam três linhas de ônibus, o que torna o 
trânsito muito intenso, principalmente no horário de pico. Esse vereador solicitou urgência na instalação desse semáforo, a fim de trazer mais segurança aos veículos e 
pedestres que por ali transitam. Arnaldo aproveitou para comentar de sua indicação que solicita a criação de obstáculos para motos nos becos dos bairros Eldorado e 
Novo Eldorado, neste município. De acordo com Arnaldo, essa proposta garante uma travessia segura de pedestres, inclusive de crianças e idosos, que ao se depararem 
com motos trafegando inadvertidamente por esses locais, têm ameaçada sua integridade física, pois o espaço é inapropriado para veículos automotores. Observou 
ainda a necessidade de que seja mantido os espaços destinados aos cadeirantes, respeitando o seu direito básico de ir e vir.  Em seguida, falou o vereador José Antônio 
que voltou a pedir urgência na solução dos problemas dos feirantes. José Antônio explicou que a cada fim de semana esses feirantes recebem um comunicado para 
não exporem os seus produtos. Aparteando, o vereador Ivayr Soalheiro disse que agendou uma reunião para o dia 26 de junho, às 9:00 horas, segunda-feira, com a 
comissão dos feirantes,  comissão de vereadores e o secretário de governo, a fim de estudarem uma solução para esse impasse. Passando à discussão e votação de 
projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Segundo Turno e em Redação Final, os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 004/2017 – que 
“Altera a Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Contagem, e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo. Esse projeto foi aprovado com o acréscimo da Emenda Substitutiva nº 001/2017; Projeto de Lei Complementar nº 005/2017, que “Altera 
a Lei Complementar nº 065, de 07 de julho de 2009, que dispõe sobre o “Programa Minha Casa, Minha Vida em Contagem”, e dá outras providências”, de autoria do 
Poder Executivo. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes) solicitou o cumprimento de um minuto 
de silêncio em memória póstuma pelo falecimento de Rodrigo Reis, ocorrido no dia 17 de junho do corrente. Por fim,  o presidente Daniel Carvalho convidou os par-
lamentares para participarem da reunião com os Secretários de Governo e da Fazenda, na sala da presidência, a fim de tratarem de assuntos diversos. Finalizando os 
trabalhos, foi convocada a 20ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 27 de junho, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada 
a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes , 1º 
Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 
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