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CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TJMG 
 
De ordem do MM. Juiz de Direito, CHRISTIAN GARRIDO HIGUCHI, da 
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJMG, CEPREC, 
divulga-se, para conhecimento de credores, advogados e Município, a abertura 
do processo para habilitação e escolha de credores interessados em participar 
das audiências de acordos diretos previstos no EDITAL 01/2017 dos 
precatórios devidos pelo Município de Contagem(Administração Direta e 
Indireta). 
 
Belo Horizonte, 08 de agosto de 2017. 
 
Marilene de Vasconcelos Albrigo 
Assessora Técnica II 
 
 

EDITAL 01/2017 

Conforme art. 97, § 8º, III, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; Decreto do município de Contagem nº 1.333, de 06/04/2010 e 
Portaria Conjunta Nº 01/TJMG/CONTAGEM/2016, torna pública a abertura do 
processo para habilitação e escolha de credores interessados em participar das 
audiências de acordos diretos em precatórios devidos pelo Município de 
Contagem (Administração Direta e Indireta). 

1. OBJETO: Refere-se ao processo nº 01/2017, que é destinado à 
habilitação e escolha de credores interessados em participar dos acordos 
diretos em precatórios devidos pelo Município de Contagem, Administração 
Direta e Indireta, em audiências que serão realizadas na Central de Conciliação 
de Precatórios do TJMG - CEPREC. 

2. HABILITAÇÃO: A habilitação do credor deve ser feita através do 
formulário de inscrição disponibilizado no site deste TJMG pelo link 
http://www.tjmg.jus.br/portal/processos/precatorios/conciliacao-de-precatorios/, 
com protocolo direto na CEPREC, situada na Rua Goiás, 229, 2º andar, 
Centro, Belo Horizonte (MG). 

2.1 Somente o formulário de inscrição protocolizado entre os dias 21 
e 25 de AGOSTO de 2017, no horário de 8 às 18 horas, será considerado 
habilitado. 

2.2 O formulário de inscrição é de utilização obrigatória, sob pena de 
indeferimento do pedido, contendo campos para preenchimento das seguintes 
informações(Portaria Conjunta Nº 01/TJMG/CONTAGEM/2016): 

a) qualificação do credor, e apresentação do número do CPF ou 
CNPJ, devendo ser apresentada também cópia da Carteira de Identidade; 

b) dados relativos ao precatório; 
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c) proposta com percentual mínimo de deságio no valor mínimo de 
25% (vinte e cinco por cento) e máximo de 40% (quarenta por cento) sobre o 
seu crédito. 

2.3 A proposta apresentada é inalterável durante o curso deste 
processo (habilitação, seleção e pagamento). 

2.4 O pedido de habilitação, por si só, não garante ao credor inscrito 
o direito de participar dos acordos diretos. 

3. ESCOLHA DO CREDOR E PAGAMENTO: O Tribunal de Justiça, 
através do Juízo da CEPREC, definirá os nomes dos credores aptos a 
participarem das audiências dos acordos diretos, publicando, no Diário do 
Judiciário Eletrônico (DJE), após essa definição, a pauta das audiências a 
serem realizadas para a concretização dos acordos. 

3.1 Na habilitação e ordem de precedência dos credores e na 
elaboração da pauta de audiências serão levados em conta os percentuais dos 
deságios oferecidos, primeiramente nos precatórios de natureza alimentar e, 
em segundo lugar, nos precatórios de natureza comum, iniciando-se do maior 
deságio e seguindo-se, em ordem decrescente, até o menor. 

3.1.2 Dentro da classe da natureza do crédito, e respeitado o 
percentual de deságio oferecido, terá precedência na pauta, sucessivamente, o 
pedido: 

I - do credor portador de doença grave; 

II - do credor que contar com 60 anos de idade ou mais na data do 
requerimento de habilitação nos acordos diretos; 

III - havendo empate entre os credores portadores de doença grave 
ou que contarem com 60 anos de idade ou mais na data do requerimento de 
habilitação nos acordos diretos, terá preferência aquele credor cujo precatório 
seja mais antigo na ordem de precedência cronológica. 

3.1.3 O percentual de deságio será considerado sobre o valor de 
face do precatório, para fins de habilitação ao acordo direto. 

3.1.4 O percentual de deságio será considerado sobre o crédito do 
precatório atualizado na forma da Emenda Constitucional nº 62, de 2009, 
segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal após o Julgamento das 
ADIs 4357 e 4425, para o pagamento no acordo direto. 

3.2 O pagamento do crédito ocorrerá na Central de Conciliação de 
Precatórios do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte - CEPREC, a partir do dia 
11 de SETEMBRO de 2017, em audiência que será divulgada previamente no 
Diário do Judiciário Eletrônico (DJE) para conhecimento do credor selecionado. 
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3.3 O valor do crédito divulgado por ocasião da escolha do credor 
será atualizado na forma da Emenda Constitucional nº 62, de 2009, segundo 
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal após o Julgamento das ADIs 
4357 e 4425, até a data da audiência prevista no item anterior. 

3.4 A pauta das audiências e o pagamento dos créditos dependem 
dos recursos financeiros vinculados a este processo nº 01/2017, levando-se em 
conta o valor do crédito divulgado por ocasião da escolha do credor somado à 
atualização desse crédito conforme previsto no item 3.3. 

3.5 A formalização do acordo dependerá da concordância expressa 
de ambas as partes, credor e devedor, com o cálculo utilizado para a 
atualização do valor a ser pago no precatório, inadmitindo-se ressalvas de 
qualquer espécie.  

4. RECURSO FINANCEIRO: está vinculado a este processo nº 
01/2017, sem prejuízo de possíveis outros recursos da conta especial, o valor 
de R$ 14.800.000,00(QUATORZE MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS). 

5. PERÍODO DE VALIDADE: este processo n. 01/2017 tem o seu 
período de validade até o mês de DEZEMBRO de 2017. 

5.1. Vencido esse prazo, decai e fica sem efeito, para quaisquer fins 
de direito, a seleção dos credores originária deste processo n. 01/2017. 

6. LITISCONSÓRCIO: Se houver litisconsorte ativo na ação 
originária do precatório, cada credor será considerado individualmente para fins 
deste processo e do acordo direto. 

7. SUBSTITUIÇÃO DE CREDOR: após a expedição do precatório, a 
substituição do credor originário do precatório, em razão de morte ou de ato 
praticado entre vivos, não confere aos sucessores o direito de participação 
individual nos acordos diretos.  

7.1 Na hipótese prevista anteriormente (item 7), o sucessor do 
credor originário somente poderá participar dos acordos diretos juntamente 
com os demais sucessores, de modo que o acordo abranja a totalidade do 
crédito do beneficiário originário.  

7.2 No caso de falecimento do credor originário do precatório, o 
montante devido será pago aos seus herdeiros, na pessoa do inventariante 
regularmente constituído, que praticará os atos em nome do espólio. 

7.3 Caso não haja inventariante regularmente investido pelo Juízo 
de Sucessões, o montante devido será remetido ao Juízo universal de 
sucessões, ou na falta deste, para o Juízo originário da ação que gerou o 
precatório. 
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7.4 Caso o inventário tenha sido realizado mediante escritura 
pública, o pagamento aos credores será feito na forma definida pelos herdeiros 
no instrumento público de sucessão. 

8. VEDAÇÕES: Não será admitido acordo direto relativo à parte do 
valor devido a um mesmo credor em determinado precatório, devendo o pedido 
de habilitação abranger a totalidade do seu respectivo crédito. 

8.1 Não serão analisados nos autos deste Edital 01/2017 pedidos 
que não digam respeito estritamente à habilitação nos acordos nele previstos, 
devendo pedidos de quaisquer outra natureza, e dos quais dependa a 
habilitação aos acordos, terem sido feitos previamente nos autos dos 
respectivos precatórios.  

9. RECEBIMENTO DO CRÉDITO: A seleção, por si só, para a 
participação nos acordos diretos, não garante ao credor selecionado o direito 
ao recebimento do seu crédito, pois o pagamento do crédito depende dos 
recursos financeiros vinculados a este processo nº 01/2017, levando-se em 
conta o valor do crédito divulgado por ocasião da escolha do credor somado à 
atualização desse crédito conforme previsto no item 3.3. 

10. NORMAS QUE REGEM ESTE PROCESSO: Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, art. 97, § 8º, III, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias; Decreto do município de Contagem 
nº 1.333, de 06/04/2010 e Portaria Conjunta Nº 01/TJMG/CONTAGEM/2016. 

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2017. 

 
Christian Garrido Higuchi 

Juiz Coordenador da ASPREC/CEPREC 
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA PGM Nº 007/2017 

 

 

Trata-se de orientação jurídica acerca dos elementos e 
providências que devem ser adotadas na instrução dos 
processos de indenização, com vistas a proceder uma 
orientação uniforme para os órgãos e entidades da 
Administração Pública  Municipal.  

 

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais 

descritas pela Lei Complementar nº 173/2014, orienta os Órgãos e Entidades da 

Administração Municipal quanto aos procedimentos a serem adotados no tocante ao 

pagamento de despesa proveniente do Processo de Indenização, considerando que 

compete a Procuradoria-Geral do Município prestar consultoria e assessoramento 

jurídico à Administração Direta; considerando a competência da analise técnico-

consultiva;e por fim, visando ao reforço e ao complemento dos respeitáveis 

entendimentos emanados  na Orientação Técnica CGM nº 002/2017. 

 

DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO  

 

1.  Preliminarmente, cumpre registrar que, conforme determinação constante 

do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República, as contratações de 

obras, serviços, compras e alienações pela Administração Pública devem ser 

precedidas, obrigatoriamente, do regular processo de licitação pública. Nesse 

sentido: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações. 

 

2. Logo, em regra, todas as vezes que a Administração Pública precisa celebrar 

contratos, ela o fará mediante prévia licitação. As exceções a regra de licitar estão 

expressamente previstas em legislação. Essa obrigatoriedade de licitar imposta ao ente 

estatal visa garantir a isonomia, a impessoalidade e a escolha da proposta mais vantajosa 

para a Administração.  

3. Não obstante a licitação seja a regra definida por lei para as contratações 

públicas, a Constituição, ao prever a sua exigência, ressalva “os casos especificados na 

legislação”, ou seja, possibilita que a lei fixe hipóteses para estabelecer exceções à regra 

de licitar, o que é observado, por exemplo, nos artigos 17, 24 e 25 da Lei federal nº 

8.666/93, que tratam os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, que são formas 

de contratação direta. 

4. Consoante entendimento do ilustre Marçal Justen Filho: 

 
Segundo a tradição brasileira, há duas modalidades de contratação direta, que 
são a dispensa e inexigibilidade de licitação. (…) Porém, pode-se afirmar que 
a dispensa pressupõe uma licitação “exigível”. É inexigível a licitação quando 
a disputa for inviável. Havendo viabilidade de disputa é obrigatória a 
licitação, excetuados os casos de “dispensa” imposta por lei. (…) 

A inexigibilidade deriva da natureza das coisas, enquanto a dispensa é produto 
da vontade legislativa. Esse é o motivo pelo qual as hipóteses de 
inexigibilidade, indicadas em lei, são meramente exemplificativas, enquanto 
as de dispensa são exaustivas. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos. 15 Ed. São Paulo. Dialética. 
P.333-334) 
 

5. Pelo exposto, conclui-se que, em relação aos casos de dispensa de licitação, a Lei           

nº 8.666/93 traz um rol taxativo, isto é, estabelece de forma sistemática as hipóteses em 
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que poderá ser feita a contratação direta. Contudo, as hipóteses de inexigibilidade de 

licitação são meramente exemplificativas, configurando-se sempre que há inviabilidade 

de competição. Assim, demonstra-se que a licitação é regra, só podendo ser dispensada 

nos casos em que a lei expressamente autorizar. 

6. É com base no instrumento contratual ou no termo aditivo que o setor 

competente do órgão de origem pode proceder ao empenho da despesa, para 

posterior liquidação desta e realização do pagamento devido, na forma prevista 

nos arts. 58 a 67 da Lei federal nº 4.320/46, que é o diploma legal que 

estabelece normas gerais de direito financeiro.  

7. É imperioso o registro de que é vedada a realização de despesa sem 

prévio empenho, consoante artigo 60 da Lei federal nº 4.320/64.  

8. Conforme leciona J. Teixeira Machado Jr e Heraldo da Costa Reis1: 

 

O empenho não cria a obrigação e, sim, ratifica a garantia de 
pagamento assegurada na relação contratual existente  entre o Estado 
e seus fornecedores e prestadores de serviço.  

Administrativamente poderíamos definir o empenho da seguinte 
forma: ato de autoridade competente que determina a dedução do 
valor da despesa a ser realizada da dotação consignada no orçamento 
para atender a essa despesa. 

 
9. Concluem os estudiosos alhures citados que o empenho de despesa é o 

ato emanado de autoridade competente que vincula dotação de créditos 

orçamentários para pagamento de obrigação decorrente de lei, contrato, acordo 

ou ajuste, obedecidas as condições estabelecidas.  

                                                 
1 MACHADO  JR.,  J.  Teixeira  e  REIS,  Heraldo da  Costa. A  Lei 4.320 Comentada. Rio   de 
Janeiro: Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 1991, p. 101. 
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10. Ainda, ao analisarem o art. 60, acrescentam que o conceito de empenho 

pressupõe anterioridade. “O empenho é ex ante”,2 ou seja, anterior à realização 

da despesa, pois, pelo conceito da Lei 4.320, não há empenho a posteriori.  

11. Neste diapasão, aufere-se que é vedada a realização de despesa sem 

prévio empenho. 

12. Nessse mesmo sentido é o posicionamento do Colendo Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, que assim sumulou:  

 

SÚMULA 12 As despesas públicas realizadas sem a observância do 
requisito legal do empenho prévio são irregulares e de 
responsabilidade pessoal do ordenador. (REVISADA NO “MG” 
DE/11/08 - PÁG. 72 - MANTIDA NO D.O.C DE 05/05/11 – PÁG. 08)  

 

13. A Lei Complementar nº 101/2000, qual seja, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal- LRF, ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, dispõe que: 

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 
de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subseqüentes;  

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 
o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.  

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:  

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação 
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma 
que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, 
previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites 
estabelecidos para o exercício;  

                                                 
2 MACHADO  JR.,  J.  Teixeira  e  REIS,  Heraldo da  Costa. A  Lei 4.320 Comentada. Rio  de 
Janeiro: Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 1991, p. 103. 
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II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a 
despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas 
previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.  

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das 
premissas e metodologia de cálculo utilizadas.  

§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, 
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.  

§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para:  

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de 
obras;  

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da 
Constituição .  
 

14. Neste diapasão, por expressa disposição do §4º do artigo 16 desta Lei 

Complementar, constituem condições prévias para empenho e licitação de 

serviços, fornecimento de bens ou execução de obras:  

 

 processo administrativo devidamente instruído com a estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em 

vigor e nos dois subseqüentes;  

 a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.  

 

15. Frise-se que a não observância das condições acima elencadas implicam 

que a geração de despesa ou assunção de obrigação sejam consideradas não 

autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. 

16. Portanto, não tendo havido o respectivo processo de licitação ou de 

dispensa ou inexigibilidade, bem como nas hipóteses em que tendo havido a 

regular contratação não fora providenciada a tempo a prorrogação do ajuste , não 
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haverá um vínculo regular com a Administração Pública.  

17. Assim, caso tenham sido prestados serviços ou fornecidos bens fora das 

hipóteses acima referidas, tal fato ocorreu sem embasamento contratual e, por 

conseguinte, sem fundamento legal.  

18. Não obstante a inexistência de um vínculo regular, tal nulidade não 

dispensa a Administração da obrigação de pagar pelos serviços que efetivamente 

tenham sido prestados ou bens efetivamente entregues, mesmo sem base 

contratual, podendo o pagamento ser realizado a título de ressarcimento ou 

indenização, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa, ou ilícito, 

por parte da Administração. 

19. Neste viés, a Controladoria-Geral do Município, por intermédio da 

Orientação Técnica CGM Nº 002/2017 e com fulcro no que estabelece a Lei 

Complementar nº 210/2016, orienta os Órgãos e Entidades quanto aos 

procedimentos a serem adotados no tocante ao pagamento de despesa 

proveniente do Processo de Indenização. 

20. O regramento contido na Constituição da República de 1988, as diretrizes 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as súmulas do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG e a Orientação Técnica CGM Nº 

002/2017 tratam sobre o dever de indenizar e o respectivo procedimento 

indenizatório no âmbito do Município de Contagem, devendo a Administração 

observar as regras estabelecidas nesses dispositivos legais para efetuar os 

pagamentos porventura devidos. 

21. Portanto, em tendo sido efetivamente prestado um serviço ou fornecido 

um bem ao Poder Público, este fato gera conseqüências jurídicas, como o 

pagamento a título de indenização, se for o caso, e a necessidade de apurar a 

responsabilidade de quem lhe deu causa.  
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22. O pagamento a título de indenização pressupõe a apuração da 

caracterização do enriquecimento sem causa ou ilícito, cuja responsabilidade 

seja passível de ser imputada à Administração, traduzida em termos econômicos 

e monetários, em razão, inclusive, da necessidade de motivação dos atos 

administrativos. 

23. Se não há cobertura contratual, a prestação do serviço ou fornecimento do 

bem foi feita de maneira irregular e, portanto, para que possa ser imputada à 

Administração a obrigação de efetuar o pagamento, a título de indenização, é 

necessário a análise pontual de cada situação, devendo o processo ser instruído 

com os seguintes elementos: 

 

I - Informação prestada pela autoridade competente sobre os 

fundamentos fáticos e jurídicos que autorizaram a prestação dos 

serviços ou o fornecimento do bem; 

II - Comprovação do efetivo fornecimento do bem ou da execução do 

serviço por meio de relatório circunstanciado, no qual deve constar:  

a) em se tratando de fornecimento de bens: documento relacionando os 

bens que efetivamente foram fornecidos para a Administração, 

elaborado e assinado por servidor do setor competente do 

órgão/entidade, discriminando os valores unitários e globais, bem como 

discriminação de como foi realizada a fiscalização dessa entrega e 

demais elementos essenciais à apuração das circunstâncias e locais de 

entrega dos bens; 

b)em se tratando de prestação dos serviços: documento relacionando os 

serviços que efetivamente foram prestados, elaborado e assinado por 

servidor do setor competente do órgão, discriminando em que consistiu 
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o serviço, em qual local foi prestado, como foi executado, quais os 

componentes dos custos, como foi realizada a fiscalização dessa 

execução e demais elementos essenciais à apuração do tipo de serviço 

que foi prestado; 

III - Descrição da circunstância emergencial fática que ensejou a 

autorização da prestação do serviço ou do fornecimento do bem; 

IV - Razões da escolha do fornecedor do bem ou do prestador do 

serviço; 

V - Comprovação da adequação do valor cobrado com os preços de 

mercado; 

VI - Indício de responsabilidade de quem deu causa à realização da 

despesa; 

VII - Eventual imputação de responsabilidade do fornecedor ou 

prestador do serviço. 

 

24.Ademais, mister se faz que a Administração adote as seguintes providências: 

I - apure a certeza e liquidez do crédito;  

II - somente efetue os pagamentos referentes aos bens efetivamente 

entregues ou aos serviços que tenham sido efetivamente prestados, 

exigindo a apresentação dos comprovantes dos pagamentos efetuados 

aos empregados vinculados à prestação dos serviços, bem como do 

cumprimento das obrigações sociais e previdenciárias, e acautelando-se 

para não proceder à duplicidade de pagamentos;  

III - proceda a regular retenção dos encargos legais incidentes sobre os 

pagamentos. 
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25. Adotadas todas as providências relacionadas nesta Orientação, sugere-se 

que seja firmado o Termo de reconhecimento de débito, indenização e quitação 

de créditos, cujas minutas apresentamos em anexo. 

 

26. A presente Orientação reforça e complementa a Orientação Técnica CGM 

nº002/2017. 

 

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de agosto de 2017. 
 

 

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE                       RAFAEL BRAGA DE MOURA 
       Procurador-Geral do Município                  Procurador-Geral Adjunto do Município 
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA 07, DE 09 DE AGOSTO DE 2017.  

ANEXO I 
 

 

MINUTA DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, 

INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS PESSOA JURÍDICA  

 
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, 

INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS QUE 

FIRMAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA ________ , NA 

FORMA ABAIXO: 
 

 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ sob n.º 18.715.508/0001-31, com sede administrativa na Praça Tancredo 

Neves, n.º 200, Camilo Alves, Contagem, MG, por intermédio da Secretaria 

Municipal ________________________, neste ato representada pelo titular da 

Pasta________________(NOME E QUALIFICAÇÃO COMPLETA),e 

________________,pessoa jurídica de direito (...), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

(...), estabelecido(a) na (...), representado(a) neste ato pelo Sr.(ª) ,  RG nº (...), 

emitida pela (...), CPF nº (...), com endereço à  Rua (...), conforme instrumento 

de representação que se faz anexar, tendo em vista o que consta do Processo 

Administrativo de nº ___, firmam o presente Termo de acordo com as seguintes 

cláusulas e condições que seguem: 

 

Cláusula Primeira: O Município de Contagem reconhece que a empresa 

(identificar), prestou os serviços de (…) ou forneceu os bens (consignar com 
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clareza a origem do crédito, seja prestação de serviços ou fornecimento de 

bens), mencionados na(s) Nota(s) Fiscal(s) de nº. ___(citar), no valor  total de 

R$ _____( valor também por extenso), sem o devido respaldo contratual.  

 

Cláusula Segunda: A ________(identificar a pessoa jurídica) declara, sob as 

penas da Lei, que os valores expressos na(s) Nota(s) Fiscal(s) que instruem e 

justificam este instrumento contemplam todos os custos de qualquer natureza 

incidentes sobre (a prestação dos serviços ou o fornecimento, conforme for) 

indicados, inexistindo outros débitos aos mesmos concernentes.  

 

Cláusula Terceira: Em face do disposto na Orientação Técnica CGM nº 02/2017 

e na Orientação Técnica da PGM nº 07/2017, a despesa discriminada na 

Cláusula Primeira, apurada e atestada por seu ordenador é, neste ato, 

reconhecida pelo Município de Contagem, para os efeitos preconizados em tais 

atos normativos. 

 

Cláusula Quarta: O Município de Contagem se obriga a efetuar o pagamento da 

importância de R$ ________ (indicar com numeral e por extenso), abrangendo o 

principal e eventuais acessórios, no prazo de __ (unidade de tempo, dias ou 

meses), a contar da data de publicação deste instrumento no Diário Oficial.  

 

Parágrafo  único: O pagamento será  realizado mediante depósito na conta  

corrente de nº.________, agência _______, do  Banco_______, em favor de 

__________. 

 

Cláusula Quinta: Efetuado o depósito bancário, a__________(pessoa jurídica 

destinatária) confere ao Município de Contagem por este instrumento, em razão 

da prestação dos serviços de (discriminar, conforme o caso )  ou do fornecimento 
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dos bens, no mês de ___, no valor de R$___, referente a fatura de nº_____, a 

mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais 

reclamar ou pleitear a qualquer título ou pretexto.  

 

Cláusula Sexta: O presente ajuste tem força de título executivo extrajudicial, 

obrigando os acordantes, herdeiros e sucessores a qualquer título.  

 

Cláusula Sétima: O foro competente para dirimir questões resultantes do 

presente acordo é o da Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, que 

prevalecerá sobre qualquer outro. 

 

Assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as 

testemunhas abaixo. 

 

 

Contagem, ___de _________de 20__. 

 

________________________________________ 
           Município de Contagem     

 
 
 
 

_____________________________________ 
Fornecedor /Prestador do Serviço 

 

 

Testemunhas: 

 
    

Nome e CPF Nome e CPF 
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA 07, DE 09 DE AGOSTO DE 2017.  

ANEXO II 
 

 

MINUTA DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, 

INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS PESSOA FÍSICA  

 
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, 

INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS QUE 

FIRMAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA ________ , NA 

FORMA ABAIXO: 
 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ sob n.º 18.715.508/0001-31, com sede administrativa na Praça Tancredo 

Neves, n.º 200, Camilo Alves, Contagem, MG, por intermédio da Secretaria 

Municipal ____________________, neste ato representada pelo titular da Pasta 

______________(NOME E QUALIFICAÇÃO COMPLETA),e 

________________,  pessoa  física, inscrito(a) no CPF sob o nº (...), portador da 

carteira de identidade  RG nº (...), emitida pela (...), com endereço à  Rua (...), 

tendo em vista o que consta do Processo Administrativo de nº (...), firmam o 

presente Termo de acordo com as seguintes cláusulas e condições que seguem: 

 

Cláusula Primeira: O Município de Contagem reconhece  que  o Sr. 

(a)(identificar), prestou os serviços de (…) ou forneceu os bens (consignar com 

clareza a origem do crédito, seja prestação de serviços ou fornecimento de 

bens), mencionados na(s) Nota(s) Fiscal(s) de nº.__(citar), no valor total de R$ 

___( valor também por extenso), sem o devido respaldo contratual.  
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Cláusula Segunda:________(identificar a pessoa física) declara, sob as penas da 

Lei, que os valores expressos na(s) Nota(s) Fiscal(s) que instruem e justificam 

este instrumento contemplam todos os custos de qualquer natureza incidentes 

sobre (a prestação dos serviços ou o fornecimento, conforme for) indicados, 

inexistindo outros débitos aos mesmos concernentes.  

 

Cláusula Terceira: Em face do disposto na Orientação Técnica CGM nº 02/2017 

e na Orientação Técnica da PGM nº 07/2017, a despesa discriminada na 

Cláusula Primeira, apurada e atestada por seu ordenador é, neste ato, 

reconhecida pelo Município de Contagem, para os efeitos preconizados em tais 

atos normativos. 

 

Cláusula Quarta: O Município de Contagem se obriga a efetuar o pagamento da 

importância de R$_______ (indicar com numeral e por extenso),  abrangendo  o  

principal  e  eventuais acessórios, no prazo de _________ (unidade de tempo, 

dias ou meses), a contar da data de publicação deste instrumento no Diário 

Oficial. 

Parágrafo único: O pagamento será realizado mediante depósito  na  conta  

corrente de nº.________, agência _______, do  Banco _______, em favor de 

__________. 

 

Cláusula Quinta: Efetuado o depósito bancário, __________ (pessoa física 

destinatária)confere ao Município de Contagem, por este instrumento, em razão 

da prestação dos serviços de______ - ou fornecimento dos bens, no mês de ___, 

no valor de R$________, referente a fatura de nº_____, a mais ampla, rasa, 

geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou pleitear a 

qualquer título ou pretexto. 
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PREFEITURA DE CONTAGEM/MG 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  

_______________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________   
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

Rua Bernardo Monteiro, 900, CEP: 32.071-132 
   

 

 

Cláusula Sexta: O presente ajuste tem força de título executivo extrajudicial, 

obrigando os acordantes, herdeiros e sucessores a qualquer título.  

 

Cláusula Sétima: O foro competente para dirimir questões resultantes do 

presente acordo é o da Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, que 

prevalecerá sobre qualquer outro. 

 

Assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as 

testemunhas abaixo. 

 

Contagem, ___de _________de 20__. 

 

 

________________________________________ 
           Município de Contagem     

 
 
 
 

_____________________________________ 
Fornecedor /Prestador do Serviço 

 

 

Testemunhas: 

 
    

Nome e CPF Nome e CPF 
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Atos do Executivo

DECRETO N.º 183, DE 10 DE AGOSTO 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$

1.02.4.18.122.0045.2030.31909400.010000 10.000,00

1.02.4.18.122.0045.2030.31911300.010000 8.000,00

1.02.4.18.122.0045.2030.33904600.010000 750,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31900500.010000 17.000,00

1.15.1.15.122.0001.2019.33901400.010000 2.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33909100.214901 300.000,00

1.09.1.04.126.0049.2351.44903900.010000 832.916,24

1.12.1.12.361.0045.2054.31909600.010100 32.740,72

1.16.2.15.122.0001.2020.33903700.015701 600.000,00

TOTAL 1.803.406,96

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

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

1.02.4.18.122.0045.2030.31901300.010000 18.750,00

1.09.1.04.129.0049.1133.44903900.310030 832.916,24

1.12.1.12.361.0045.2054.31901300.010100 32.740,72

1.16.2.15.122.0001.2020.33204100.015701 600.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903000.215509 300.000,00

1.15.1.15.122.0001.2019.33903900.010000 2.000,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31901100.010000 17.000,00

TOTAL 1.803.406,96

Art.3º 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.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem



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

Contagem, 10 de agosto de 2017 Página 21 de 36 Diário Oficial de Contagem - Edição 4166

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO N.º 184, DE 10 DE AGOSTO 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$

1.02.4.14.451.0008.1130.44905100.010000 495.268,99

1.06.1.04.131.0066.2358.33903900.010000 4.120,00

1.16.2.15.453.0014.2343.33903900.015701 3.500.000,00

1.17.1.06.122.0001.2021.33903700.010000 420.000,00

1.10.5.16.482.0058.2316.33304100.010000 583.200,00

1.20.1.27.812.0021.2320.33903000.212419 103.000,00

1.09.1.04.126.0049.2351.44903900.010000 548.389,59

TOTAL 5.653.978,58

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

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

1.02.4.18.541.0053.2356.33903700.010000 495.268,99

1.08.1.28.843.0003.0003.46907100.010000 548.389,59

1.10.1.08.122.0001.2013.33903000.010000 4.120,00

1.20.1.27.812.0008.1019.44905100.212419 103.000,00

1.15.1.15.451.0008.1131.44905100.010000 420.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901100.015701 3.500.000,00

1.10.1.08.122.0001.2337.33504300.010000 583.200,00

TOTAL 5.653.978,58

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

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

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Controladoria 
Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 098, de 08 de agosto de 2017.

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

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/011/2017, através da Portaria Nº 035 de 23 de março de 2017, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pelo servidor RODRIGO DO NASCIMENTO, matrícula n° 139045, Auxiliar em Enfermagem;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/011/2017, a SUSPENSÃO de 30 (trinta) dias do servidor RODRIGO DO NASCIMENTO, matrícula n° 139045, Auxiliar em Enfermagem, com 
fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º – Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) do dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a 
permanecer no serviço, nos termos do art. 126, parágrafo segundo, da Lei 2160/90.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de agosto de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 09 de agosto de 2017.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA NÚMERO 002/2017– PA NÚMERO 047/2017
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia cartográfica para geração de produtos/serviços de levantamento aerofotogramétrico, cadastra-
mento 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.
ONDE SE LÊ:
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1091.04.129.0049.1133 – 4490.3900 – FONTE: 419001
1091.04.129.0049.1133 – 4490.3900 – FONTE: 310030
1091.04.126.0049.2351 – 3390.3905 – FONTE: 010000
1091.04.129.0049.1133 – 4490.5219 – FONTE: 419001
1091.04.129.0049.1133 – 4490.5219 – FONTE: 310030
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
LEIA-SE:
1091.04.129.0049.1133 – 4490.3900 – FONTE: 419001
1091.04.129.0049.1133 – 4490.3900 – FONTE: 310030
1091.04.126.0049.2351 – 3390.3905 – FONTE: 010000
1091.04.129.0049.1133 – 4490.5219 – FONTE: 419001
1091.04.129.0049.1133 – 4490.5219 – FONTE: 310030
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1091.04.126.0049.2351 – 4490.3900 – FONTE: 010000
1091.04.126.0049.2351 – 4490.5219 – FONTE: 010000
As demais condições INALTERADAS.
Jáder Luis Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO PARCIAL

MODALIDADE: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 020/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 067/2017
OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS ANUAIS DE 01 (UM) EXEMPLAR IMPRESSO MAIS ACESSO DIGITAL DOS JORNAIS: “O TEMPO”, “FOLHA DE SÃO PAULO”, “O GLOBO”, 
“VALOR ECONÔMICO” e “O ESTADO DE SÃO PAULO” (SOMENTE ACESSO DIGITAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1061.04.131.0001.2008 – 3390.39-01 – FONTE 010000  
  
DESPACHO:
 
Senhor Secretário, submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com as seguintes empresas:

Sempre Editora LTDA CNPJ: 26.198.515/0004-84 Valor de R$782,00

Empresa Folha da Manhã SA CNPJ: 60.579.703/0001-48 Valor de R$1.435,80

Valor Econômico SA CNPJ: 03.687.592/0001-50 Valor de R$890,40

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 as empresas acima citadas. Valor total de R$ 3.108,20 
(três mil, cento e oito reais e vinte centavos). 

Publique-se.

Contagem, 09 de agosto de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DOC, NA EDIÇÃO N°. 4165, DIA 09/08/2017 PÁGINA 14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÕES 
RDC PRESENCIAL nº 002/2017 e TOMADA DE PREÇOS 004/2017 

A Prefeitura do Município de Contagem, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

RDC PRESENCIAL nº 002/2017 – PA 108/2017, tipo Maior Desconto, para contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para 
execução de obras de urbanização em vias urbanas da Regional Vargem das Flores – no Município de Contagem/MG – Meta 5 (Ruas Aty, Guacá e Eiruba), com entrega 
do envelope de proposta até às 09:00 (nove horas) do dia 06 (seis) de setembro de 2017.
Tomada de Preços nº 004/2017 – PA 140/2017, tipo menor preço contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para ex-
ecução dos serviços de reforma do campo de futebol e áreas descobertas, ampliação da arquibancada e construção de um vestiário no Campo São Mateus no Bairro 
São Mateus no Município de Contagem-MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 01 (primeiro) 
de setembro de 2017 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 01 (primeiro) de setembro de 2017.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 14 (qua-
torze) de agosto de 2017, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo Neves nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, tel.: 
(0**31) 3352.5090 e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do DVD correspondente. No ato 
de aquisição do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso ou na opção por cópia reprográfica, com o recolhimento através de GEA (Guia 
Especial de Arrecadação) de taxa de R$50,00 (cinquenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou 
denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato. O Edital completo também está disponibilizado no site 
www.contagem.mg.gov.br/licitações, devendo o interessado preencher seus dados para a retirada do mesmo.
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Jáder Luís Sales Júnior 
Comissão Permanente de Licitações

ATA DE JULGAMENTO - PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 001/2017 – PA NÚMERO 081/2017

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2.017 (dois mil e dezessete), às 08h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria SEAD 
número 004, de 08 de maio de 2017, com a finalidade de proceder o julgamento das propostas de preços das licitantes referentes à licitação acima referenciada, 
destinada à contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução dos serviços de reforma e modernização do Ginásio 
Califórnia no Bairro Eldorado no Município de Contagem-MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SEEL, em conformidade 
com Relatório de Análise emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS, que se manifesta na forma transcrita a seguir:

QUADRO 01 - VALORES OFERTADOS PELAS LICITANTES CONFORME ATA DE ABERTURA DE PREÇOS:

IT LICITANTES VALORES TOTAIS

1 Circuito Engenharia e Construções Ltda. R$ 213.067,40

2 CMC - Construtora Martins Costa Ltda - EPP R$ 228.414,70

A SEMOBS efetuou a conferência das planilhas apresentadas na forma prescrita no Edital em seu Item 8, Alínea G.3, NÃO sendo detectado a ocorrência de erros.

O setor de orçamento desta secretaria procedeu com a análise da composição do BDI e Encargos Sociais. Como pode ser observado no relatório emitido por este setor, 
os BDIs de TODAS as licitantes estavam em conformidade com os limites estipulados pelo Acórdão 2622/2013 � TCU e/ou taxas de impostos vigentes. Com relação a 
composição dos Encargos Sociais, TODAS as licitantes estavam em conformidade com a tabela de referência SINAPI CEF/MG.

A partir do exposto acima, não foi necessário retificar preços totais.

Conforme pode ser verificado em planilha anexa, os preços unitários e globais de TODAS as licitantes estão abaixo dos preços teto da planilha orçamentária presente no 
Edital.

As propostas das licitantes, estão dentro dos limites previstos no parágrafo 1º da lei nº.9.648, de 27/05/1998, conforme dados abaixo:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração:

Todas as propostas estão acima dos 50% do valor previsto em Edital

Soma total dos valores de todas as licitantes: R$ 441.482,10

Média da soma dos valores: R$ 220.741,05

70% da média: R$ 154.518,74

OBS: Nenhuma licitante apresentou valor abaixo de R$ 154.518,74
 
Valor orçado pela administração: R$ 242.614,70

70% do valor orçado pela PMC: R$ 169.830,29

OBS: Nenhuma licitante apresentou valor abaixo de R$ 169.830,29

Sendo assim a SEMOBS considera a licitante CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. classificada em 1º (primeiro) lugar com o valor global de R$ 213.067,40 
(duzentos e treze mil, sessenta e sete reais e quarenta centavos), atendendo ao exigido no Edital e considerado exequível na forma do prescrito no artigo 48 da Lei 
8.666/93.

Pelo exposto, a Comissão Permanente de Licitações, na forma do Relatório da SEMOBS, decide por considerar a licitante CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
vencedora do certame com o valor global de R$ 213.067,40 (duzentos e treze mil, sessenta e sete reais e quarenta centavos), atendendo ao exigido no Edital e consid-
erado exequível na forma do prescrito no artigo 48 da Lei 8.666/93. Abre-se o prazo recursal previsto em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que 
é assinada por todos.

__________________________________
Jáder Luis Sales Junior  - Presidente

__________________________________
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Márcia Mendes Siqueira - Membro

__________________________________
Arcione Felix Capucho – Membro

__________________________________
Maria Marta de Oliveira Soares– Membro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 10/08/2017

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 090/2013/LOCAÇÃO PA. 154/2013 DL. 025/2013 
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCADOR: CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1101.08.122.0001.2296 – 33903910 - 010000
VALOR MENSAL: R$ 26.725,48
VALOR GLOBAL: R$ 320.705,76
VIGÊNCIA: DE 06/08/2017 A 05/08/2018
ASSINADO: 02/08/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 093/2017/LOCAÇÃO PA. 129/2017 DL. 036/2017 
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCADOR: ESPÓLIO DE VICENTE CARDOSO DE CARVALHO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE CARMEN SILVA DE CARVALHO
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VP – 1, Nº 1.356, 2º (SEGUNDO) PAVIMENTO, COMPOSTO DE 08 (OITO) SALAS, NO BAIRRO NOVA CONTAGEM 
EM CONTAGEM/MG; PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VARGEM DAS FLORES.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1101.08.122.0001.2296 – 33903614 - 010000
VALOR MENSAL: R$ 2.800,00
VALOR GLOBAL: R$ 33.600,00
VIGÊNCIA: DE 1°/08/2017 A 1°/08/2018
ASSINADO: 1°/08/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 092/2017 PA. 101/2017 PE. 039/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
CONTRATADO: ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE RECORTES DE DIÁRIOS, COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A ÁREA JURÍDICA DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO:
A) DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS – JUSTIÇA FEDERAL DE MINAS GERAIS – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL-
HO DE MINAS GERAIS – JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BH E INTERIOR DE MINAS GERAIS – FORO DA CAPITAL – FORO DO INTERIOR – TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL – JUIZADOS ESPECIAIS (CONSUMO – INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PEQUENAS CAUSAS – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO; CONSELHO CONTRIBUINTE DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS.
B) DIÁRIO DA JUSTIÇA DE BRASÍLIA – SEÇÃO 1 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TRIBUNAL 
SUPERIOR ELEITORAL.
C) DIÁRIO DA JUSTIÇA DE BRASÍLIA – SEÇÃO 2 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, BOLETIM DA JUSTIÇA FEDERAL.

DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1041.03.122.0001.2006 – 33903901 - 010000
VALOR MENSAL: R$ 309,00
VALOR GLOBAL: R$ 3.708,00
VIGÊNCIA: DE 1°/08/2017 A 1°/08/2018
ASSINADO: 1°/08/2017

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 119/2016 PA. 110/2016 ADESÃO 002/2016 - SRP
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1181.14.422.2329 – 33903912 - 212431
VALOR MENSAL: R$ 1.390,00
VALOR GLOBAL: R$ 6.811,00
VIGÊNCIA: DE 24/07/2017 A 22/12/2017
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ASSINADO: 21/07/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇAÕ 
Concorrência nº 005/2017 

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

Concorrência nº 005/2017 – PA 139/2017, tipo Menor Preço, Contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução 
de obras de pavimentação e drenagem da Av. Maria da Glória Rocha no trecho entre Av. João César de Oliveira e Rua Reginaldo de Souza Lima, no Bairro Beatriz no 
Município de Contagem – MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito horas  e trinta minutos) do dia 14 (quatorze) de setembro 
2017 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 14 (quatorze) de setembro 2017.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 14 (quatorze) de agosto 
de 2017, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves � Contagem/MG, tel.: (0**31) 3352.5090 
e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão 
Permanente de Licitações no endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da 
empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato ou através do site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. 

Jáder Luís Sales Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

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

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
 
MODALIDADE:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 019/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 068/2017
OBJETO: 
AQUISIÇÃO ANUAL DE 01 (UM) EXEMPLAR IMPRESSO MAIS ACESSO DIGITAL DAS REVISTAS: “CAROS AMIGOS”, “CARTA CAPITAL”, “ÉPOCA”, “ISTO É”, DESTINADAS A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Onde se lê: 04.131.0001.2008 – 3390.39.01 – FONTE 010000, na fl.13/28 – Edição 4165 do DOC de 09/08/2017.

Leia-se: 1061.04.131.0001.2008 – 3390.39-01 – FONTE 010000

Onde se lê: CNPJ: 47.089.552/0001-81, na fl.17/28 – Edição 4165 do DOC de 09/08/2017.

Leia-se: CNPJ: 17.052.668/0001-85, referente ART & Editora JM LTDA.
Demais condições permanecem inalteradas.

DESPACHO:

Senhor Secretário, submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RERRATIFICAÇÃO, da despesa com as seguintes empresas:

Editora Caros Amigos LTDA-EPP CNPJ: 08.254.606/0001-65 Valor de R$104,40

Editora Confiança S/A CNPJ: 04.735.670/0001-07 Valor de R$619,00

Editora Globo S/A CNPJ: 04.067.191/0001-60 Valor de R$418,80

ART & Editora JM LTDA CNPJ: 17.052.668/0001-85
Valor de R$599,00

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RERRATIFICO o procedimento nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com as empresas acima citadas. Valor total de R$ 1.741,20 
(um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos). 
Publique-se.
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Contagem, 10 de agosto de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Administração
ERRATA 
Por conter incorreção na publicação referente ao Ato Administrativo nº. 20.205, datado de 08 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município 
de Contagem – Doc.e nº. 4.164, de 08 de agosto de 2018, na página 06, especificamente:
Onde se lê: (...)” Ato Administrativo Nº 20.025”;
Leia-se: (...)”Ato Administrativo Nº 20.205”.
Nesta oportunidade republicamos o Ato Administrativo nº. 20.205, acima mencionado.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.205
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; RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 19.977, datado de 08 de junho de 2017.
Art. 2º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 20.179, datado de 03 de agosto de 2017.
Art. 3º RETIFICAR O Ato Administrativo nº 19.955, datado de 05 de junho de 2017, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] DESIGNA para o exercício de Função de Especial de Encarregado, FE-5, CFE-173, a Servidora ELIZABETH APARECIDA RANGEL, matrícula n°.115215, 
lotada na Procuradoria Geral do Município. [...]”.
Leia-se: “[...] DESIGNA para o exercício de Função de Especial de Encarregado, FE-5, CFE-173, a Servidora ELIZABETE APARECIDA RANGEL, matrícula n°.115215, a partir 
de 05 de junho de 2017, lotada na Procuradoria Geral do Município. [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.207
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0339/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  a Servidora SANDRA SEVERINO DIAS, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Básica 
Peb1-II, Nível XIIIA, Padrão “P6”, matrícula nº 01097519, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 18 de agosto de 2016 até, no máximo, completar as 
exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.208
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de 
maio de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0496/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", 
do Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  a Servidora MIRTES CRISTINA DE OLIVEIRA EUSEBIO, titular do cargo efetivo de Professor 
de Educação Básica Peb1-II, Nível XIIIA, Padrão “P8”, matrícula nº 01081590, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 03 de janeiro de 2017 até, no 
máximo, completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.210
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º (primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; CONCEDE 
AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 1º (primeiro) de 
agosto de 2017, a Servidora JACQUELINE ALVES LIMA, matricula 01435490, Nível XII, Padrão “P2”, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habi-
tação, tendo a servidora o direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo à Produtividade - GIP, a partir da data de início da flexibilização ampliada de jornada de 
trabalho, nos termos dispostos na Lei Complementar nº 135, de 12 de abril de 2012.
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Em 1º (primeiro) de agosto 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 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srta. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Srta. Kênia Dutra de Campos. Abrindo a sessão foi feita a leitura e aprovada a Ata da última 
reunião. A seguir entrou em pauta para discussão o processo Nº 02-B-00517/2011 – CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS LTDA recurso de ofício, com relatório do Sr. 
Marcelo Rodrigues do Carmo, de decisão parcial na primeira instância de pedido de cancelamento de lançamentos por arbitramento de IISSQN. Em reexame necessário, 
a Primeira Câmara, acompanhando o voto do relator, por unanimidade, manteve a decisão, determinando a desconstituição dos lançamentos do ISSQN relativos ao 
período de dezembro de 2006 a julho de 2007 e manutenção das demais exigências consignadas no TNF nº 019.749, série “b”, de 30/06/2011. A seguir entrou em pau-
ta para discussão o processo Nº 06526/2013-02-A – ASSOCIAÇÃO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL ÁGUA BRANCA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo 
Rodrigues do Carmo de decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção da entidade para TFLF e TFS, em razão de intempestividade. Por unanimidade 
de votos, acompanhando o relator, a Câmara decidiu pela manutenção da decisão da JJF. Dando prosseguimento à sessão, retornou à pauta para julgamento, depois 
de retirado da última sessão pela Relatora, o processo Nº 2016110917060322 – ECOBLOCK INDÚSTRIA COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, recurso 
voluntário, relatado pela Srta. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso como tempestivo e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e 
reconhecer a não incidência do ITBI sobre integralização de capital para o imóvel de índice cadastral nº 09.503.0120.003, com fundamentos no artigo 156. § 2º, inciso 
Ida constituição Federal e artigo 71-B, inciso I e § 2º cumulado com § 4º, do Código Tributário do Município de Contagem. Colocado em votação o voto da Relatora foi 
acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 06711/2015-02-A – IGREJA BATISTA ABUNDANTE, 
recurso voluntário, com relatório da Srta. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso  e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e 
reconhecer a isenção para IPTU e taxas refrentes ao exercício de 2015 para o imóvel de índice cadastral nº 04.385.0165.001, uma vez comprovada sua utilização como 
templo religioso. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Dando prosseguimento, entrou 
em pauta o processo nº 07211/2014-02-A – ASSOCIAÇÃO PADRE IBIAPINA DE AMPARO À FAMÍLIA, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, 
que negou-lhe provimento em razão de intempestividade, tanto na inicial, quanto na fase recursal, ficando mantida a decisão de indeferimento do pedido em primeira 
instância e com ela os lançamentos de TFLF para o exercício 2014. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime. Por último, entrou em pauta para discussão o processo nº 16305/2014-02-A – BAR E RESTAURANTE GOSTINHO MINEIRO, recurso voluntário, com 
relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, contra decisão de primeira instância que julgou improcedente seu pedido de desconstituição de taxas TFLF e TFS para ao 
período de 2010 a 2014  em razão de não comprovação na fase instrutória de sua condição de inativa. O Relator decidiu pela manutenção da decisão da JJF. Colocado 
em votação, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo pediu vista aos autos e o mesmo foi retirado de pauta. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a 
presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária substituta e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos 
Fiscais.Contagem, 01 de agosto de 2017.PARTICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA-PRESIDENTE-JULIANA MEIRELLES PUDDO-SECRETÁRIA- Kênia DUTRA 
DE CAMPOS-MARCELO RODRIGUES DO CARMO- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30 (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, 
Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros compo-
nentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Ivo Alexandre de Souza e Sr. César Augusto de Barros. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, 
entrou em pauta o processo Nº 00149/2016-07A – ACTUALL HOTEL E EVENTOS LTDA, recurso de ofício em face da decisão de primeira instância que alterou o valor 
da multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação acessória, lançada no TNF nº 024.585, série B, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza 
que, em reexame necessário, manteve a decisão proferida em primeira instância de procedência parcial da impugnação. 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 02.A.18997/2010 – AMARO PIRES LOPES, 
recurso voluntário referente a pedido de remissão de IPTU contra decisão proferida pela Comissão Especial, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que 
não conheceu do recurso voluntário, por ausência de competência desta Junta de Recursos Fiscais, nos termos do art. 38B, § 1º do CTMC, combinado com o decreto 
nº 090/2017. 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 02.B.00011/2009 – ALIANÇA DE ATACADOS E SUPERMERCADOS S.A., recurso voluntário contra o Termo de Notificação Fiscal – TNF nº 17.621, série “B” de 
06/01/2009, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que 
manteve integralmente as exigências consignadas no TNF nº 17.621. O voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. 
Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 8022122011134107 – FRANCISCO MIGUEL SANDIM, recurso voluntário referente a pedido de não incidência do ITBI, com 
relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância. O Sr. César Augusto de 
Barros pediu vistas dos autos, alegando a necessidade de analisar melhor o caso, razão pela qual foi suspensa a votação e o julgamento. Nada mais havendo, deu-se 
por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão 
de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 02 de agosto de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES 



"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 agosto de 2017 Página 29 de 36 Diário Oficial de Contagem - Edição 4166

PUDDO- SECRETÁRIA-IVO ALEXANDRE DE SOUZA-LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- CESAR AUGUSTO DE BARROS   

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30 (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 extraordinária de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância 
Administrativa, Segunda Câmara, assumindo a Presidência o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, em virtude do não comparecimento da Sra. Flávia de Aguiar Lage e, 
secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, Sr. Rogério Silva 
Lisboa e Sr. Cesar Augusto de Barros. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 02.A 01630/2012 – ANTONIO PEREIRA FILHO, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento do lançamento de IPTU e Taxas do exercício de 2012, referente 
ao imóvel de índice cadastral nº 10.347.1140.000, com relatório da Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar 
a decisão de primeira instância e conceder a isenção do tributo, nos termos do art. 10, § 2º, do Decreto nº 1.766/2012, em face da comprovação da edificação para 
fins residências anterior ao fato gerador. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta 
o processo Nº 02.B 00476/2012 – MARMORARIA DEL RIO LTDA., recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência de pedido de restituição de 
TFLF ao contribuinte, que alega pagamento equivocado, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para 
manter a decisão de indeferimento de restituição do valor pago referente a TFLF de guia 00144496, no valor de R$ 936,85, em nome de Contagem Acabamentos Ltda., 
por falta de amparo legal que permita o deferimento do pedido. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 02599/2015-02A – GERALDO TORRES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância que negou pedido de prescrição 
de IPTU e Taxas imobiliárias dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, do imóvel de índice cadastral nº 02.379.0061.003, com relatório do Sr. Cesar Augusto de Barros, que 
não conheceu do recurso por inovação do pedido, mantendo a decisão de primeira instância. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02386/2014-02A – JOAQUIM DA LUZ BATISTA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
que negou pedido de isenção de IPTU e Taxas imobiliárias do exercício de 2014, do imóvel de índice cadastral nº 06.030.0206.001, com relatório do Sr. Emerson 
Gonçalves de Oliveira, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e conceder a isenção pleiteada, em razão de estar 
comprovado nos autos o funcionamento de uma igreja no imóvel. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em 
seguida, entrou em pauta o processo Nº 13459/2014-02A – IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de im-
procedência do pedido de isenção de IPTU e Taxas cobradas do exercício de 2011 e 2014, referente ao imóvel de índice cadastral nº 10.643.0428.001, com relatório do 
Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, que conheceu do recurso voluntário para declarar a perda de objeto do pedido, sem análise de mérito, mantendo a isenção deferida 
em outro processo de nº 404/2014-02ª, de 25/08/2014, apenas sobre o IPTU e Taxas de 2014. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 2017010610585317 – FACE EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de não incidência do ITBI referente a incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital, de índice cadastral 08.443.0274.000, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso voluntário e 
negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, uma vez que o adquirente não comprovou a preponderância das atividades nos dois anos anteriores 
à aquisição, nos termos do § 4º, do art. 71.B do CTMC. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, en-
trou em pauta o processo Nº 09134/2015-02A – IGREJA PENTECOSTAL FOGO SANTO DE JESUS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedên-
cia do pedido de isenção de IPTU e Taxas cobradas do exercício de 2015, referente ao imóvel de índice cadastral nº 03.075.0291.002, com relatório do Sr. Leonardo 
Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, em razão da intempestividade do 
pedido. Colocado em votação, os demais integrantes da Segunda Câmara discordaram do relator, ficando este vencido, e entenderam que apesar da intempestividade 
o mérito do pedido deveria ter sido analisado, em razão da prerrogativa conferida pela lei municipal; fundamentando que o uso do imóvel para fins religiosos estava 
comprovado nos autos, motivo pelo qual decidiram pela reforma da decisão de primeira instância com a concessão da isenção pleiteada. O vogal Sr. Emerson Gonçalves 
de Oliveira, fez carga dos autos após a votação, para apresentar o voto condutor em separado. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a pre-
sente 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, 31 de julho de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO-LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA-PRESIDENTE -JULIANA MEIRELES PUDDO-SECRETÁRIA-EMERSON 
GONÇALVES DE OLIVEIRA-ROGÉRIO SILVA LISBOA- CESAR AUGUSTO DE BARROS

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do 7º TA ao CT 233/2010/FMS, dispensa n° 252/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e MARCELINO EDUARDO PINHEIRO. Ob-
jeto: prorrogação do contrato nº 233/2010/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 27.000,00.(vinte e sete mil reais) Dotação Orçamen-
tária de nº 1113.1.10.122.0001.2305.339036 14 759, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 30 de junho de 2017.

ATA DE SESSÃO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE N° 02/2017

Em 09 de agosto de 2017, às 13 (treze) horas, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, situada na Av. General David Sarnoff, nº 
3113, Cidade Industrial, Contagem-MG, os membros da Comissão de Qualificação, nomeados pela Portaria nº 8.031, de 19 de julho de 2017, composta pelos servidores 
Creonty Machado Gusmão, Allan Diego Falci e Geizi Ferreira da Silva, para análise de documentação complementar protocolada pelo INCS - INSTITUTO NACIONAL DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE – CNPJ: 09.268.215/0001-62 e pelo INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE – CNPJ: 18.963.002/0001-41, sendo estes os únicos a protocolar complementa-
ção dentro do prazo estabelecido pela ata de sessão publicada em 04 (quatro) de agosto de 2017, no DOC – Diário Oficial de Contagem. Após analisar os documentos 
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protocolados em envelopes lacrados, a Comissão decidiu pelo DEFERIMENTO do pedido de qualificação do INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CNPJ: 
09.268.215/0001-62, tendo em vista que foram apresentadas todas as certidões exigidas no art. 6°, inciso III do decreto n° 151, de 13 de julho de 2017, e pelo INDE-
FERIMENTO do pedido de Reconsideração do INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE – CNPJ: 18.963.002/0001-41, haja vista que a entidade não está legalmente constituída há 
mais de 05 (cinco) anos, sendo este critério essencial para qualificar-se como Organização Social de Saúde, conforme dispõe o art. 2° §1º do DECRETO Nº 151, DE 13 DE 
JULHO DE 2017, que diz “Somente serão qualificadas como Organização Social as entidades que, efetivamente, estejam legalmente constituídas há mais de 05 (cinco) 
anos com comprovação de serviços próprios de assistência na sua respectiva área de atuação”. Desta forma, findado o prazo para complementação dos documentos 
referentes ao Chamamento Público nº 01/2017, fica ratificado abaixo o resultado final de todos os pedidos de qualificação: 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL STATUS MOTIVO

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – CNPJ: 
21.583.042/0001-72. Deferido Apresentou todos os documentos exigidos.

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAUDE PÚBLICA – 
CNPJ: 09.549.061/0001-87. Deferido Apresentou todos os documentos exigidos.

INSTITUTO ACQUA – AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBI-
ENTAL – CNPJ: 03.254.082/0001-99. Deferido Apresentou todos os documentos exigidos.

INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE – CNPJ: 
09.268.215/0001-62 Deferido Apresentou todos os documentos exigidos.

INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS – CNPJ: 
09.611.589/0001-39 Indeferido

Não foi localizado no seu Estatuto o exigido na letra h do item 2.1.1 do 
Chamamento Público nº 01/2017 – Proibição de distribuição de bens ou 
de parcelas do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive, no caso 
das associações civis, em razão de desligamento, retirada ou falecimento de 
associado ou membro da entidade.

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL – CNPJ: 
25.438.409/0001-15 Indeferido

Não foi localizado no seu Estatuto o exigido no Chamamento Público nº 
01/2017, item 2.1.1, nas letras:
f) previsão de autorização de participação, nos órgãos colegiados de 
deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da 
comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade moral, nos 
termos desta Lei;
g) obrigatoriedade de publicação anual, em jornal de grande circulação ou 
diário oficial, de relatórios financeiros, elaborados em conformidade com 
os princípios fundamentais de contabilidade, e do relatório de execução do 
contrato de gestão;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio líquido 
em qualquer hipótese, inclusive, no caso das associações civis, em razão 
de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da 
entidade;
j) ter como órgãos de deliberação superior e de direção um conselho de 
administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, assegu-
radas àquele composi- ção e atribuições normativas e de controle básicas 
previstas na Lei Municipal nº 4.713 de 30 de dezembro de 2014 e Decreto 
n° 151, de 13 de julho de 2017; Diretoria Executiva, ou instância equiva-
lente, como órgão de gestão;
Não foi apresentado o exigido no Decreto Municipal nº 151 de 13 de julho 
de 2017, art. 6°, inciso III, letras:
a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União;
d) Certidão de Quitação Plena dos Tributos Municipais.

 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 
INDSH – CNPJ: 23.453.830/0001-70 Indeferido

Não apresentou o exigido no art. 6°, inciso III do decreto n° 151, de 13 de 
julho de 2017 - documentação que comprove sua regularidade jurídica, fis-
cal e trabalhista, com a apresentação mínima das certidões.

AMINAS – ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA A SAUDE – CNPJ: 
21.074.919/0001-08 Indeferido

Não foi localizado no seu Estatuto o exigido no Chamamento Público nº 
01/2017, item 2.1.1, nas letras:
f) previsão de autorização de participação, nos órgãos colegiados de 
deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da 
comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade moral, nos 
termos desta Lei;
g) obrigatoriedade de publicação anual, em jornal de grande circulação ou 
diário oficial, de relatórios financeiros, elaborados em conformidade com 
os princípios fundamentais de contabilidade, e do relatório de execução do 
contrato de gestão;
Não apresentou o exigido no item 2.1.2 - Ata da última eleição do Conselho 
de Administração com registro em cartório;
Não foi cumprido o exigido no decreto n° 151, de 13 de julho de 2017, art. 
6°, inciso III, letra d - Certidão de Quitação Plena dos Tributos Municipais.
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INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE – CNPJ: 18.963.002/0001-41 Indeferido 

Não cumpriu o exigido no art. 2° §1º do DECRETO Nº 151, DE 13 DE JULHO 
DE 2017, que diz: 
 - Somente serão qualificadas como Organização Social as entidades que, 
efetivamente, estejam legalmente constituídas há mais de 5 (cinco) anos 
com comprovação de serviços próprios de assistência na sua respectiva área 
de atuação.  

PRIME SOLIDÁRIA – CNPJ: 07.571.500/0001-22 Indeferido

Não apresentou o exigido no Chamamento Público nº 01/2017, bem como 
no decreto n° 151, de 13 de julho de 2017, tentando a empresa se qualificar 
pelo previsto no §2º do art. 2° do decreto Nº 151, DE 13 DE JULHO DE 
2017 - Poderão ser qualificadas imediatamente entidades que comprovem 
serem qualificadas como Organizações Sociais de saúde, no âmbito das 
atividades previstas nesta Lei, na União, em outros Estados ou municípios e 
que comprovem possuírem contratos de gestão vigentes há mais de 2 (dois) 
anos desde que a legislação local não contrarie os preceitos da Lei 4713 e 
a legislação específica de âmbito federal. Entretanto não foi apresentado 
contratos de gestão vigentes há mais de 2 (dois) anos em outros Estados ou 
municípios.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL GERAÇÃO DE SEMELHANTES PARA EDUCAÇÃO 
E SAUDE – CNPJ: 03.508.481/0001-39 Indeferido

Não foi localizado no seu Estatuto o exigido no Chamamento Público nº 
01/2017, 2.1.1, nas letras:
f) previsão de autorização de participação, nos órgãos colegiados de 
deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da 
comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade moral, nos 
termos desta Lei;
Não apresentou o exigido no item 2.1.4 - Balanço patrimonial e demonstra-
ção de resultado financeira do exercício anterior;
Não foi apresentado o exigido no decreto n° 151, de 13 de julho de 2017, 
art. 6, inciso III, letras:
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- CRF/FGTS; 
d) Certidão de Quitação Plena dos Tributos Municipais.

Ante o exposto, diante do resultado apresentado acima, a comissão de qualificação informa que ficarão disponíveis em horário comercial de 08h00m às 17h00m, na 
sede da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, os certificados de qualificação como Organização Social de Saúde para as entidades que obtiveram o deferimento 
dos pedidos apresentados. Sem mais, assinamos e lavramos esta ata, que depois de lida e aprovada é assinada por todos os membros da comissão.

_____________________________
Creonty Machado Gusmão
Mat. 203589

____________________________
Allan Diego Falci
Mat. 203639

____________________________
Geizi Ferreira da Silva
Mat. 199183

Famuc

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 257

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2014 – 249º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 09/08/2017 a  18/08/2017:
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           Médico da Família - 1º  ao 2º  Classificado

Contagem, 08 de agosto de 2017.

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

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 7893, de 18 de janeiro de 2017 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital
249º Resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO DA FAMÍLIA 1º ATOS  FIORAVANTE  BARROS  BARBOSA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMÍLIA 2º ROBERTA CRISTINA ALVES MACEDO 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Nelson Paloma de Andrade
Jose Carlos Matos
Giulliana  de Aguiar Cantoni

Contagem, 08 de Agosto de 2017

PORTARIA Nº 8.059, de 08 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a abertura de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, referente à Empregado Publico.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 de 
22 de dezembro de 2015 nos termos dispostos pela Portaria nº. 7.924, de 21 de março de 2017; 

RESOLVE:

Art.1º – Proceder à abertura do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2017 referente ao empregado público D. A. S. de Oliveira, matrícula 193073, Agente de 
Combate às Endemias, lotado no Distrito Sanitário Eldorado, pertencente à Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – 
FAMUC, tendo em vista suposta infração do artigo 482, alíneas “H”, “E” e “A”, da CLT.

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

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

Contagem, 08 de agosto de 2017.

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

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 258
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O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 250º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 09/08/2017 a  18/08/2017:

           Médico Ginecologista Obstetra - 1º   Classificado

Contagem, 09 de agosto de 2017.

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

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Portaria nº. 8.067, de 09 de Agosto de 2017.

Dispõe sobre exoneração de servidor em cargo público.

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

RESOLVE:

Art. 1° - Nos termos dos pedidos protocolizados na Diretoria de Administração de Pessoal, EXONERAR da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e 
de Urgência de Contagem – FAMUC, os servidores abaixo relacionados.

NOME MATRÍCULA CATEGORIA
DATA DA EXONERA-
ÇÃO

ANA CAROLINA ARAUJO VAZ 201185 MEDICO FISIOTERAPEUTA 27/06/2017

RODRIGO AVELAR CAMPOS 189079 MEDICO ORTOPEDISTA 06/06/2017

JULIANA HYPOLITO SILVA 199662 MEDICO DERMATOLOGISTA 10/07/2017

ELAINE FLAVIA DA SILVA 199211 TECNICO EM ENFERMAGEM 01/07/2017

JULIO CESAR GOMES SILVEIRA 143017 MEDICO DERMATOLOGISTA 05/07/2017

TARCIA LIMA RABELO 054046 MEDICO OFTALMOLOGISTA 13/07/2017

HELOISA FERREIRA BATISTA 151065 OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/06/2014

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às datas das respectivas exonerações.

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

Contagem, 09 de Agosto de 2017.

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

Portaria nº 8.068, de 09 de Agosto de 2017.

Dispõe sobre extinção de contrato temporário de pessoal.

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.

RESOLVE:

Art. 1° - EXTINGUIR, nos termos dos pedidos protocolizados no Departamento de Administração de Pessoal, os contratos administrativos a seguir relacionados:

NOME MATRÍCULA CATEGORIA DATA DA RESCISÃO

ITAMAR FERREIRA DA SILVA 202985 MÉDICO CLINICO GERAL 17/07/2017
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VALERIA MARIA BARBOSA MOREIRA DE MELO 203778 CIRURGIÃO DENTISTA 03/07/2017

RENARA DE PINHO CALDEIRA MOURÃO 203020 MEDICO GINECOLOGISTA 29/06/2017

PHELIPPE COSTA DE CERQUEIRA 203416 MEDICO CLINICO GERAL 19/06/2017

LAIS BARONE DOS SANTOS MORAIS 203835 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 16/06/2017

CAIO FIDELIS CAMPOS DE AGUIAR 203866 MEDICO CLINICO GERAL 24H 01/06/2017

IARA ELIZA PACIFICO QUIRINO ABUD 203833 NUTRICIONISTA 22/05/2017
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às respectivas datas da extinção contratual.

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

Contagem, 09 de Agosto de 2017.

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

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 7893, de 18 de janeiro de 2017 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital
250º Resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO GINECOLOGISTA /OBSTETRA 1º LUCYMARA CRISTINA ABREU FERNANDES 40,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Nelson Paloma de Andrade
Jose Carlos Matos
Giulliana  de Aguiar Cantoni

Contagem, 08 de Agosto de 2017

Transcon

ERRATA  - JARIT/CONTAGEM
Por erro de digitação, na Sessão Ordinária nº 27ª/2017 da JARIT,  publicada em 03/08/2017, na edição  nº 4161 do DOC, às páginas  27 , onde se lê:
SESSÃO ORDINÁRIA N° 27ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

31/07/2017 1561/2017 8221 INDEFERIDO Consórcio Norte

Leia-se:
SESSÃO ORDINÁRIA N° 27ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

31/07/2017 1561/2017 8621 INDEFERIDO Consórcio Norte

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº. 4.043/06, com redação dada pela Lei complementar nº 68/2009; 

RESOLVE

Ato nº. 27/08/2017 – Convocar o Conselho Fiscal da TransCon para Reunião Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de agosto de 2017, às 16h, para eleição do Presidente 



"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 agosto de 2017 Página 35 de 36 Diário Oficial de Contagem - Edição 4166

deste órgão colegiado, nos termos do art. 11, § 1º da Lei 4.043/06, e para início dos trabalhos de reformulação do Regimento Interno. 

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transportes

Atos do Legislativo
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Ata da  23º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete . Aos oito dias do mês de agosto, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a vigésima terceira 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 servidor Marco Antônio Rezende 
Diniz   fez a leitura do salmo 50, da Bíblia Sagrada. Na sequência, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Nesse instante, o vereador Eliel Márcio 
do Carmo (Léo Motta) solicitou que fosse registrada a sua ausência do plenário no momento da votação do Parecer do Projeto de Iniciativa Popular para a isenção do 
IPTU na cidade de Contagem.  Logo após, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à diretoria legislativa para as providências de praxe. Foram ainda, 
lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Veto Total à Proposição de Lei nº 032/2017 originária do Projeto 
de Lei nº 042/2017 – “Dispõe sobre a instituição da meia-entrada em casas de diversões instaladas no município para professores da Rede Pública Municipal e Privada 
de ensino de Contagem e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 059/2017 – “Declara de utilidade pública a “Associação Nação de 
Cristo – ANACRI”, com sede neste município”, de autoria do vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho; Projeto de Lei nº 060/2017 – ‘declara de utilidade pública o “Ins-
tituto Ceasaminas”, com sede neste Município”, de autoria do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó); Projeto de Lei nº 061/2017 – “Dispõe sobre a proibição de prática 
de assédio pessoal a transeuntes que induza a contratação de empréstimos financeiros, aquisição de cartão de crédito ou vendas nas vias (logradouros) públicos do 
município de Contagem, e dá outras providências”, de autoria do vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho; Projeto de Resolução nº 028/2017 – “Concede o Diploma 
de Honra ao Mérito ao Colégio Batista Mineiro”, de autoria do vereador José Carlos Carneiro Gomes. Prosseguindo, foram votados e aprovados, por unanimidade, os 
Requerimentos nºs 824 a 868/2017; Indicações nºs 1112 a 1141/2017; Moções nºs 099 a 100/2017, apresentados pelos vereadores, para os quais não houve destaque. 
Logo após, foi executado o hino da cidade de Contagem. Passando à discussão e votação de projetos, foi encaminhado à Mesa Diretora o pedido de vistas, assinado 
por todos os vereadores, ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2017, de autoria do Poder Executivo, pelo prazo máximo regimental de 72(setenta e duas) horas. Logo 
após, foram votados e aprovados, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 009/2017, que “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 providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 009/2017, que “Altera 
a Lei nº 4.630, de 5 de novembro de 2013, que institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, cria o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP 
e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 051/2017, que “Institui o Programa Municipal “Adote uma Escola” e dá outras providências”, 
de autoria do vereador Wellington Moreira Lamy (Wellington Ortopedista). Em Segundo Turno e em Redação Final, foi votado e aprovado, por unanimidade, o Projeto 
de Lei nº 006/2017, que “Altera a Lei nº 3.548, de 03 de junho de 2002, que “Dispõe sobre o sistema Municipal de Transporte e Circulação no Município de Contagem, 
adequando a Legislação Municipal à Federal, em especial ao Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências”,  de autoria do Poder Executivo. Recebeu parecer 
conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, o Projeto de Lei nº 052/2017, que “Institui no Calendário Oficial do Município de Contagem o “Janeiro 
Branco”, mês dedicado à regularização de ações educativas para a difusão da saúde mental”, de autoria do vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar), con-
vertendo-se na Proposição de Lei nº 023/2017. Na sequência, foi votado e aprovado, por unanimidade, o Requerimento S/Nº , que “requer a realização da 3ª Reunião 
Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa, no dia 10 de agosto, às 9:00 horas, nesta Casa Legislativa. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Vinícius Faria 
discorreu sobre a audiência pública realizad no dia 7 de agosto., para a discussão da isenção do IPTU residencial e a taxa de lixo em Contagem. De acordo com esse 
vereador foi uma reunião muito proveitosa, quando foram esclarecidas, pelo Promotor de Justiça, dr. Fábio Reis,   todas as informações sobre o impasse da isenção do 
IPTU. Na oportunidade, Vinícius agradeceu os vereadores, ao presidente desta Casa pela cessão do espaço e aos servidores desta Casa que  estiveram auxiliando-o nesta 
audiência. Aparteando, o vereador Jair Tropical parabenizou o colega parlamentar Vinícius pela realização dessa audiência e frisou que estará sempre firme nessa luta. 
Finalizando os trabalhos foi convocada a 24ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 15 de agosto,  às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da 
pauta. Foi ainda convocada a 3ª Reunião Extraordinária, prevista para o dia 10 de agosto, às 9:00 horas. 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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