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Atos do Executivo

DECRETO Nº 234, 20 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a doação de bens e serviços e o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada. 

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

- a necessidade de atuação ágil e permanente do Poder Público Municipal na solução dos vários problemas encontrados pela atual Administração Pública Municipal; 

- que a falta de recursos financeiros da Prefeitura obriga a Administração a buscar soluções urgentes e criativas; 

- que é fundamental ao Poder Público Municipal o desenvolvimento de parcerias entre setor privado e governo na prestação de serviços do interesse do cidadão, visan-
do o pleno desenvolvimento do Município; 

- que a população de Contagem vem demonstrando interesse em colaborar com o projeto de implantação de melhorias, manutenção, atividades culturais e de lazer na 
cidade, seja por meio de doações e/ou da prestação de serviços eventuais; 

DECRETA: 

Art. 1º As Secretarias Municipais ficam autorizadas a receberem bens e serviços em doação e estabelecerem parcerias com a iniciativa privada, objetivando viabilizar 
projetos relacionados com os setores de suas respectivas áreas de atuação, obedecidos os parâmetros legais. 

Art. 2º Todos aqueles que pretenderem realizar doação de bens móveis e/ou serviços, com ou sem encargo para a Administração Pública Municipal, poderão fazê-lo 
diretamente nas Secretarias Municipais, às quais competirão a análise jurídica da proposta. 

1º O doador poderá indicar a destinação específica do bem doado, desde que atendido o interesse público. 

§ 2º O Poder Público Municipal poderá autorizar a inserção do nome do doador no objeto doado ou em material de divulgação do evento ou projeto, obedecidas as 
restrições legais aplicáveis ao caso concreto, em especial no que diz respeito ao uso de bens públicos e à proteção da paisagem urbana e a Lei Complementar nº 190 de 
30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Contagem.

§3º Se o interessado em fazer a doação solicitar a inserção do nome no objeto doado, a Secretaria Municipal deverá realizar chamamento público para verificar se há 
outros interessados na doação do objeto específico.

Art. 3º Os interessados em desenvolver parcerias com o Poder Público poderão encaminhar suas propostas às Secretarias Municipais, para análise, devendo os ajustes 
delas decorrentes atender à legislação em vigor e à forma cabível, que poderá ser patrocínio, co-patrocínio, convênio, colaboração ou apoio. 

Art. 4º As propostas de parcerias aceitas serão registradas e os interessados convocados para a definição do plano de trabalho, conclusão do projeto e quotas de patro-
cínio a serem assumidas pela iniciativa privada. 

Art. 5º Os projetos oficiais serão objeto de chamamento público pelas Secretarias Municipais, visando despertar interesse de parcerias para eventos específicos, no 
âmbito de suas competências. 

Art. 6º As parcerias serão formalizadas por termo, em consonância com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 
probidade administrativa. 

Parágrafo único.  As parcerias formalizadas serão publicadas no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC.

Art. 7º As Secretarias Municipais deverão manter registros atualizados dos projetos oficiais e das propostas de parceria apresentadas, acessíveis ao público em geral. 

Art. 8º São vedadas as parcerias com pessoas físicas ou jurídicas em débito fiscal com a Fazenda Municipal. 
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Art. 9º Fica delegada, aos Secretários Municipais, competência para aceitar doações de bens móveis, com encargos, mediante lavratura de termo próprio. 

Art. 10 A Este decreto não se aplica às parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, com organizações da sociedade civil, na forma 
definida pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e pelo Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017.

Art. 11 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, Contagem, aos 20 de setembro de 2017.

WILLIAN VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício 

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO 
Secretário Municipal de Governo

Secretaria Municipal 
de Administração

Contagem, 19 de setembro de 2017

Regime Diferencial de Contratações Públicas - RDC PRESENCIAL Nº 012/2016 
PA: 147/2016

TIPO: MAIOR DESCONTO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para realização de obras de implantação de um Parque Urbano Linear 
na Vila Barraginha no Município de Contagem � MG

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade –1105. 16.482.0008.1125 – 449051.01; Fonte: 212455.
.

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável da Lei Federal 12.462 de 05 de agosto de 2011.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, com o valor de R$ 1.094.056,27 (um milhão, noventa e quatro mil, cinquenta e seis reais e vinte e 
sete centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

JÁDER LUÍS SALES JÚNIOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto a empresa. GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME., para posterior 
contratação.

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Alexis José Ferreira de Freitas

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, 

Noême Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação: Caio Junqueira e Wanderson 

Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral.

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro 

Camilo Alves - MG

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

Assinatura Digital:

Camila Xavier Silva - Matricula: 35.754-5
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Contagem, 19 de setembro de 2017.

WANDERLEY DE ARAÚJO PORTO FILHO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO
    

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/2017 � PROCESSO Nº. 176/2017 �  OBJETO: OBJETO: fornecimento de material para manutenção de serviços de reforma e manuten-
ção na infraestrutura urbana, recuperação da pavimentação e drenagem em pontos emergenciais do Município de Contagem-MG. marcado para as 09:00hs do dia 
05/10/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 071/2017 � PROCESSO Nº. 184/2017 �  OBJETO: OBJETO: AQUISIÇÃO DE SCANNER. marcado para as 09:00hs do dia 06/10/2017, NO SITE  - 
www.licitacoes-e.com.br 
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme acima. O edital poderá ser obtido através dos 
sites www.contagem.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, Informações: (31) 3352-5138 (31) 3352.5135 Contagem, 28/08/2017 – Equipe de Pregões.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS N. 003/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 130/2017
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, PARA 
INSTALAÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA EDIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA DAVID COSTA FERREIRA – BAIRRO FONTE GRANDE NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG,

RECORRENTE: CMC CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA.

RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– SEAD DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.

I – Das preliminares

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto tempestivamente através de seu representante legal, pela licitante CMC CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA., devidamente 
qualificado na peça inicial, CONTRA a decisão da Comissão Permanente de Licitações na habilitação da empresa MONSERVS JR LTDA- ME, para o certame conforme Ata 
de Julgamento Documentos de Habilitação, com fundamento principal na Lei Nº 8.666/93.

II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que a outra licitante foi cientificada da interposição e trâmite do presente RECURSO ADMINISTRATIVO conforme 
comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação em epígrafe. 

III - Das Alegações da Recorrente e da Análise do Recurso.

A Recorrente impetrou a peça recursal por não concordar com a decisão da Comissão Permanente de Licitações na habilitação da empresa MONSERVS JR LTDA- ME, 
para o certame.

Em síntese, alega a Recorrente que a empresa MONSERVS JR:
entregou seus envelopes às 08h34min, conforme protocolo; 
II)  apresentou certidão simplificada emitida em 06 de outubro de 2016;
III) não apresentou termo de abertura e de encerramento do balanço.

Apresenta argumentos e jurisprudências inerentes e solicita a reforma da decisão recorrida para que seja inabilitada a licitante MONSERVS JR-ME, pelos vícios que, no 
seu entendimento, restaram demonstrados.

Contudo, como será demonstrado na sequencia, razão não assiste à Recorrente. 
Inicialmente, importante ressaltar que a Administração Pública está obrigada a sempre escolher os melhores meios para satisfazer o interesse público. Nesse mister, esta 
Comissão analisou detidamente dos documentos apresentados pelas licitantes, decidindo pela habilitação de ambas, nos termos explicitados em ata.
Nessa linha, e analisando as alegações da Recorrente, esclarecemos que: 
I - Quanto à alegação de entrega de envelopes após o horário estabelecido em edital

Conforme já anunciado, por um erro da Administração, a licitante MONSERVS JR, fora impedida de protocolizar seu envelope com documentos quando de sua chega-
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da.

Isso porque, a Administração não disponibilizou, com exclusividade, um servidor para o recebimento dos documentos, o que acabou por comprometer os trabalhos. 

Certo é que, o representante da licitante MONSERVS JR, compareceu ao local indicado para a entrega dos documentos, dentro do horário estabelecido, e a Administra-
ção, por um erro já reconhecido, os recebeu após esse horário, fato este, inclusive, presenciado pela Recorrente.

O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, previsto no artigo 3º da Lei n. 8.666/93, admite interpretação, de modo, a proporcionar uma maior participa-
ção dos interessados, sem prejuízo para a Administração Pública, e em consonância com o interesse público que impera.

Assim, não obstante a vinculação ao instrumento convocatório, a Administração não pode se ater a rigorismos formais extremos e exigências inúteis que podem condu-
zir a interpretação contrária à finalidade da lei.

Registre-se que o procedimento licitatório em estudo, conta com apenas duas empresas interessadas e, inabilitar uma delas, elimina a possibilidade de escolha da pro-
posta efetivamente mais vantajosa para a Administração.

Nesse sentido:

“REsp 797179 MT 2005/0188017-9 T1 - PRIMEIRA TURMA  Ementa : ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA 
VIOLAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 8.666/93. NÃO-OCORRÊNCIA. SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. ATRASO NÃO-VERIFICADO. DOUTRINA. PRECEDEN-
TE. DESPROVIMENTO. 1. (...) 2. A recorrida não violou o edital, tampouco a regra constante do art. 41 da Lei 8.666/93, porquanto compareceu à sessão pública de 
recebimento de envelopes às 8h31min, ou seja, dentro do prazo de tolerância (cinco minutos) concedido pela própria comissão licitante. Com efeito, não houve atraso 
que justificasse o não-recebimento da documentação e da proposta. 3. Rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária 
à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida 
em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º). 4. Recurso especial desprovido Publicação DJ 07.11.2006 p. 253 Relator Minis-
tra DENISE ARRUDA”  Grifos de agora.
Assim, ante ao exposto, não há que se inabilitar a licitante MONSERVS JR, sob essa alegação.
II – Quanto à alegação de que a licitante apresentou a Certidão Simplificada com validade vencida
Conforme já atestado por essa Comissão, fora verificado o livro digital, junto a JUCEMG, que confirmou a veracidade da documentação acostada no processo licitatório, 
com base no art. 43, §3º da Lei n. 8.666/93. 
Desta forma, comprovada a qualificação econômico-financeira da empresa licitante e atingida a finalidade do edital, resulta desarrazoada a sua inabilitação do certame.  
Ademais, a Lei Complementar n. 123/2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e dá outras providências, em seu parágra-
fo primeiro, art. 43, aduz que: 
“Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, por  ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação  exigi-
da para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.   (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 
2016)     Produção de efeito,
§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo e cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponde-
rá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do debito e para eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016)      Produção de efeito” Grifos de agora.
Como se verifica, igualmente não assiste razão à Recorrente, motivo pelo qual não há que se falar em inabilitação pela não apresentação de documentação.

III – Quanto à alegação de não apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Balanço

Sobre o tema, sobreleva ressaltar que o que se busca com a apresentação desses documentos é a qualificação econômico-financeira das licitantes.

Nesse mister, os documentos apresentados pela licitante foram suficientes para a apreciação dos índices contábeis.

Até porque, a inabilitação de licitante pela ausência de informações facilmente supridas por meio de diligência, de que não resulte inserção de documentos novos ou 
afronta à isonomia entre os participantes, caracteriza-se ilegal e abusiva. Senão vejamos: 
 
” 3. A inabilitação de licitante em virtude da ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, de que não resulte inserção de documento novo 
ou afronta à isonomia entre os participantes, caracteriza inobservância à jurisprudência do TCU. Por intermédio de Pedido de Reexame em autos de Representação, o 
pregoeiro que conduzira licitação promovida pela Universidade Federal Fluminense (UFF) solicitou a reforma do julgado original para suprimir multa que lhe fora apli-
cada em razão de irregularidades verificadas no procedimento licitatório. Entre as falhas que levaram o Tribunal a apenar o responsável, destacou-se a sua recusa em 
aceitar proposta de licitante para dois itens do edital, com preços significativamente inferiores ao da empresa ganhadora da competição, “pelo fato de a licitante não 
ter feito constar corretamente a marca dos produtos ofertados, sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43 da Lei 8.666/1993, visando escla-
recer a marca dos produtos ofertados”. Em seus argumentos recursais, reproduzidos pelo relator, o pregoeiro justificou, entre outros motivos, que: i) a empresa “nem 
poderia participar do certame, já que sua atividade não se coadunava integralmente com o objeto da disputa”; ii) a proposta recusada havia desatendido o edital ao 
informar “a marca/fabricante dos produtos, mas não inserir o modelo ofertado”; iii) o mencionado dispositivo da Lei de Licitações e Contratos não o obrigava a realizar 
diligência para sanear a questão; iv) não fora comprovada a capacidade de fornecimento da empresa. O relator, concordando com a unidade técnica, destacou que não 
existia qualquer obstáculo estatutário que impedisse a participação da licitante, desclassificada sem motivo justo, pois a realização de mera diligência esclareceria as 
dúvidas sobre o questionado atendimento ao edital. Aduziu que “a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de condenar a inabilitação de licitantes em virtude da au-
sência de informações que possam ser supridas por diligência, sem que essa pesquisa se constitua inserção de documento novo ou afronta à isonomia”. (...)” Acórdão 
918/2014-Plenário, TC 000.175/2013-7, relator Ministro Aroldo Cedraz, 9.4.2014. Grifos de agora.

E mais:

“MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Modalidade de Concorrência – Impetrante que foi inabilitada por não cumprir determinação do edital próprio, relativa à apre-
sentação de balanço patrimonial e demonstrativo contábil do último exercício social – Ilegalidade – Impetrante que é microempresa optante do “SIMPLES” que. a teor 
do disposto na Lei 9.317/96 dispensa a obrigatoriedade de apresentação de balanço patrimonial e demonstrativos contábeis – Ordem concedida” (ap. n° 389.181.5/1, 
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São Paulo, rei. DES. ANTÔNIO C. MALHEIROS, j . 18.03.2008).

“MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Renovação de cadastro para viabilizar participação em procedimentos licitatórios – Admissibilidade – Empresa de pequeno 
porte – Dispensada legalmente da representação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis – Lei n” 9.317/96 (regime tributário de micros e pequenas empre-
sas) e artigo 179, da CF. – Ordem confirmada – Recurso não provido”. (Apelação n° 275.812.5/6-00,Campinas, rei. DES. SOARES LIMA, j . 15.05.2008)

“MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Exigência de apresentação de balanço patrimonial para comprovação da qualificação econômico-financeira – Microempresa 
– Escrituração simplificada por meio de Livro Diário – Inexigibilidade de apresentação do balanço – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos não providos 
– Permitido à microempresa a escrituração por meio de processo simplificado, com utilização de Livro Diário, registrado na Junta Comercial, torna-se dispensável a 
apresentação de balanço patrimonial, aya confecção traria despesas extraordinárias à microempresa, podendo impossibilitar sua participação na licitação” (Relator(a): 
Luis Ganzerla, Julgamento: 26/01/2009, Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público Publicação: 26/02/2009)

Resta transparente, que a Recorrente não tem razão em suas argumentações. A análise dos documentos de habilitação se deu de maneira criteriosa, detalhada e isonô-
mica para ambas licitantes, conforme os ditames da lei e na forma da vinculação aos termos editalícios. 

Pelo exposto, a Comissão Permanente de Licitações conhece do Recurso da licitante CMC CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA., considerando o mesmo desprovido de 
fundamentação e decidindo pela manutenção da habilitação da licitante MONSERVS JR LTDA –ME. 

IV – Da Decisão 

Isso posto, sem nada mais a evocar, conhecemos do Recurso Administrativo impetrado pela licitante CMC CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA., negando provimento 
ao mesmo e mantendo a decisão contida na Ata de Julgamento Documentos de Habilitação,  considerando ambas licitantes habilitadas para o certame.

Contagem, 20 de setembro de 2017.

Jáder Luis Sales Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações

Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações

DECISÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 003/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 130/2017
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, PARA 
INSTALAÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA EDIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA DAVID COSTA FERREIRA – BAIRRO FONTE GRANDE NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG,

RECORRENTE: CMC CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA.

RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– SEAD DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.

De acordo com o § 4° do art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitações, RATIFICO a Decisão proferida, conhecen-
do do Recurso Administrativo impetrado pela licitante CMC CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA., negando provimento ao mesmo e mantendo a decisão contida na 
Ata de Julgamento Documentos de Habilitação,  considerando ambas licitantes habilitadas para o certame. 

Contagem, 20 de setembro de 2017. 

________________________________
Wanderley de Araújo Porto Filho
Secretário Adjunto de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.364
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da respec-
tiva Função de Confiança, a servidora abaixo relacionada, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 1º(primeiro) de 
setembro de 2017, conforme descrito:

 Servidor Função de Confiança REF CFC

MARCILENE RODRIGUES DIAS Responsável Técnico Administrativo FC-3 76
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de setembro de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.365
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RETIFICA o Ato Admi-
nistrativo nº 20.350, datado de 19 de setembro de 2017, no tocante à nomenclatura do cargo para que o servidor WAGNER ASSIS ROSA, lotado na Fundação de Ensino 
de Contagem – FUNEC, foi nomeado, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] Gestor, Projetos e Parcerias, Nível IX, CPC-45 [...]”.
Leia-se: “[...] Gestor, Nível IX, CPC-45 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de setembro de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.366
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; combinado 
com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 20.351, datado de 19 de setembro de 
2017 que nomeia para o cargo de provimento em comissão Diretor Geral do Departamento de Gestão de Recursos Logísticos da Saúde, Nível VIII, CPC-149 a Servidora 
THIARA PRADO COSTA, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de setembro de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício

Secretaria Municipal 
de Saúde

   Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presen-
cial Nº 093/2017 - cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS AOS SERVI-
DORES PLANTONISTAS E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE E TRANSPORTE - EM ATENDIMENTO A REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM - FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES– Data: 10 de outubro de 2017 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 
3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: famuc.licitacao@
contagem.mg.gov.br – Comissão Permanente de Licitação – Equipe de Pregão. Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde. Em 19 de setembro de 2017.

 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

PORTARIA SEFAZ Nº 09, de 17 de agosto de 2017.

Designa Auditores Fiscais de Tributos para o exercício de tarefas específicas de análise, monitoramento e todos procedimentos necessários ao acompanhamento do 
Valor Adicionado Fiscal – VAF, compondo equipe de trabalho para esse fim, em regime diferenciado de fiscalização.
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de estruturar grupo de trabalho para acompanhamento do 
Valor Adicionado Fiscal – VAF, no intuito de melhorar a performance do índice formado para distribuição dos repasses constitucionais sobre os valores das receitas de 
impostos recolhidos pelos Estados e pela União aos Municípios e o recomendado no Ofício SEFAZ/SAREC/DTF 042/2017, do Departamento de Tributação e Fiscalização; 

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam designados, nos termos fixados nesta Portaria, os servidores Auditores Fiscais de Tributos abaixo, para composição de grupo de trabalho de monitoramen-
to do Valor Adicionado Fiscal, em regime de trabalho diferenciado conforme disposto no artigo 5º da Portaria SEFAZ 02/2011,

Servidor Matrícula Período

Adriano Cardoso 33447-2 14/08/17 a indeterminado

Claudio Henrique de Mello 06354-1 14/08/17 a indeterminado

Fábio Alves Barbosa 09614-8 14/08/17 a indeterminado

Maria Andréa Couto Ferreira 14649-8 14/08/17 a indeterminado

Maria Lúcia de Magalhães 33625-4 14/08/17 a indeterminado
Art. 2º Para o período designado, a Gratificação de Estimulo a Produção – GEP, instituída pela Lei nº 3.627, de 26 de dezembro de 2002 será creditada e paga nos 
termos do Decreto nº 11.135, de 19 de fevereiro de 2003 e conforme Portaria SEFAZ 02/2011, de 30 de junho de 2011.

Art. 3º O Estipêndio por Locomoção será devido quando da comprovada atividade externa e necessária aos trabalhos determinados, de acordo com disposições expres-
sas no § 2º, artigo 56 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 e Decreto nº 1.204, de 06 de agosto de 2009.

Art. 4º Expirado o prazo fixado para execução das atividades mencionadas nesta Portaria, ou a critério do Gestor do Departamento de Tributação, os servidores retorna-
rão às suas atividades anteriores.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a exclusão do servidor Claudio Henrique de Mello da Portaria SEFAZ 08, de 09/08/2017.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, produzindo efeitos conforme disposto no artigo 1º.

Contagem, 17 de agosto de 2017. 

GILBERTO SILVA RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

PORTARIA SEFAZ Nº 011 de 20 de Setembro de 2017

Disciplina o recolhimento por intermédio da Rede Bancária credenciada dos tributos e demais receitas públicas municipais.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, considerando o disposto no artigo 28 da Lei Complementar 157, de 21 de novembro de 2013, 

RESOLVE:
Art. 1. O recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, por intermédio de rede bancária, será feito por credenciamento, nas condições fixadas por esta 
Portaria e obedecendo ao disposto no Decreto Municipal nº 10.080, de 18/01/1999, sem prejuízo das normas de contratação estabelecidas na legislação, em especial a 
Lei 8666/93.

Parágrafo Único – Poderão pleitear o credenciamento as Instituições Financeiras que estejam legalmente estabelecidas, na forma da Lei.

Art. 2. Cada Instituição que demonstrar interesse no credenciamento firmará com o Município um Contrato Administrativo, na forma do Edital de Credenciamento a ser 
publicado.

Art. 3. As tarifas pelo recebimento de cada documento obedecerão à seguinte tabela:

R$ 1,30

Por recebimentos realizados por meio de caixas nas agências bancárias e por cor-
respondentes bancários.

R$ 1,05

Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking, internet banking e 
auto atendimento.
.

Parágrafo Único – Os valores constantes nesta Portaria terão vigência para o exercício de 2018, podendo ser reajustados pelo IPGM para os exercícios seguintes, segun-
do critério estabelecido pelo Secretário de Fazenda por meio de Portaria.

Art. 5. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Gilberto Silva Ramos
Secretário Municipal de Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Gestor do Departamento de Tributação e Fiscalização, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário 
do Município de Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: E-ENTREGAS TRANSPORTES E LOGISTICA E LOGISTICA LTDA, CNPJ/
CPF nº 18.163483/0001-00, situado à Rua Flor de Seda, Nº 455, Bairro Campina Verde , CONTAGEM - MG da lavratura do Termo de Notificação Fiscal nº 26153, PTA 
Nº 00323/2017-07A, fixando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o 
pagamento do débito apurado.

Não ocorrendo à apresentação da impugnação ou pagamento do débito, no prazo estipulado, o mesmo será declarado “revel” e o processo encaminhado para imedia-
ta inscrição do débito em “Divida Ativa”, nos termos do art. 286 do CTMC.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. Cardeal 
Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial - Contagem – MG - Fone: 3363-5662.

Contagem, 19 de setembro de 2017.

Ralf Raimundo Rosa
Departamento de Tributação e Fiscalização
Gestor – Matrícula 22.825-7

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 241/2017

PROCESSO Nº 02.B.00281/2009
REQUERENTE: ALIANÇA DE ATACADOS E SUPERMERCADOS S/A
ASSUNTO: ISSQN retido
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 19 de setembro de 2017.

ISSQN RETIDO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – MULTA DE REVALIDAÇÃO – ARTIGO 36 DO CTMC – ENQUADRAMENTO TRIBU-
TÁRIO – ARTIGO 78 DO CTMC –VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL PREENCHIDOS – DECISÃO DE 
PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o relator, a Câmara conheceu o recurso voluntário, negando-lhe provimento para confirmar 
a decisão de improcedência do pedido de primeira instância e com ela a manutenção dos lançamentos e multas consignados no TNF nº 17.620, de 20 de fevereiro de 
2009, em razão de terem sido atendidos todos os requisitos previstos na legislação tributária. Participaram do julgamento a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. José 
Carlos Carlini Pereira, o Sr. Ivo Alexandre de Souza e o Sr. Adriano Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 242/2017

PROCESSO Nº 02280/2014-02A
REQUERENTE: CAFÉ SABOR DE MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ASSUNTO: Taxas e multa
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 19 de setembro de 2017

TAXAS E MULTA – RECURSO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –- ARTIGO 46 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – DECISÃO DE 
PRIMEIRA MANTIDA. Por unanimidade de votos, em reexame necessário, votaram pela manutenção da decisão da Junta de Julgamento Fiscal que decretou a prescrição 
das cobranças de multa por infração – Seduma, referente ao exercício de 2003, Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento – TFLF e Taxa de Fiscalização Sanitária 
– TFS referentes ao exercício de 2004, relativos à CAFÉ SABOR DE MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrição municipal nº 45007012-0, tendo em vista o transcurso 
do prazo quinquenal para a ação de cobrança, conforme art. 46 da Lei 1.611/83. Participaram do julgamento a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. José Carlos Carlini 
Pereira, o Sr. Ivo Alexandre de Souza e o Sr. Adriano Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 243/2017

PROC. Nº 02-B-00415/2011
RECORRENTE: LEÃO ENGENHARIA LTDA
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OBJETO: ISSQN  
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 19 de setembro de 2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTOS - NÃO RECOLHIMENTO E RECOLHIMENTO A MENOR DO IMPOSTO – Levantamentos Topográ-
ficos e Planialtimétricos - Elaboração de Projetos - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO OCORRENTES – ESTABELECIMENTO E LOCAL DE PRESTAÇÃO - MULTAS DE REVALIDA-
ÇÃO - EFEITO DE CONFISCO NÃO CARACTERIZADO – NATUREZA  PENAL E DIDÁTICA -  PEDIDO parcialmente procedente EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA 
– PROVIMENTO NEGADO. Por unanimidade,  acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 
Primeira Instância de procedência parcial do pedido, e com ela os lançamentos de ISSQN e multas consignados no TNF nº 22.060, série “b”, de 31 de maio de 2011. 
Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Ivo Alexandre de Souza.

ACÓRDÃO Nº 244/2017

PROC. Nº 20130214103022625
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA NOVA JERUSALÉM
                                 ASSUNTO: Revisão de IPTU/taxas 2013
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DE JULGAMENTO: 19 de setembro de 2017

IPTU/TAXAS – RECURSO VOLUNTÁRIO – EXERCÍCIO 2013 – ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA – IMOVEL ALUGADO – PRETENSÃO À ISENÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZA-
ÇÃO COMO TEMPLO RELIGISO – CONTRATO INVÁLIDO – SITUAÇÃO IRREGULAR PERANTE O CADASTRO – FALTA DE INTERESSE – INDEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO 
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Por unanimidade,  acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo 
a decisão de Primeira Instância de indeferimento liminar do pedido em razão de falta de interesse da Requerente na regularização cadastral, ficando mantidos os lan-
çamentos de IPTU e taxas de serviço com ele lançadas para o exercício de 2013. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano 
Cardoso, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Ivo Alexandre de Souza.

ACÓRDÃO Nº 245/2017

Processo Nº 0157/2014-02.A
Recorrente: EMATEX TÊXTIL LTDA
Assunto: IPTU. Revisão
RelatorA: Kênia Dutra de Campos
Data do Julgamento: 19 de Setembro de 2017.

IPTU – RECURSO VOLUNTARIO – REVISÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU – BASE DE CALCULO DO IPTU PREVISTA EM LEI – ARTIGOS 63 3 64 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM – IMPROCEDÊNCIA TOTAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recur-
so voluntário e negou-lhe provimento mantendo a decisão de 1ª Instância que concluiu pelo o indeferimento do Recurso de Revisão da resposta ao requerimento de 
Revisão de Lançamento de IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU referente ao exercício de 2014 para o imóvel de índice cadastral nº 72130900000 (terreno). 
Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia Dutra de Campos, Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Ivo Alexandre de Souza .

ACÓRDÃO Nº 246/2017

Processo nº 2017022316312363
Recorrente: GCMMEL ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP.
Assunto: ITBI – Não incidência 
Relatora: Kênia Dutra de Campos
Data do Julgamento: 19 de setembro de 2017

ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – INEXISTÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA – SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E CORRE-
LATOS – LOCAÇÃO DE IMOVEL – §1º DO ARTIGO 71-B DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – REFORMA-
DA A DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe PRO-
VIMENTO TOTAL, reformando assim a decisão proferida em 1ª Instância, para deferir o pedido de não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de 
Direitos a eles relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI, referente à integralização do imóvel cadastrado sob os seguintes índices nos índices nos 09.503.0120.001 
(galpão comercial) e 09.503.0120.002 (sala comercial), com fundamento no artigo 156, § 2º, inciso I, da CR/88 e art. 71-B, inciso I e § 2º cumulado com § 4º, do Código 
Tributário do Município de Contagem – CTMC. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Adriano 
Cardoso e o Sr. Ivo Alexandre de Souza.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade
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Prefeitura Municipal de Contagem
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  DE PAUTA

O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Wagner Donato Rodrigues, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as dispo-
sições regimentares aplicáveis retifica  a  pauta da Reunião Ordinária do Comac realizada na data 28-08-2017:

1) Onde se lê na pauta publicada no Diário Oficial de Contagem (Doc) Edição 4170 de 16 de agosto de 2017, pg.27:

219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC DE 2017

Leia-se :

218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC DE 2017

2) Onde se lê na pauta publicada no Diário Oficial de Contagem (Doc) Edição 4175  de 23 de agosto de 2017, pg. 8:

ERRATA DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC DE 2017

Leia-se :

ERRATA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC DE 2017

Feita a retificação,  registre-se e  considere-se;

Atenciosamente,

Wagner Donato Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC DE 2017

DATA: 26-09-2017
HORA: 9:00 Horas

LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais.

O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Antônio Carlos Xavier da Gama, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993, convoca os membros efetivos e suplentes para a 219ª Reunião Ordinária do COMAC, no 
dia 26 de setembro de 2017, às 9:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem.

Pauta:

Aprovação da Ata da 217ª Reunião Ordinária do COMAC.
Ata da 218ª Reunião Ordinária do COMAC – Posse dos Conselheiros do COMAC para o mandato de 2017/2019.
Posto Trovão Ltda. - Julgamento do pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de condicionantes. Processo Nº 03A.06987/2010.
Recape Pneus Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo                   Nº 13285/2014-03A.
Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq: Autorização de supressão e definição da compensação ambiental:
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1- Fixofer Comércio e Indústria Ltda. - Julgamento do pedido de supressão de 11 indivíduos arbóreos. Processo Nº 03A.00145/2016 – Requerimento 29956.
2- Construtora Donum Ltda. - Julgamento do pedido de supressão de 68 indivíduos arbóreos. Processo Nº 03A.00137/2016 – Requerimento 29873.
Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.
 
Atenciosamente,

Wagner Donato Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC

Câmara Municipal

P R O M U L G A Ç Ã O  D E  L E I
Faço saber que a Câmara Municipal de Contagem aprovou e eu promulgo e faço publicar, nos termos do § 8º do art. 80 da Lei Orgânica do Município de Contagem, de 
20 de março de 1990, a seguinte Lei:

LEI Nº 4.894, de 11 de setembro de 2017.
Proíbe a identificação de veículos, documentos, material escolar e próprios municipais com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer símbolos que identifiquem gestão 
específica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica proibido o uso de logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestão ou períodos administrativos determinados nos veícu-
los, documentos, material escolar e próprios municipais.

Art. 2º - Ficam autorizados somente as cores e os símbolos oficiais, como o brasão e a bandeira do Município.

Art. 3º - Os órgãos da Administração Pública Municipal Indireta, inclusive a Guarda Civil, os quais possuem identificação própria por meio de seus símbolos e logomar-
cas independentes, podem continuar se utilizando destes, desde que não identifiquem gestão ou períodos administrativos determinados.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato - 2º termo Aditivo - prorrogação de prazo de vigência do contrato primitivo celebrado em 21/09/2015, processo de Licita-
ção nº 008/2015- Pregão Presencial nº 007/2015, com reajuste anual do preço estabelecido no contrato primitivo calculado pela variação acumulada de 2,46% (dois 
vírgula quarenta e seis por cento) do IPCA de setembro de 2016 a agosto de 2017. Objetivando a continuidade da prestação de serviços de manutenção preventiva, 
emergencial e corretiva, incluindo a prestação de serviços de reposição e/ou substituição de peças, equipamentos e componentes do elevador instalado neste legislativo 
municipal, sem fornecimento de peças. Empresa vencedora: Elevadores Orion Ltda. Prazo de vigência: 22/09/2017 a 21/09/2018. Aplicado o reajuste, o valor global 
anual para a prestação dos serviços contratados passará a ser de R$ 2.230,44 (dois mil e trezentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), com valor mensal de R$ 
185,87 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), dotação orçamentária: 01.031.0002.2109.33.90.39 - outros serviços de terceiro - PJ. Contagem/MG, 19 
de Setembro de 2017. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho - Presidente.

Ata da 28ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete. Aos doze dias do mês de setembro, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a vigésima oitava reunião ordinária com a presença de dezenove vereadores. Havendo quorum regimental, o Presidente Vereador 
Daniel Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência dos vereadores Arnaldo Luiz de Oliveira e 
Bruno Braga Batista (Bruno Barreiro). Em seguida, o vereador Alexsander Chiodi Maia fez a leitura do Capítulo 6, Versículos 12 a 19, narrado por São Lucas, da Bíblia 
Sagrada. Na sequência, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa para as providências de praxe. Foi, ainda, lido o OF.PREF-GP 
Nº. 0399/2017 – de autoria do Prefeito Alexis de Freitas, “que solicita, com fundamento no art. 47, III, de, combinado com o art. 290, ambos do Regimento Interno, 
que seja priorizada a tramitação dos Projetos de Lei nº 14, de 25 de agosto de 2017 e do Projeto de Lei nº 15, de 25 de agosto de 2017, que autorizam o município de 
Contagem a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências, e ainda, 
no Projeto de Lei nº 17, de 6 de setembro de 2017, ora encaminhado que “Altera a Lei nº 4.791, de 15 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a 
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contratar operação de crédito, junto à CEF, no âmbito das Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento”. Cumpre destacar no que tange aos Projetos de 
Lei nº 14 e 15/2017, que a solicitação de urgência se justifica em função de regras previstas nos Editais BDMG Cidades e BDMG Urbaniza, publicados por meio de 
endereços eletrônicos, nos quais existe um Cronograma onde os municípios têm prazo até 29 de setembro de 2017 para protocolar Lei Autorizativa,  que prevê a 
contratação dos referidos financiamentos, conforme exposto, a seguir:   Etapas do Edital: O cronograma dos procedimentos com suas respectivas data limites será o 
seguinte: Etapas prazo final: 1- Inscrição de carta-consulta – 11/08/2017; 2- Habilitação pelo BDMG das propostas 18/08/2017; 3- Protocolo no BDMG da lei autorizativa 
para contratação do financiamento 29/09/2017; 4- Aprovação da operação de crédito pela secretaria do tesouro Nacional – 01/02/2017; 5- Protocolo no BDMG dos 
documentos exigidos para o primeiro desembolso do contrato – 29/06/2018. Ressalta-se ainda que o não cumprimento do prazo ocasionará a não contratação, pelo 
município, de obras relativas à reforma de prédios públicos e pavimentação de vias. Em relação ao Projeto de Lei nº 17, de 6 de setembro de 2017, que altera a Lei nº 
4.791/2015, cabe destaque o fato de que a não aprovação da Lei acarreta no comprometimento das Obras de Mobilidade que estão em execução no Município, via 
contrato nº 0396125-60-PAC2 – Mobilidade Média Cidades. Se contrato, no valor aproximado de R$ 222 milhões, compõe-se, aproximadamente, por R$184 milhões de 
valores de repasse e R$ 38 milhões de valores de contrapartida do Município. Dentro dos R$ 38 milhões, o Município executou R$14 milhões, restando R$24 milhões, 
que dependem em sua totalidade da contratação do CPAC – Operação de Crédito nº 0446443-87 para ser executado, uma vez que a Caixa somente libera recursos 
vinculados ao contrato nº 0396125-60 PAC2 – Mobilidade Média Cidades, mediante liberação de contrapartida por parte do Município. O Projeto de Lei nº 17, de 06 de 
setembro de 2017, refere-se à alteração do prazo de carência de 24 meses para 9 (nove) meses, conforme novas tratativas com a CAIXA, para contratação da operação 
de crédito referente à aproximadamente R$23 milhões, que comporá os R$ 24 milhões ainda necessários de contrapartida. Sem esses recursos garantidos, a execução 
dos R$ 184 milhões ficará comprometida, prejudicando 90% das obras de Mobilidade em execução pelo município, que proporcionará grandes benefícios para os 
cidadãos contagenses. Cabe destaque ainda, o fato de existir um “limite final” para aprovação da operação pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN até 5 de outubro 
de 2017, devendo ser considerado “neste limite”, tramitação do Projeto de Lei na Câmara, Publicação da Lei, encaminhamento para avaliação da CAIXA e posterior 
avaliação e aprovação da STN.” Na sequência, o presidente desta Casa informou que nos termos do artigo 7º, inciso III, alínea E do Regimento Interno vigente, o Projeto 
de Lei Complementar nº 002/2017, de autoria dos vereadores Vinícius Faria, Silvinha Dudu e Jair Tropical, foi encaminhado ao arquivo. Foram, ainda, lidos e encaminha-
dos ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Veto Total à Proposição de Lei nº 023/2017 originária do Projeto de Lei nº 052/2017 
– “Institui no calendário oficial do município de Contagem, o “Janeiro Branco”, mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental”, de 
autoria do vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar); Projeto de Lei nº 017/2017 – “Altera a Lei nº 4.791, de 15 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito, junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito das contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento”, de autoria do 
Poder Executivo; Projeto de Lei nº 069/2017 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade do Ensino de Noções Básicas sobra a Lei Maria da Penha nas escolas municipais de 
Contagem”, de autoria do vereador 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); Projeto de Resolução nº 031/2017 – “Concede o título de cidadania honorária 
de Contagem ao senhor Levi de Sousa Sampaio, Comandante Geral da Guarda Civil de Contagem”, de autoria do vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho 
(Daniel Carvalho). Na sequência, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 984 a 997/2017; Indicações nºs 1247 a 1263/2017, apresentados 
pelos vereadores, inclusive a matéria destacada, a saber:  Indicação nº 1257/2017 – “Indico o retorno do atendimento de coleta ambulatorial no centro de Consultas 
Especializadas Iria Diniz, bairro Eldorado, neste Município, de autoria do vereador 1º Vice-Presidente José Antônio Procópio de Almeida. Passando à discussão e votação 
de projetos, foi votado e aprovado, por unanimidade, em Turno Único, através de votação eletrônica, o Projeto de Resolução nº 029/2017, que “Concede o título de 
cidadania honorária de Contagem ao senhor Wagner Francisco Alves Pereira”, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia. Em seguida, foi acatado o pedido de vista  
ao Projeto de Lei nº 030/2017, de autoria de vários vereadores. Receberam parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, os projetos, a saber: 
Projeto de Lei nº 056/2017, que “Denomina a praça entre a Rua A e Rua C, no Bairro Campo Alto, para Praça Cláudio Campo Alto, em Contagem, de autoria do 
vereador Daniel Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu), convertendo-se na Proposição de Lei nº 033/2017; Projeto de Lei nº 058/2017, que “Declara de utilidade pública 
a “Associação Para Uma Contagem Melhor, com sede neste Município”, de autoria do vereador Bruno Braga Batista (Bruno Barreiro), convertendo-se na Proposição de 
Lei nº 035/2017; Projeto de Lei nº 059/2017, que “Declara de utilidade pública a “Associação Nação Comunitária – ANAC”, com sede neste Município”, de autoria do 
vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho, convertendo-se na Proposição de Lei nº036/2017; Projeto de Lei nº 060/2017, que “Declara de utilidade pública o 
“Instituto CEASAMINAS”, com sede neste Município”, de autoria do vereador Jerson Braga Maia (Caxicó), convertendo-se na Proposição de Lei nº 037/2017. No horário 
destinado ao Grande Expediente, o vereador Jair Tropical falou sobre a importância de seu  requerimento, que solicita a implantação da escola de tempo integral na 
Escola Municipal Senador Luiz Carlos Prestes, localizada na Rua Paraju, nº 480, bairro Sapucaias III, neste Município. Justificando a sua solicitação, Jair enfatizou que 
aquela escola atenderá crianças e jovens que, oportunamente, terão uma formação mais completa em seu ensino. Acrescentou ainda que aquela instituição pública já 
estaria pronta para atender a demanda educacional. Em seguida, o vereador Alex Chiodi solicitou que cantassem os parabéns em comemoração ao aniversário natalício 
do colega parlamentar Vinícius Faria. Na oportunidade, o vereador Alex anunciou que a elevatória da Vila Barraginha entrará em funcionamento nos próximos dias, 
beneficiando cerca de seis mil moradores. Acrescentou que os moradores do bairro Quintas Coloniais, também, serão atendidos com esse benefício. Finalizando os 
trabalhos, foi registrada a chamada final, persistindo 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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