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Atos do Executivo

DECRETO Nº 439, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Altera o Decreto nº 342, de 28 de dezembro de 2017 que “Dispõe sobre feriados e pontos facultativos no ano de 2018, para cumprimento pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública municipal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo”, para dispor sobre o expediente nos dias destinados às comemorações do 
Carnaval.
O Prefeito MUNICIPAL de Contagem, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º  O dia 29 de março de 2018 será considerado como ponto facultativo nas repartições da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município.
Art. 2º  Os serviços considerados essenciais de saúde, funerário, transporte, vigilância, limpeza, fiscalização, defesa civil, manutenção de parques e jardins e outros as-
sim considerados, deverão manter plantões nos dias declarados ponto facultativo, conforme escala a ser definida pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades. 
Parágrafo único.  Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência. 
Art. 3º  A rede de ensino municipal cumprirá o calendário escolar, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. 
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de março de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ANEXO

CALENDÁRIO DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS
(DECRETO Nº           , DE            DE                            DE 2018)

DIA/MÊS
DIA DA
SEMANA EVENTO TIPO NATUREZA LEGISLAÇÃO

1º de janeiro segunda-feira Confraternização Universal Feriado Federal
Lei Federal 
nº 10.607/2002

12 de fevereiro segunda-feira Carnaval Ponto Facultativo Municipal Decreto

13 de fevereiro terça-feira Carnaval Ponto Facultativo Municipal Decreto

14 de fevereiro Quarta-feira Quarta-feira de Cinzas Ponto Facultativo Municipal Decreto

23 de março sexta-feira
Jubileu de Nossa
Senhora das Dores Feriado Municipal Lei nº 3.484/2001

29 de março Quinta-feira Quinta-Feira Santa Ponto Facultativo Municipal Decreto

30 de março sexta-feira Sexta-Feira da Paixão Feriado Municipal Lei nº 3.484/2001

Contagem, 22 de março de 2018 Página 1 de 71 Diário Oficial de Contagem-Ano 26 Edição 4310



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

Contagem, 22 de março de 2018 Página 2 de 71 Diário Oficial de Contagem - Edição 4310

21 de abril sábado Tiradentes Feriado Federal
Lei Federal 
nº 10.607/2002

1º de maio terça-feira Dia do Trabalho Feriado Federal
Lei Federal 
nº 10.607/2002

31 de maio quinta-feira Corpus Christi Feriado Municipal Lei nº 3.484/2001

30 de agosto quinta-feira Dia do Município de Contagem Ponto Facultativo Municipal Lei nº 1.981/89

7 de setembro sexta-feira Independência do Brasil Feriado Federal
Lei Federal 
nº 10.607/2002

12 de outubro sexta-feira Nossa Senhora Aparecida Feriado Federal Lei Federal nº 6.802/80

2 de novembro sexta-feira Finados Feriado Federal
Lei Federal 
nº 10.607/2002

15 de novembro quinta-feira Proclamação da República Feriado Federal
Lei Federal 
nº 10.607/2002

20 de novembro terça-feira Dia Nacional da Consciência Negra Feriado Municipal Lei nº 4.701/2014

8 de dezembro sábado Imaculada Conceição Feriado Municipal Lei nº 3.484/2001

25 de dezembro terça-feira Natal Feriado Federal
Lei Federal 
nº 10.607/2002

DECRETO nº 440, de 22 de MARÇO de 2018
Aprova o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município e da Lei nº 3.548, de 03 de junho de 2002; e
CONSIDERANDO a necessidade de melhor adequar o regulamento de transporte coletivo à realidade do sistema municipal de transporte, bem como para atingir de 
maneira rápida e eficaz as funções de planejamento, gestão e prestação dos serviços públicos de transporte coletivo, conforme dispõe a Lei nº 3.548, de 3 de junho de 
2002;
DECRETA:
Art. 1º  Fica aprovado o Regulamento Operacional do Serviço de Transporte Coletivo, Anexo único deste Decreto.
Art. 2º  O Poder Executivo, por intermédio do órgão de gerência de Trânsito e Transporte do Município de Contagem, editará as normas complementares e seus pro-
cedimentos de trabalho, em conformidade com o Regulamento de que trata o art. 1º deste Decreto.
Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, 22 de março de 2018.
Alexis José Ferreira de Freitas
Prefeito de Contagem
GUSTAVO GOMES PEIXOTO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon
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REGULAMENTO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO
(DECRETO nº 440, de 22 de MARÇO de 2018)
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º  Este Regulamento organiza o serviço de transporte coletivo do Município de Contagem, com fundamento nas normas constitucionais e nas disposições do 
Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 2º  O serviço de transporte coletivo do Município de Contagem observará os seguintes princípios básicos:
I - regularidade;
II - continuidade;
III - segurança;
IV - atualidade;
V - generalidade;
VI - eficiência;
VII - modicidade tarifária;
VIII - cortesia; e
IX - conforto.
Art. 3º  Compete ao órgão de gerência de Trânsito e Transporte do Município de Contagem, nesse regulamento denominado simplesmente de órgão de gerência, 
planejar, operar, explorar, controlar, gerenciar e fiscalizar os serviços do Sistema de Transporte coletivo de Passageiros.
Art. 4º  Qualquer pessoa tem o direito de utilizar o transporte público contra a única exigência do pagamento da respectiva tarifa, fixado pelo Prefeito Municipal, sendo 
vedada a cobrança de qualquer outro preço ou acréscimo, observadas as gratuidades estabelecidas. 
Art. 5º  O transporte coletivo, por seu caráter essencial, terá prioridade sobre o individual e comercial, condição que se estende também a manutenção do sistema 
viário que compõe a rede de transporte.
CAPÍTULO II
DA TERMINOLOGIA
Art. 6º  Ficam definidos os seguintes termos para utilização neste Regulamento e nos demais atos complementares, bem como na relação cotidiana entre o órgão de 
gerência, usuários, empresas prestadoras de serviço entre outras:
I - ACESSIBILIDADE: condição para utilização, por qualquer pessoa (seja ela portadora ou não de deficiência ou com mobilidade reduzida), com segurança e autonomia, 
total ou assistida, dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, veículos, sistemas e meios de comunicação e informação utilizados na prestação dos serviços;
II - AUTO DE INFRAÇÃO: documento que registra a infração ocorrida e a respectiva penalidade aplicada, que virá especificada na Notificação a ser enviada ao infrator;
III - AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO - AT: documento emitido pelo órgão de gerência, credenciando os veículos a circularem no serviço de transporte coletivo;
IV - CADASTRO DE FROTA: relação dos veículos, mantida pelo órgão de gerência, contendo as informações oficiais, autorizados a prestar o serviço de transporte, medi-
ante processo de alteração de frota;
V - CAPACIDADE DO VEÍCULO: quantidade máxima de lugares disponíveis nos ônibus para transporte de passageiros, representando a somatória de lugares sentados e 
em pé, em função de suas características físicas (assentos e área livre) e taxas de densidade de passageiros em pé/m² (por metro quadrado);
VI - CONCESSÃO: é o regime jurídico pelo qual se concede a terceiros a execução dos serviços de transporte coletivo de passageiros;
VII - CONCESSIONÁRIA: operador a quem, de conformidade com a legislação vigente, foi delegada, sob concessão, a operação do serviço;
VIII - CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico na forma de contrato, que estabelece o objeto e condições para prestação do serviço de transporte;
IX - CUSTO DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL - CGO: Remuneração ao órgão de gerência pela administração do serviço, envolvendo o controle dos cadastros, 
fiscalização, determinação de tarifas, implantação e manutenção de PC´s e PED´s, estudos e melhorias para o serviço e atendimento às solicitações e reclamações da 
comunidade;
X - DEMANDA: número de passageiros reais transportados;
XI - DEMANDA EQUIVALENTE: número real de passageiros transportados, deduzidos destes as quantidades e descontos determinados em norma específica;
XII - DIA TÍPICO: dia útil (de segunda a sexta-feira, exceto feriados) situado fora do período de férias escolares e que não esteja inserido entre dois dias não úteis;
XIII - DIA ATÍPICO: dia útil (de segunda a sexta-feira, exceto feriados), situado dentro do período de férias escolares, ou dia útil inserido entre dois dias não úteis, ou dia 
útil cuja demanda pelos serviços seja alterada em função de eventos específicos; 
XIV - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: processo de trabalho executado pelo órgão de gerência, em que são definidas as características operacionais de cada linha;
XV - ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO: equipamento público destinado a oferecer conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo durante a efetuação de transbordo 
nos sistemas tronco-alimentados, viabilizando a integração física e tarifária entre linhas do transporte coletivo por ônibus (estação intramodal) ou entre linhas de ôni-
bus e o metrô-trem metropolitano (estação intermodal);
XVI - FREQUÊNCIA: número de viagens, por sentido, em unidade de tempo;
XVII - FROTA RESERVA: número de veículos, vinculados ao serviço, para substituição da frota operacional quando necessário;
XVIII - HIGIENE: direito dos usuários à conservação permanente da limpeza e do asseio de pessoas e bens vinculados à concessão, em especial daqueles com os quais 
têm contato direto;
XIX - IDADE MÉDIA DA FROTA: média ponderada das idades dos veículos da frota da concessionária;
XX - IDADE DO VEÍCULO: diferença entre o ano em curso e o ano do modelo da carroceria do veículo no primeiro encarroçamento, ou de fabricação dos chassis no caso 
de veículo reencarroçado;
XXI - INTERVALO: espaço de tempo decorrido entre a passagem de veículos consecutivos de uma mesma linha, num sentido, por um ponto de referência. Também 
denominado como “headway”;
XXII - ITINERÁRIO: percurso compreendendo pontos inicial e final de operação, pontos de parada, ruas e terminais;
XXIII - LINHA: serviço regular entre pontos inicial e final, contendo pontos de parada, itinerário e horários definidos, operados pela Concessionária;
XXIV - MAPA DE CONTROLE OPERACIONAL - MCO: documento físico ou eletrônico de controle operacional da linha;
XXV - MEIA VIAGEM: deslocamento de ida ou volta entre pontos finais de operação;
XXVI - MEIOS DE PAGAMENTO DE VIAGENS: meios físicos institucionalmente convencionados para serem utilizados no acesso dos passageiros aos ônibus, para realiza-
ção de suas viagens, na forma de moeda corrente, bilhetes, fichas, cartões ou outras formas;
XXVII - MODO DE TRANSPORTE: sistema de produção do serviço de transporte coletivo de passageiros, caracterizado pelo tipo de equipamento utilizado, como ônibus 
e ou outras tecnologias;
XXVIII - NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE TRANSPORTE - NAT: documento que dá ciência ao infrator do cometimento de infração e especifica a penalidade a ser apli-
cada;
XXIX - OPERAÇÃO NORMAL: viagens regulares dos ônibus transportando passageiros;
XXX - ORDEM DE SERVIÇO DA LINHA - OSL: documento que estabelece as características operacionais das linhas;
XXXI - PASSAGEIRO: usuário do transporte coletivo;
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XXXII - PASSAGEIRO EQUIVALENTE: valor obtido através da divisão da receita mensal do Sistema pelo valor da tarifa predominante;
XXXIII - PODER CONCEDENTE: Município de Contagem, juntamente com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon;
XXXIV - PONTO DE CONTROLE - PC: É o local onde se inicia ou encerra a viagem de uma determinada linha, definido na OSL;
XXXV - PONTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS - PED: local pré-estabelecido para embarque e desembarque de passageiros ao longo do itinerário da 
linha;
XXXVI - QUADRO DE HORÁRIO: relação de horários estabelecidos para as viagens;
XXXVII - RECEITA BRUTA OPERACIONAL: valor arrecadado em razão da exploração da concessão pelo concessionário;
XXXVIII - SBE: Sistema de Bilhetagem Eletrônica;
XXXIX - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO: conjunto de linhas, infraestrutura e equipamentos que viabiliza o transporte coletivo;
XL - TARIFA: preço determinado pelo Poder Executivo Municipal, a ser pago pelo usuário para utilização do serviço;
XLI - TEMPO DE VIAGEM: duração total da viagem, computando-se os tempos de percurso, e de paradas nos PED´S;
XLII - TRANSPORTE COLETIVO: o serviço executado por ônibus ou outra tecnologia que vier a ser utilizada no futuro;
XLIII - TRIPULAÇÃO: pessoal de operação a bordo do veículo quando em operação;
XLIV - USUÁRIO: quem usufrui dos serviços de transporte coletivo nos limites geográficos do município;
XLV - VEÍCULO: equipamento destinado à realização do transporte de passageiros; e
XLVI - VIAGEM DO VEÍCULO: deslocamento ida e volta entre pontos de controle de operação.
CAPÍTULO III
DO REGIME JURÍDICO, DA EXPLORAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS
Art. 7º  O transporte coletivo obedecerá ao regime de Concessão e será explorado por delegação a empresas particulares selecionadas mediante licitação, nos termos 
da legislação pertinente.
§1º  É vedado o transporte coletivo remunerado de passageiros, executado por particulares, sem qualquer título de transferência ou autorização, sendo considerado 
atividade ilegal e caracterizada como clandestina.
§2º  No caso de descumprimento do disposto no §2º deste artigo, se sujeita o proprietário, possuidor ou condutor do veículo, a qualquer título, às sanções legais a 
serem aplicadas pelo órgão de gerência.
Art. 8º  A exploração do serviço de transporte coletivo será formalizada mediante contrato de concessão. 
Art. 9º  Extingue-se a Concessão por:
I - advento do termo contratual;
II - encampação;
III - caducidade;
IV - rescisão;
V - anulação; e
VI - falência ou extinção da empresa Concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.
§1º  Extinta a Concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e 
estabelecido no contrato.
§2º  Extinta a Concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo Poder Concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias.
§3º  A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização pelo Poder Concedente, de todos os bens reversíveis.
§4º  Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o Poder Concedente, antecipando-se à extinção da Concessão, procederá aos levantamentos e avaliações 
necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à Concessionária, na forma deste Decreto.
Art. 10  Na hipótese da extinção do contrato por final da vigência contratual, a reversão dos bens será feita com a indenização das parcelas dos investimentos vincu-
lados aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, descontados os valores devidos ao Município de Contagem, incluindo-se os órgãos da Administração 
Indireta, a título de impostos, multas e outros encargos relacionados com a operação.
Art. 11  Considera-se encampação a retomada do serviço pelo Poder Concedente durante o prazo da Concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autoriza-
tiva e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.
Art. 12  A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do Poder Concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções 
contratuais, respeitadas as disposições deste Decreto e as normas convencionadas entre as partes.
Ar. 13  A caducidade da Concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente quando:
I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por bases as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do 
serviço;
II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à Concessão;
III - a concessionária paralisar o serviço prestado diretamente ou por terceiros ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força 
maior;
IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;
V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
VI - a concessionária não atender a intimação do Poder Concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; e
VII - a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.
§1º  A declaração da caducidade da Concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito 
de ampla defesa.
§2º  Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos 
no §1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.
§3º  Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por Decreto do Poder Concedente, independentemente de 
indenização prévia, calculada no decurso do processo.
§4º  A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do art. 11 deste Decreto e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos 
danos causados pela concessionária.
§5º  Declarada a caducidade, não resultará para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos 
com terceiros ou com empregados da concessionária.
Art. 14  O contrato de Concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pela concedente, mediante 
ação judicial especialmente intentada para esse fim.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão 
judicial transitada em julgado.
Art. 15  As concessionárias devem comunicar ao órgão de gerência, dentro de trinta dias, contados do respectivo registro na Junta Comercial, as alterações que impli-
quem na mudança de sua razão social ou da composição do quadro gerencial, apresentando o respectivo instrumento.
§1º  A Concessionária das linhas de transporte coletivo regular deverá operar com imóveis, equipamentos, máquinas, peças, acessórios, móveis, oficinas, manutenção e 
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pessoal necessários ao serviço objeto das concessões.
§2º  Será permitida a utilização dos itens constantes do parágrafo anterior, para outros serviços, desde que haja condições técnicas satisfatórias e o serviço contratado 
não seja prejudicado.
Art. 16  Os serviços serão executados por linha, compreendendo-se como tal o serviço de transporte de passageiros com itinerários e horários definidos pelo órgão de 
gerência.
Art. 17  A delegação dos serviços poderá ser por frota, linha, grupos de linhas ou áreas preferenciais, entendidas estas como grupamento de linhas em região especifi-
camente identificada.
Art. 18  O órgão de gerência, por sua iniciativa ou mediante iniciativa da concessionária e/ou de terceiro, poderá, sem restrições, criar, alterar e extinguir linhas, bem 
como implantar serviços, conforme a necessidade e conveniência dos usuários e do sistema de transporte, no intuito de atender ao interesse público, observada a viabi-
lidade econômico-financeira e técnica da concessão.
Parágrafo único. Os atos administrativos mencionados serão comunicados às empresas concessionárias, com a antecedência mínima necessária ao atendimento, 
podendo os mesmos serem contestados e/ou impugnados, por via administrativa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial do Município.
Art. 19  Compete ao órgão de gerência:
I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos;
IV - extinguir a Concessão, nos casos previstos, neste Regulamento e no contrato de concessão;
V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da Concessão;
VI - zelar pela boa qualidade do serviço, 
VII - receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários;
VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de 
poderes a Concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários a execução de serviço ou obra pública, promov-
endo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à Concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação;
XI - incentivar a competitividade, resguardando o equilíbrio econômico-financeiro do sistema municipal;
XII - estimular a organização de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço;
XIII - fixar itinerários e pontos de parada;
XIV - fixar horários, frequência, frota e terminais de cada linha;
XV - organizar, programar e fiscalizar o sistema;
XVI - implantar e extinguir linhas e extensões;
XVII - estabelecer intercâmbio com institutos e universidades para aprimoramento do sistema;
XVIII - pesquisar e fixar os parâmetros, coeficientes e índices da planilha de custos, promovendo revisão sempre que necessário;
XIX - elaborar e fiscalizar a aplicação dos cálculos tarifários;
XX - cadastrar as empresas concessionárias;
XXI - vistoriar os veículos;
XXII - fixar e aplicar penalidades;
XXIII - promover, quando for o caso, auditorias técnicas e operacionais nas empresas concessionárias, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão com-
posta de representantes do órgão de gerência, da concessionária e dos usuários;
XXIV - estabelecer as normas de pessoal de operação; e
XXV - manter controle atualizado da evolução dos preços dos componentes tarifários.
CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 20  A transferência parcial ou total para terceiros, da Concessão para a exploração de transporte coletivo regular, ou do controle societário da Concessionária, sem 
prévia anuência do Poder Concedente, implicará a caducidade da Concessão.
I - o cessionário deverá atender todos os requisitos exigidos para a prestação do serviço, em especial, aqueles cujo atendimento possibilitou ao cedente obtê-la; e
II - o cessionário deverá assumir todas as obrigações do contrato em vigor e prestar as garantias exigidas pelo Poder Concedente e, além de outras que forem julgadas 
necessárias na ocasião.
Art. 21  A transferência efetivar-se-á mediante instrumento próprio de cessão, observadas as disposições legais em vigor.
CAPÍTULO V
DA OPERAÇÃO DO SISTEMA
Art. 22  Caberá ao órgão de gerência determinar, mediante a expedição de ordem de serviço, as características operacionais de cada linha, particularmente:
I - os itinerários detalhados de ida e volta;
II - as frequências de viagens por faixa horária;
III - o número de veículos exigidos para a operação; e
IV - o tipo de equipamento a ser utilizado na operação do serviço.
§1º  Em função do melhor atendimento ao público usuário, a qualquer momento poderão ocorrer alterações dos pontos, itinerários ou frequências de viagem, de modo 
a adequá-los às necessidades da demanda.
§2º  Nos casos previstos no parágrafo anterior, será expedida nova ordem de serviço em substituição à anterior.
Art. 23  O órgão de gerência poderá autorizar a paralisação parcial ou total da linha, quando não atendidas às premissas da programação operacional, bem como 
cancelar horários regulares da linha.
Art. 24  A concessionária poderá por necessidade de serviço, e sem caráter habitual, realizar viagens suplementares cumprindo as mesmas especificações dos serviços 
existentes da linha, devendo a mesma ser declarada no MCO.
Art. 25  O órgão de gerência desenvolverá e implantará, através de ato próprio e ouvido o Conselho Municipal de Transporte, mecanismos de avaliação periódica dos 
operadores visando manter uma classificação permanente destes quanto ao seu desempenho, considerando:
I - qualidade do serviço prestado, medida através da quantidade de penalidades e reincidências aplicadas à determinada operadora;
II - regularidade da operação, medida através do número de viagens realizadas, observados os itinerários e horários;
III - estado de conservação da frota, através de vistorias periódicas, pré-determinadas;
IV - qualidade do atendimento considerando o comportamento dos operadores e seus prepostos, no tratamento dispensado aos usuários; e
V - Satisfação dos usuários, medida através de pesquisa de opinião, realizada pelo órgão de gerência.
Art. 26  O transporte municipal de passageiros será recusado:
I - aos que estiverem embriagados, drogados ou afetados por moléstias infectocontagiosas;
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II - aos que, por sua conduta comprometam de alguma forma a segurança ou o conforto dos demais usuários;
III - quando a lotação do veículo estiver completa;
IV - aos que portarem armas sem autorização;
V - aos que recusarem ao pagamento de passagem;
VI - aos que praticarem atos, que venham a concorrer com a deterioração ou conservação do veículo; e
VII - aos que recusarem a se identificar aos operadores do sistema de transporte coletivo.
Art. 27  São obrigações do concessionário:
I - prestar serviço adequado, na forma prevista neste regulamento, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à Concessão;
III - prestar contas da gestão do serviço ao órgão de gerência e aos usuários;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, regulamentares e contratuais;
V - permitir aos encarregados da fiscalização, devidamente identificados, livre acesso, em qualquer época, às obras, aos veículos, aos equipamentos e às instalações 
integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;
VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo órgão de gerência, conforme previsto no edital e no contrato;
VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço;
VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço;
IX - cumprir as ordens de serviço emitidas pelo órgão de gerência;
X - executar os serviços com rigoroso cumprimento de horários, frequência, frota, tarifa, itinerário, pontos de parada e terminais definidos pelo órgão de gerência;
XI - apresentar periodicamente e, sempre que for exigido os seus veículos para vistoria técnica, com a responsabilidade de sanar, em prazo especificado no Laudo de 
Vistoria, as irregularidades que possam comprometer o conforto, a segurança e a regularidade do transporte de passageiros;
XII - retirar de circulação, para manutenção, os veículos cujos defeitos comprometam a segurança dos usuários, substituindo-os por outro, a fim de preservar a eficiên-
cia do sistema e o adequado atendimento aos usuários;
XIII - dar condições de pleno funcionamento aos serviços de sua responsabilidade;
XIV - manter as características fixadas pelo órgão de gerência para o veículo, segundo a categoria do serviço em execução;
XV - preservar a inviolabilidade dos instrumentos contadores de passageiros, tacógrafos e outros; 
XVI - operar com os veículos em adequado estado de conservação e limpeza;
XVII - comunicar ao órgão de gerência, na data em que tiver ciência, a ocorrência de acidentes, e informar as providências adotadas e as assistências que forem devidas 
aos usuários e prepostos;
XVIII - manter em ordem os seus registros no órgão de gerência e nos demais órgãos competentes;
XIX - informar ao órgão de gerência as alterações de localização da empresa;
XX - arquivar no órgão competente todas as alterações de seus atos constitutivos ou estatutos;
XXI - preencher e remeter os relatórios e informações exigidas pelo órgão de gerência, cumprindo prazos e normas estabelecidas;
XXII - apresentar documentos contábeis na forma que for determinado pelo órgão de gerência, devendo apresentar sempre que exigidos, balanços e balancetes, dentro 
das normas de escrituração e dos prazos estabelecidos; e
XXIII - cobrar a tarifa autorizada.
Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela Concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, 
não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela Concessionária e o órgão de gerência.
Art. 28  A concessionária ficará obrigada a comunicar ao órgão de gerência, no prazo máximo de um dia útil, qualquer fato ocorrido durante a viagem que implicar em 
alteração da especificação do respectivo serviço.
Art. 29  Não poderão ser afixados nos veículos de transporte coletivo regular, de transporte complementar e terminais, cartazes, adesivos e outros instrumentos de 
propaganda política, religiosa, filosófica ou ideológica incorrendo o infrator ou empresa responsável nas sanções previstas neste Regulamento.
Art. 30  Ocorrendo a avaria de veículos, a empresa deverá providenciar a imediata substituição da unidade avariada ou o transporte dos usuários, gratuitamente.
Art. 31  A manutenção ou o reabastecimento dos veículos deverá ser realizado, sem passageiros a bordo, preferencialmente nas garagens das empresas.
Parágrafo único. Havendo impedimento, a manutenção e o reabastecimento poderão ser realizados em local ou via pública, baias e pontos de embarque e desem-
barque de passageiros e faixas exclusivas do transporte coletivo.
CAPÍTULO VI
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 32  A exploração dos serviços de transporte coletivo regular será remunerada através de tarifas pagas pelos usuários, fixadas pelo Poder Executivo Municipal, res-
peitada a manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro do contrato.
Art.  33 O Poder Executivo deverá estabelecer a estrutura tarifária para o serviço de transporte coletivo regular definindo os tipos de tarifas a serem praticados e seus 
respectivos valores.
§1°  A composição tarifária deverá abranger todas as modalidades de benefícios e gratuidades, parciais ou totais, existentes ou que venham a ser criadas.
§2°  Os benefícios e gratuidades para o sistema de transporte coletivo regular somente será dado por meio de legislação específica, com indicação da fonte de recurso 
para seu financiamento, de maneira a não onerar os custos da operação do sistema para os usuários.
§3°  O Poder Concedente e o órgão de gerência poderão estabelecer redutor na tarifa decorrente de outras receitas do sistema de transporte a fim de propiciar a modi-
cidade tarifária.
§4°  A tarifa será revista pelo Poder Concedente sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais, ou introduzidas modificações nos coefi-
cientes de consumo pela melhoria de itinerário ou decorrentes de atualização tecnológica, bem como pelas disposições legais, de comprovada repercussão na tarifa 
estabelecida.
§5º  Poderão ser criadas Câmaras de Compensação, com a participação das concessionárias e do órgão de gerência, para a manutenção do equilíbrio do sistema de 
transporte coletivo. 
§6º  Para efeitos de apuração do equilíbrio estabelecido no §5º serão avaliadas as condições das propostas apresentadas na licitação para a contratação dos serviços. 
Art. 34  São isentos de pagamento da tarifa:
I - criança até 5 (cinco) anos de idade;
II - todos os amparados por legislação específica de âmbito municipal, estadual ou federal; e
III - fiscais de transporte coletivo do Município de Contagem, no exercício de suas atribuições e devidamente identificados.
CAPÍTULO VII
DA REMUNERAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
Art. 35  O órgão de gerência será remunerado pela administração do sistema de transporte de que trata o presente regulamento e pelo gerenciamento das autorizações 
outorgadas, através:
I - das penalidades pecuniárias impostas aos concessionários;
II - dos preços públicos e taxas referentes aos serviços associados à gestão do sistema;
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IV - do saldo dos valores arrecadados no sistema de bilhetagem eletrônica e que não forem utilizados ou revalidados pelos usuários, no prazo de 6 (seis) meses; e
V - de outras que lhe forem destinadas.
Art. 36  As concessionárias deverão disponibilizar ao órgão de gerência acesso integral ao sistema de bilhetagem eletrônica para fins de apuração da receita prevista no 
art. 35, IV deste Decreto. 
Art. 37  Os recursos a que se refere o art. 35 deste Decreto serão exclusivamente aplicados em:
I - projetos e obras para o sistema viário destinado ao transporte coletivo regular urbano;
II - projetos e implantação de sinalização e equipamentos urbanos para as vias públicas destinadas ao transporte coletivo regular; e
III - planejamento, programação, instrumentalização, controle operacional e fiscalização do sistema de transporte coletivo regular.
CAPÍTULO VIII
DOS VEÍCULOS
Art. 38  Só poderão ser licenciados para os serviços de transporte coletivo regular veículos apropriados às características das vias públicas do Município que satisfaçam 
às especificações, normas e padrões técnicos estabelecidos pelo órgão de gerência, desde que observada a legislação pertinente.
Art. 39  Todos os veículos destinados aos serviços deverão ser licenciados e emplacados no Município de Contagem, e serem registrados sob a propriedade da conces-
sionária ou das empresas integrantes do consórcio a quem foi delegada a concessão.
Parágrafo único. É possível a transferência de veículos já registrados no sistema a outras concessionárias, mediante prévia comunicação ao órgão de gerência. 
Art. 40  Os veículos utilizados na prestação dos serviços deverão atender à legislação vigente da União, do Estado de Minas Gerais e do Município de Contagem e 
demais normas técnicas cabíveis, em especial a: 
I - normas estabelecidas pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro 1997 - Código de Trânsito Brasileiro;
II - resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, relativas à resistência estrutural e segurança dos veículos de fabricação nacional ou estrangeira, destinados 
ao transporte coletivo de passageiros; 
III - normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA sobre emissões veiculares de poluentes (gases) e ruído; 
IV - resoluções do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -CONMETRO; 
V - normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
VI - recomendações técnicas oriundas dos fabricantes dos veículos; 
VII - normas sobre espaços e assentos preferenciais para idosos, gestantes, lactantes, usuários com crianças de colo, pessoas portadoras de deficiência ou com mobili-
dade reduzida; e
VIII - manuais, portarias e outras normas elaboradas pela TransCon.
§1º  O tipo de ônibus a ser utilizado nos serviços para fins da acessibilidade será o previsto na legislação pertinente. 
§2º  Os veículos, obrigatoriamente, deverão circular com os seguintes dispositivos:
I - tacógrafo ou outro equipamento de registro diário de velocidade e quilometragem, aferidos;
II - contador de passageiro lacrado; e
III - outros instrumentos e equipamentos que vierem a ser determinados pelo órgão de gerência.
Art. 41 Todos os veículos em operação deverão ser registrados no órgão de gerência, de acordo com as normas, características e especificações técnicas fixadas.
Parágrafo único. Os veículos que não atenderem as condições técnicas estabelecidas no contrato e neste regulamento dos serviços terão seus registros cancelados e 
deverão ser imediatamente retirados da operação.
Art. 42  Somente poderão ser utilizados nos serviços os veículos que apresentem AT, emitida pela TransCon.
Art. 43  A concessionária deverá cumprir as solicitações da TransCon para testes de novas tecnologias, observada a segurança dos usuários e demais cidadãos.
Parágrafo único. A utilização de veículos em teste ou pesquisa de novas tecnologias, combustíveis, materiais e equipamentos em virtude de solicitação da concession-
ária somente será admitida, caso seja custeada às expensas da concessionária, após autorização prévia da TransCon, que zelará pela segurança dos usuários e demais 
cidadãos.
Art. 44  A frota de cada Concessionária das linhas de transporte coletivo regular deverá ser composta de veículos em quantidade suficiente para atender a demanda 
máxima de passageiros dentro de sua área de atuação.
§1º  A renovação da frota deverá ser procedida no mês de vencimento da vida útil de cada veículo e, quando da expansão do serviço, deverá ser feita a complementa-
ção no prazo fixado pelo órgão de gerência, não inferior a noventa dias, que levará em conta a disponibilidade de veículos no mercado.
§2º  O tempo de vida útil dos veículos será definido pelo órgão de gerência de acordo com o contrato de Concessão.
Art. 45  A idade média da frota de veículos e os limites máximos de tempo para uso de veículo são os previstos no contrato. 
Art. 46  Para o cálculo da idade média da frota da concessionária será considerado o ano de fabricação da carroceria. 
Art. 47  Os veículos a serem retirados de operação deverão ser encaminhados para vistoria pela TransCon com os lacres de roleta e AT, sem a respectiva padronização 
visual externa e interna.
Parágrafo único. A descaracterização do veículo abrange a retirada de desenhos, gráficos, adesivos, propagandas e outros tipos de informação existentes na parte 
externa e interna do mesmo. 
Art. 48  A manutenção dos veículos e equipamentos vinculados à prestação dos serviços deverá ser efetuada em rigorosa obediência às instruções e recomendações do 
fabricante e às regras do serviço.
Art. 49  Em caso de acidentes que impeçam a circulação normal dos veículos, a concessionária, depois de reparadas as avarias e previamente à recolocação dos veículos 
em operação, deverá submetê-los à vistoria.
Art. 50  A manutenção e o abastecimento dos veículos deverão ser feitos na garagem da concessionária ou em oficinas, não sendo admitida, sob qualquer pretexto, a 
presença de passageiros em seu interior.
Art. 51  Para operar no sistema, os veículos deverão apresentar condições adequadas de higiene, bem como ter o seu interior devidamente seco após lavagem. 
Art. 52  A fiscalização dos veículos será realizada por meio das vistorias a seguir descritas: 
I - vistorias prévias à inclusão de veículos na frota; 
II - vistorias programadas; e
III - vistorias eventuais.
Parágrafo único. As vistorias poderão ser realizadas a qualquer momento, durante a operação dos veículos, nos pontos de controle, ao longo das linhas e itinerários, 
nas estações de integração e na portaria ou no interior das garagens.
Art. 53  Serão baixadas pelo órgão de gerência, mediante portarias, normas complementares que estabelecerão para os veículos destinados aos serviços de transporte 
coletivo:
I - requisitos e documentação para o licenciamento;
II - características mecânicas, estruturais e geométricas;
III - capacidades de transportes;
IV - programação visual;
V - vida útil admissível;
VI - condições de utilização do espaço interno e externo para publicidade; e
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VII - letreiros e avisos obrigatórios.
CAPÍTULO IX
DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA
Art. 54  As sanções previstas neste regulamento serão aplicadas pelo órgão de gerência, através dos Agentes de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito, isola-
damente ou em conjunto com a Polícia Militar, mediante convênio.
§1°  A fiscalização consistirá no acompanhamento permanente da operação do serviço, visando o cumprimento dos contratos, regulamentos e normas estabelecidas 
pelo órgão de gerência.
§2°  A fiscalização do sistema poderá ser realizada por meios eletrônicos e tecnológicos definidos pelo órgão de gerência.
Art. 55  Para fins de cumprimento de quadro de horário, os critérios para penalização de antecipação, atrasos e omissões em viagens, são:
I - A antecipação ou o atraso de viagem será penalizado com multa de classificação leve, na hipótese de faixa horária durante a qual se encontrem programadas mais 
de duas viagens;
II - A antecipação ou o atraso de viagem será penalizado com multa de classificação média, na hipótese de faixa horária durante a qual se encontrem programadas até 
duas viagens; e
III - A omissão de viagem será penalizada com multa de classificação média, na hipótese de faixa horária durante a qual se encontrem programadas mais de duas 
viagens:
a) a omissão de viagem será penalizada com multa de classificação grave, na hipótese de faixa horária durante a qual se encontrem programadas até duas viagens;
b) o não cumprimento da primeira e/ou a última viagem conforme estabelecido pela TransCon, será penalizada com multa de classificação grave.
§1°  Não serão aplicadas penalidades para viagem com atraso equivalente a até metade do intervalo previsto entre as viagens (headway), considerando as frações de 
minutos arredondadas para cima.
§2°  Na hipótese em que o intervalo entre as viagens for igual ou superior a 20 (vinte) minutos, o atraso máximo tolerado para a não aplicação de penalidade será de 10 
(dez) minutos. 
Art. 56  Será considerada omissão de viagem, a viagem programada pela TranCon e não realizada pela concessionária, até o próximo horário programado.
Art. 57  Os agentes da fiscalização poderão solicitar às empresas concessionárias o afastamento imediato, em caráter preventivo, de qualquer preposto ou funcionário, 
que tenha incorrido em violação grave de dever previsto neste regulamento.
Art. 58  Os agentes de fiscalização, quando necessário, poderão determinar providências de caráter emergencial, com o fim de viabilizar a continuidade da execução 
dos serviços.
Art. 59  Os agentes de fiscalização do órgão de gerência deverão portar identificação especial que os credencie, a qualquer tempo, ao livre trânsito nos veículos de 
transporte coletivo regular desde que estes estejam em exercício de suas atribuições.
CAPÍTULO X
DO PESSOAL DE OPERAÇÃO
Art. 60  A operacionalização do sistema de transporte coletivo regular deverá ser feita por pessoal qualificado para atender as exigências especiais da função, com 
requisitos definidos em Portaria expedida pelo órgão de gerência.
Parágrafo único. As concessionárias deverão oferecer, periodicamente, cursos de relações humanas, direção defensiva e de segurança e higiene no trabalho, dentre 
outros, aos seus operadores.
Art. 61  O órgão de gerência poderá:
I - solicitar a relação do pessoal operacional, para efeito de cadastramento no sistema, sendo as informações prestadas de responsabilidade da empresa Concessionária;
II - solicitar exames periódicos de sanidade física e mental dos operadores, especialmente daqueles envolvidos em acidentes ou ocorrências policiais; e
III - solicitar o afastamento temporário ou definitivo de qualquer preposto ou funcionário, culpado de infrações de natureza grave ou que tenha reiteradamente violado 
os deveres previstos neste Regulamento, assegurado o direito de ampla defesa.
Art. 62  O pessoal que exercer atividade junto ao público deverá:
I - tratar com urbanidade os usuários e agentes da fiscalização;
II - apresentar-se corretamente uniformizado e identificado;
III - manter-se em adequado estado de asseio, limpeza e higiene;
IV - impedir o acesso ao veículo e recusar o transporte ao usuário que estiver em visível estado de embriaguez ou sob efeito de substância tóxica de qualquer natureza 
que possa comprometer a segurança, higiene, saúde pública, conforto ou tranquilidade dos demais usuários;
V - não ingerir bebidas alcoólicas em serviço, nos intervalos da jornada de trabalho ou antes de assumir suas funções;
VI - prestar as informações necessárias aos usuários, relativas à operação do serviço;
VII - não ocupar, sentado, lugar destinado a passageiro; e
VIII - colaborar com a fiscalização do órgão de gerência e dos demais órgãos incumbidos de fiscalizar o transporte, atendendo as determinações por estes estabelecidas, 
sem prejuízo do disposto neste regulamento.
Parágrafo único. O pessoal em serviço nos veículos, quando necessário, poderá solicitar a intervenção da autoridade policial para solucionar ocorrências extraordinárias.
CAPÍTULO XI
DOS DIREITOS E DEVERES
Art. 63  São direitos do usuário do serviço de transporte coletivo regular urbano do Município:
I - receber serviço adequado;
II - receber do órgão de gerência e da empresa Concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
III - levar ao conhecimento do poder público e da empresa Concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
IV - comunicar as autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela Concessionária e seus prepostos ou funcionários na prestação do serviço; e
V - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços.
Art. 64  São deveres do órgão de gerência:
I - indenizar o concessionário nos casos previstos na legislação vigente;
II - cumprir e fazer cumprir as determinações regulamentares do serviço e as cláusulas constantes do contrato de concessão;
III - propiciar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço concedido; e
IV - promover o combate sistemático ao transporte ilegal.
Art. 65  São direitos da Concessionária:
I - o recebimento de tarifas remuneratórias, nos limites previstos em Lei, no Regulamento e atos próprios;
II - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão;
III - a revisão tarifária sempre que se comprovar desequilíbrio econômico-financeiro, sem que para isso tenha concorrido com culpa;
IV - o recebimento de indenização nos casos e condições previstas na legislação vigente; e
V - a garantia e segurança para o livre desempenho das atividades necessárias à prestação do serviço, de acordo com o instrumento próprio de delegação.
Art. 66  São deveres dos usuários:
I - não fumar no interior do veículo;
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II - não viajar em estado de embriaguez;
III - zelar pela conservação e higiene do veículo;
IV - tratar com urbanidade os prepostos pela concessionária, os fiscais do órgão de gerência de Trânsito e Transporte no Município e os demais passageiros;
V - pagar a tarifa cobrada pela concessionária;
VI - Não perturbar o motorista e os demais passageiros durante a viagem;
VII - Apresentar-se adequadamente trajado durante a viagem; e
VIII - Não fazer uso de aparelhos sonoros durante a viagem.
CAPÍTULO XII
DAS PENALIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE
Art. 67  Diante do descumprimento das disposições do presente Regulamento, bem como de outras normas vigentes ou que venham a ser editadas, o órgão de gerên-
cia aplicará, aos operadores dos serviços de transporte coletivo regular, as seguintes penalidades, observados os princípios do contraditório e de ampla defesa:
I - multa;
II - suspensão temporária da concessão; 
III - intervenção nos serviços.
IV - cassação da concessão;
V - declaração de caducidade; e
VI - declaração de inidoneidade. 
§1º  Cometidas duas ou mais infrações, independentemente de sua natureza aplicar-se-ão, concomitantemente, as penalidades correspondentes a cada uma delas. 
§2º  A aplicação da sanção não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem nem de indenizar os danos que causar. 
§3º  A aplicação da sanção de multa poderá se dar de forma cumulativa com outra sanção. 
§4º  Os operadores respondem civilmente por danos causados a terceiros e ao patrimônio público, na forma estabelecida em lei.
Art. 68  Além das penalidades, os infratores estarão sujeitos às seguintes medidas administrativas, com caráter preventivo ou de restauração imediata da legalidade: 
I - retenção do veículo;
II - afastamento do veículo da operação; 
III - remoção do veículo e apreensão do veículo;
IV - recolhimento da AT; 
V - afastamento do pessoal de operação; e
VI - comunicação à autoridade competente.
Art. 69  A aplicação das penalidades e medidas administrativas compete: 
I - Ao Órgão de gerência, por meio dos seus agentes, isoladamente ou em conjunto com a Polícia Militar, mediante convênio; e
II - Ao Prefeito Municipal, nos casos de suspensão da delegação e de declaração da caducidade da delegação, observado o que dispuser a legislação. 
Art. 70  A relação das infrações e suas respectivas penalidades e medidas administrativas cabíveis estão relacionadas no ANEXO I deste Decreto. 
Art. 71  A penalidade de multa será aplicada por meio de Auto de Infração lavrado pela autoridade competente, contendo: 
I - identificação da Concessionária; 
II - código da infração cometida; 
III - descrição sucinta da infração cometida; 
IV - o local, a data e a hora do cometimento da infração, se for o caso; 
V - a identificação do número de linha, se for o caso e sempre que possível; 
VI - a placa ou número de ordem do veículo, se for o caso; e
VII - a assinatura do agente.
Parágrafo único. A autoridade competente deverá remeter o Auto de Infração ao operador no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da ocorrência. 
Art. 72  As infrações relacionadas neste Regulamento terão seus valores expressos em Reais, conforme disposto no art. 60 deste Decreto.
Art. 73  As infrações a este regulamento classificam-se em leves, médias, graves e gravíssimas, conforme especificado no ANEXO I, estabelecendo que:
I - as infrações leves serão punidas com multa equivalente a 20 (vinte) vezes o valor da tarifa predominante;
II - as infrações médias serão punidas com multa equivalente a 45 (quarenta e cinco) vezes o valor da tarifa predominante;
III - as infrações graves serão punidas com multa equivalente a 100 (cem) vezes o valor da tarifa predominante; e
IV - as infrações gravíssimas serão punidas com multa equivalente a 200 (duzentas) vezes o valor da tarifa predominante.
Art. 74  Aplicadas às multas, a autuada terá o prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento. 
§1º  O prazo previsto neste artigo inicia-se: 
I - do dia seguinte ao termo final para apresentação de recurso, caso este não seja apresentado pela concessionária; e
II - do julgamento definitivo pelo não provimento do recurso, nos termos previsto no presente regulamento. 
§2º  A falta de pagamento da multa no prazo previsto neste artigo implicará na cobrança dos encargos previstos no Código Tributário do Município de Contagem.
§3º  A existência de débitos vencidos junto à TransCon impedirá a tramitação de quaisquer requerimentos das concessionárias. 
Art. 75  A retenção do veículo será aplicada pelos fiscais do sistema viário do Poder Concedente quando o motivo que deu causa à infração puder ser eliminado no local 
da sua constatação, sendo o veículo liberado logo após a regularização da situação.
Art. 76  O recolhimento da AT será aplicado pelos fiscais do sistema viário do Poder Concedente, quando a infração cometida não permitir a continuidade da operação 
e não puder ser sanada no local, devendo o veículo ser retirado de operação imediatamente para que o operador possa providenciar os reparos necessários. 
§1º  As infrações que possuem como medida administrativa o recolhimento da AT estão discriminadas no ANEXO I deste Decreto.
§2°  O recolhimento da AT implicará no afastamento do veículo da operação.
§3°  O veículo afastado somente poderá voltar à operação depois de passar por vistoria no órgão competente na qual seja constatada a correção da irregularidade que 
causou o seu afastamento.
§4°  A colocação em operação de veículo afastado sem liberação do órgão competente implicará na sua imediata remoção/apreensão. 
Art. 77  A medida administrativa de remoção/apreensão do veículo será aplicada pelos fiscais do sistema viário do Poder Concedente quando: 
I - o veículo estiver operando sem oferecer as condições de segurança, colocando em risco passageiros ou terceiros; 
II - o veículo estiver operando com a AT vencida, ou quando não estiver portando este documento; 
III - veículo sem catraca (roleta) ou validador eletrônico exceto com expressa autorização da TransCon; 
IV - veículo estiver operando com o lacre da catraca (roleta) ausente, ou violado;
IV - o veículo estiver em desacordo com as características e especificações técnicas estabelecidas pelo Poder Concedente; e
V - o veículo estiver operando sem estar devidamente licenciado conforme regulamentação do DETRAN.
§1º  As demais infrações que possuem como medida administrativa a remoção/apreensão do veículo estão discriminadas no ANEXO I deste Decreto. 
§2º  No caso de remoção e apreensão, o veículo deverá ser recolhido ao Pátio de Recolhimento da TransCon ou outro lugar indicado pelo Poder Concedente. 
§3º  A restituição dos veículos removidos somente ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estadia no Pátio de Recolhimento da Trans-
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Con. 
Art. 78  As concessionárias responderão pelas infrações cometidas por seus prepostos, quando no desempenho de suas funções, bem como por atos de terceiros prati-
cados por culpa direta ou indireta sua ou de seus empregados.
Art. 79  O órgão de gerência poderá determinar a medida administrativa de afastamento de qualquer preposto, motorista, cobrador ou fiscal dos operadores, caso seja 
verificada violação de dever previsto neste Regulamento em caso de falta grave.
§1º  O afastamento do pessoal de operação será aplicado quando a sua permanência prejudicar a normalidade da prestação dos serviços ou colocar em risco a segu-
rança dos usuários.
§2°  O afastamento será determinado imediatamente, em caráter preventivo, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias, para apuração dos fatos. 
Art. 80  A suspensão temporária da delegação será determinada quando houver comprometimento da continuidade de operação, por deficiência grave na prestação do 
serviço contratado ou descumprimento de cláusula contratual cujas circunstâncias não justifiquem a decretação de caducidade. 
§1º  A suspensão será precedida de processo administrativo onde será dado amplo direito de defesa ao operador.
§2º  O prazo da suspensão não será superior a 30 (trinta) dias. 
Art. 81  A intervenção nos serviços será realizada, pelos prazos determinados pelo poder concedente, quando a infração prejudicar ou impossibilitar a prestação ad-
equada dos serviços, por questões administrativas, contratuais ou operacionais, ou quando o operador se recusar a acatar as determinações do poder público. 
Art. 82  Do ato da intervenção deverá constar: 
I - os motivos da intervenção e sua necessidade; 
II - prazo de intervenção será de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias; 
III - as instruções e regras que orientarão a intervenção; e
IV - o nome do interventor que, representando a Administração Pública, coordenará a intervenção. 
Art. 83  Declarada a intervenção, o Órgão de gerência deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes 
da medida e apurar responsabilidade, assegurando o direito de ampla defesa.
Parágrafo único. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de 
considerar inválida a intervenção.
Art. 84  No período de intervenção, a Administração Pública assumirá, total ou parcialmente, o serviço, passando a controlar os meios materiais e humanos que a 
contratada utiliza, assim entendidos o pessoal, os veículos, as garagens, as oficinas, e todos os demais meios empregados, necessários à operação.
Parágrafo único. Assumindo o serviço, o Poder executivo, ou interventor por ele designado, responderá apenas pelas despesas necessárias à respectiva prestação, 
cabendo-lhe integralmente a receita da operação.
Art. 85  Cessada a intervenção, se não for extinto o contrato, a administração do serviço será devolvida à contratada, precedida de prestação de contas pelo interventor, 
que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 
Art. 86  A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do órgão de gerência, a declaração de caducidade da concessão.
§1º  A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo órgão de gerência quando:
I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do 
serviço;
II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;
III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;
V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
VI - a concessionária não atender a intimação do órgão de gerência no sentido de regularizar a prestação do serviço;
VII - a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais; e
VII - a concessionária não atender a intimação do órgão de gerência para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no 
curso da concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.    
§2º  A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito 
de ampla defesa.
§3º  Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos 
no §1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.
§4º  Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de 
indenização prévia, calculada no decurso do processo.
§5º  A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma prevista neste regulamento, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causa-
dos pela concessionária.
§6º  Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente ou ao órgão de gerência qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, 
obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária.
Art. 87  A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal a quem tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
Parágrafo único. O prazo de vigência da declaração de inidoneidade não será superior a cinco anos.
Art. 88  A aplicação das penalidades neste Regulamento dar-se-á sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, das concessionárias e seus representantes, caso 
existentes.
CAPÍTULO XIV
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Art. 89  Constatada a infração, diretamente na operação, por agente do poder concedente, a partir da análise de relatórios operacionais, auditorias ou processos ad-
ministrativos, será lavrada a NAT, comunicando o operador.
Art. 90  A NAT deverá conter os dados necessários à sua identificação, o seu enquadramento e a penalidade a que o infrator estiver sujeito.
§1º  A NAT deverá indicar os documentos obrigatórios e as informações necessárias para a apresentação de recurso administrativo.
§2º  A NAT deverá ser encaminhada para o endereço do autuado, constante do cadastro do órgão de gerência ou órgão detentor dos dados, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a contar da data da ocorrência. 
§3º  A NAT devolvida por desatualização de endereço ou qualquer outra informação cadastral dos operadores será considerada válida para todos os efeitos.
Art. 91  Após o decurso do prazo de recurso previsto neste Regulamento, caso silencie a concessionária ou infrator ou os mesmos tenham o seu recurso indeferido, a 
NAT convolar-se-á em penalidade, devendo ser quitada no prazo previsto no art. 74 deste Decreto. 
CAPÍTULO XV
DOS RECURSOS
Art. 92  Contra as penalidades impostas pelo órgão de gerência, caberá recurso à Junta de Recursos de Infrações de Transporte - JARIT, no prazo de 30 (trinta) dias cor-
ridos, a contar do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da NAT.
§1º  A JARIT será composta por três servidores indicados pelo órgão de gerência, garantida a autonomia decisória e interpretativa das normas contratuais e regulamen-
tares. 
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§2º  Os recursos deverão ser interpostos, tempestivamente, em petição inteligível, dirigida ao Presidente da JARIT e devidamente instruída, com cópia da NAT, e com 
todas as informações que possam favorecer a defesa do autuado, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios.
§3º  o recurso será indeferido de plano se não contiver os documentos necessários à comprovação das alegações.
§4º  O recurso deverá ser protocolizado na JARIT, que emitirá comprovante para o recorrente.
§5º  Só se admitirá recurso contra uma única penalidade, sendo liminarmente desconhecida a defesa múltipla.
§6º  O recurso só poderá ser interposto pela concessionária ou infrator, ou se assim optarem por seus procuradores, acompanhado do respectivo instrumento de man-
dato.
§7º  O recurso será liminarmente desconhecido se interposto fora do prazo, apócrifo ou sem a devida fundamentação.
Art. 93  O recurso será declarado intempestivo pela JARIT na primeira sessão de julgamento realizada após a constatação de sua interposição fora do prazo.
Art. 94  A interposição de recurso junto à JARIT tem efeito suspensivo.
§1º  A interposição de recurso não impede a aplicação de medidas administrativas e não exime o autuado de responsabilidades adicionais advindas da infração co-
metida.
§2º  Os recursos serão julgados preferencialmente na ordem de protocolo.
§3º  O resultado do julgamento será comunicado ao recorrente através de endereço constante dos cadastros do órgão de gerência ou órgão detentor dos dados.
§4º  Os recursos que tratarem de questão meramente de direito, relativos à interpretação do regulamento de transportes, poderão, mediante petição apresentada pela 
concessionária no prazo de 15 dias corridos, ser submetidos à apreciação em segunda instância.
§5º  O julgamento em segunda instância será realizado pela Comissão Julgadora de Recursos de Infrações de Transportes – COJUR, composta por três integrantes do 
órgão de gerência, que não estejam diretamente vinculados à fiscalização do presente regulamento. 
Art. 95  Os gráficos e registros de aparelhos destinados à contagem de passageiros, registro de velocidade, distância e tempo de percurso e quaisquer outros constitu-
irão meios de prova, em caráter especial, no que couber, para a apuração das infrações deste Decreto.
CAPÍTULO XVI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 96  O órgão de gerência poderá estabelecer, através de Resoluções, Portarias, normas operacionais ou administrativas complementares a este Regulamento, ne-
cessárias à sua operacionalização.
Art. 97  Os concessionários responderão pelos danos causados, por si ou por seus prepostos, a terceiros e ao patrimônio público.
Art. 98  A imposição das penalidades previstas neste regulamento não exime os operadores de demais sanções específicas, contidas em contrato.
Art. 99  Os processos administrativos somente terão andamento após atenderem as exigências legais, inclusive as relativas a débitos para com o Município, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às renovações de licença, às prorrogações ou autorizações.
Art. 100  O órgão de gerência poderá exercer a mais ampla fiscalização e proceder a vistoria ou diligência com vistas ao cumprimento deste Decreto, podendo também 
baixar normas complementares.
Art. 101  Os prazos previstos neste Regulamento serão contados a partir da data de recebimento do documento pela concessionária.
Parágrafo único. O prazo cujo vencimento cair em dia em que não haja expediente no órgão de gerência ficará prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.
Art. 102  Este Regulamento entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de março de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
GUSTAVO GOMES PEIXOTO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon

ANEXO I
REGULAMENTO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO
(DECRETO Nº 440, DE 22 DE MARÇO DE 2018)
PENALIDADES LEVES
Constitui infração de natureza Leve, sujeita à penalidade multa equivalente a 20 (vinte) vezes o valor da tarifa predominante, a prática de qualquer das infrações descri-
tas neste anexo, observando o código e a descrição correspondente.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

1000 Acelerar o motor do veículo em demasia, provocando poluição sonora ou atmosférica no PC.

1001 Atrasar ou adiantar viagem em faixa horária com mais de duas viagens programadas.

1002 Buzinar (em excesso) sem justificativa para tal.

1003 Cartaz PREÇO PASSAGEM/TROCO MÁXIMO ausente, ou em más condições.

1004 Cartaz QUADRO DE HORÁRIO/ITINERÁRIO ausente no interior do veículo, ou em más condições.

1005 Cobrar tarifa de menor de cinco anos.

1006 Deixar com a porta fechada o primeiro veículo a ser despachado no ponto de controle.

1007 Deixar de afixar adequadamente comunicação institucional, cartazes de interesse público, conforme solicitado pela TransCon.

1008 Deixar de alocar, ou alocar incorretamente veículo no sistema de monitoramento antes de iniciar viagem.

1009 Deixar de atender ao sinal de parada para desembarque do(s) passageiros nos pontos de parada, ressalvada as exceções previstas em Lei.

1010 Deixar de atender ao sinal de parada para embarque do(s) passageiros nos pontos de parada, ressalvada as exceções previstas em Lei.



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

Contagem, 22 de março de 2018 Página 12 de 71 Diário Oficial de Contagem - Edição 4310

1011
Deixar de executar os procedimentos de início e término de viagem, de bloqueio e desbloqueio de validadores (abertura e encerramento da 
jornada do veículo/ operador) e de abertura (configuração) de operação em linha na qual o veículo vai operar.

1012 Deixar de impedir a atividade de pedintes no interior do veículo.

1013 Deixar de impedir a atividade de pessoas fazendo panfletagem não autorizada pela TransCon no interior do veículo.

1014 Deixar de impedir a atividade de vendedores ambulantes no interior do veículo.

1015 Deixar de impedir o transporte de usuário cujo comportamento de alguma forma comprometa a segurança ou o conforto dos demais usuários.

1016 Deixar de operar com o veículo com os faróis acesos em luz baixa, em qualquer horário de operação.

1017 Deixar de tomar medidas necessárias para a manutenção da ordem no interior do veículo, dentro das suas possibilidades.

1018 Deixar de tomar medidas necessárias para impedir atos de vandalismo no veículo, dentro das suas possibilidades.

1019
Deixar estacionado no PC, com luzes internas e o letreiro externo apagados, após as 18:00 horas até as 06:00 horas do dia seguinte, o primeiro 
veículo a ser despachado.

1020 Deixar o cobrador de colaborar com o motorista em tudo quanto diga respeito à segurança dos passageiros.

1021 Deixar o cobrador de colaborar com o motorista, orientando-o nas manobras do veículo quando necessário.

1022 Desembarque fora do ponto estabelecido.

1023 Embarque fora do ponto estabelecido.

1024 Motorista cobrando passagem com o veículo em movimento.

1025 Não afixar o QCO (quadro de características operacionais) no PC, em local visível.

1026 Não apresentar-se ao trabalho asseado.

1027 Não apresentar-se corretamente identificado em serviço.

1028 Não apresentar-se corretamente uniformizado.

1029 Não comunicar ocorrência de acidente com ou sem vítimas no prazo de 24 (vinte quatro) horas.

1030 Não manter a limpeza ou conservação dos PC.

1031 Operador negar informações/orientações aos usuários.

1032
Operar com luzes internas, letreiros e demais iluminações do veículo apagadas após as 18:00 horas até as 06:00 horas do dia seguinte, exceto no 
caso em que a luz interna próxima ao motorista interfira na sua visibilidade.

1033 Operar com tipo de veículo incompatível com o tipo de serviço.

1034 Operar com veículo molhado internamente.

1035 Permitir a permanência de pessoas na entrada e/ou saída do veículo, dificultando o embarque e/ou desembarque de passageiros.

1036
Permitir o transporte ou ingresso no veículo, de volumes que dificultem a circulação ou ocupem assento do veículo, bem como de animais exceto 
os casos previstos em lei.

1037 Permitir que operador ocupe sentado lugar de passageiro no veículo.

1038 Realizar com atraso serviço especial, quando solicitado pela TransCon.

1039 Transportar usuário que não seja beneficiário de gratuidade sem cobrança de tarifa.

1040 Utilizar durante a jornada de trabalho, qualquer dispositivo sonoro ou audiovisual.

1041 Veículo com banco rasgado.
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PENALIDADES MÉDIAS
Constitui infração de natureza Média, sujeita à penalidade multa equivalente a 45 (quarenta e cinco) vezes o valor da tarifa predominante, a prática de qualquer das 
infrações descritas neste anexo, observando o código e a descrição correspondente.

CÓDIGO DESCRIÇÃO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

2000 Abandonar o veículo em via pública ou nos pontos de PC. Não se aplica.

2001 Abrir a(s) porta(s) com o veículo em movimento. Não se aplica.

2002 Adesivo/placa ESPAÇO DEFICIENTE FÍSICO ausente ou em más condições. Não se aplica.

2003 Adesivo/placa GRATUIDADE IDOSOS ausente ou em más condições. Não se aplica.

2004 Adesivo/placa PRIORIDADE ausente ou em más condições. Não se aplica.

2005 Afixar no veículo, interna ou externamente, inscrições sem autorização da TransCon. Não se aplica.

2006 Alterar ou danificar sinalização de trânsito ou bens públicos. Não se aplica.

2007 Atrasar ou adiantar viagem em faixa horária com até duas viagens programadas. Não se aplica.

2008 Ausência de preposto na garagem para a solução de problemas emergenciais. Não se aplica.

2009
Ausência dos apoios para os pés dos passageiros na estrutura dos bancos duplos ou simples, localizados de 
frente aos bancos reservados. Não se aplica.

2010 Catraca (roleta) e/ou validador eletrônico com visor com legibilidade reduzida. Recolhimento da AT

2011
Circular durante a operação do veículo no salão localizado entre o instrumento contador de passageiros e a 
porta de embarque, exceto para auxiliar usuários. Não se aplica.

2012 Dar partida (entrar em movimento) com a porta do veículo aberta. Não se aplica.

2013 Deixar de adotar relatório, impresso ou documento instituído pela TransCon. Não se aplica.

2014
Deixar de controlar, receber, devolver e dar acompanhamento adequado aos objetos achados e perdidos nos 
veículos. Não se aplica.

2015
Deixar de disponibilizar nos veículos as legendas determinadas pela TransCon, em adequado estado de con-
servação. Não se aplica.

2016
Deixar de disponibilizar nos veículos os adesivos determinados pela TransCon, em adequado estado de con-
servação. Não se aplica.

2017
Deixar de efetuar corretamente, a identificação e o registro da passagem de beneficiário de gratuidade portador 
de cartão eletrônico. Não se aplica.

2018
Deixar de inscrever legenda, número, prefixo, interna ou externamente no veículo, conforme determinação da 
TransCon. Não se aplica.

2019 Deixar de promover a desinsetização nos veículos sob sua responsabilidade. Não se aplica.

2020
Deixar de realizar viagem (omissão) programada na ordem de serviço da linha (OSL); na hipótese de faixa horária 
durante a qual se encontrem programadas mais de duas viagens. Não se aplica.

2021 Deixar de receber e enviar a TransCon as reclamações e sugestões. Não se aplica.

2022
Deixar de registrar, ou registrar erroneamente no validador, evento operacional (gratuidades sem cartão, con-
trole de viagens), com ou sem interrupção, ocorridos durante a viagem; Não se aplica.

2023 Desrespeitar a capacidade legal de lotação do veículo. Não se aplica.

2024 Dirigir inadequadamente o veículo, de modo a proporcionar desconforto aos passageiros. Não se aplica.

2025
Dirigir o veículo inadequadamente, desobedecendo às regras de circulação, conduta e sinalização de trânsito, de 
modo a proporcionar insegurança aos passageiros. Não se aplica.

2026
Efetuar a cobrança no salão localizado entre a roleta e a(s) porta(s) de desembarque, exceto para auxiliar 
usuários ou nas viagens de serviços especiais. Não se aplica.

2027
Expor ou divulgar nos veículos e/ou nos pontos de controle (PC), materiais políticos, religiosos, ou inadequados 
à moral e bons costumes. Não se aplica.
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2028 Fumar no interior do veículo, mesmo que parado no ponto de controle ou estação de integração. Não se aplica.

2029 Guarda-pertences localizado próximo ao motorista em más condições. Não se aplica.

2030 Horário da grafia registrado no disco diagrama não confere com horário real. Recolhimento da AT

2031 Lavar ou fazer manutenção nos veículos em via pública, exceto em casos de manutenções simples. Não se aplica.

2032 Manter nos PC, veículo com motor funcionando por tempo superior a 10 (dez) minutos. Não se aplica.

2033 Mesa do cobrador ausente ou em más condições. Recolhimento da AT

2034 Motorista abandonar, deliberadamente, o veículo de modo a impossibilitar a ação da fiscalização. Não se aplica.

2035
Motorista do veículo fazendo uso de calçado impróprio para a função (calçado aberto não preso ao pé ou com 
salto superior a três cm). Não se aplica.

2036
Motorista do veículo fazendo uso em trânsito de sistema de telefonia celular, fone de ouvido, viva-voz ou man-
ter instalado rádio de comunicação (PX, PY), ou qualquer outro sistema de comunicação não autorizado. Não se aplica.

2037 Movimentar o veículo com passageiro(s) desembarcando. Não se aplica.

2038 Movimentar o veículo com passageiro(s) embarcando. Não se aplica.

2039 Não assegurar a prioridade de utilização e segurança dos assentos e espaços reservados nos veículos. Não se aplica.

2040 Não auxiliar o embarque ou desembarque de pessoas com mobilidade reduzida. Não se aplica.

2041
Não diligenciar para garantir o perfeito funcionamento de equipamentos instalados por determinação da 
TransCon. Não se aplica.

2042
Não disponibilizar as informações necessárias nos prazos e formatos definidos pela TransCon para geração do 
MCO. Não se aplica.

2043 Não disponibilizar as informações referentes ao tacógrafo das últimas 24h. Não se aplica.

2044 Não enviar a documentação ou não transmitir as informações exigidas pela TransCon, nos prazos determinados. Não se aplica.

2045

Não manter as baterias dos veículos em perfeitas condições técnicas de funcionamento, de modo a alimentar 
corretamente de energia os validadores e outros equipamentos embarcados; bem como não manter a bateria 
interna do validador. Não se aplica.

2046
Não orientar ou orientar de forma equivocada os operadores sobre os procedimentos necessários ao perfeito 
funcionamento dos equipamentos de medição, aferição, arrecadação e monitoramento. Não se aplica.

2047 Não permitir ou dificultar a realização de estudos por pessoal credenciado pela TransCon. Não se aplica.

2048 Não portar certificado de verificação cronotacógrafo. Não se aplica.

2049 Não preencher a região central do disco diagrama. Não se aplica.

2050 Não prestar todas as informações operacionais que forem solicitadas pela TransCon. Não se aplica.

2051
Não providenciar meios de transporte para os usuários, em qualquer caso de interrupção de viagem, no prazo 
máximo de 30 (trinta) minutos. Não se aplica.

2052 Não ter disco diagrama reserva para concluir viagem. Recolhimento da AT

2053 Não trafegar pela primeira faixa da pista de rolamento, ou fora da faixa de rolamento próprio. Não se aplica.

2054 Negar a receber documentos encaminhados pela TransCon. Não se aplica.

2055 Operar veículo sem informar telefones úteis. Não se aplica.

2056
Permitir a passagem de usuário sem o devido giro da catraca (roleta) ou deixar de efetuar o giro da catraca 
quando cabível o desembarque do usuário pela porta dianteira com o devido pagamento da tarifa. Não se aplica.

2057 Permitir a passagem pela catraca (roleta) de mais de um usuário, simultaneamente. Não se aplica.

2058
Permitir o desembarque de usuário pela porta indevida, sem o pagamento da tarifa, ou sem a devida identifica-
ção no caso de usuário beneficiário de gratuidade. Não se aplica.

2059 Realizar viagem com letreiro indicando destino incorreto, ou com a bandeira diferente da linha. Não se aplica.

2060
Recusar o embarque de usuário sem motivo justo, ou desatender a solicitação de desembarque feita por usuário 
no interior do veículo. Não se aplica.

2061 Recusar passes estipulados em Lei. Não se aplica.
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2062
Recusar sem justificativa o transporte de usuário beneficiário de gratuidade ou efetuar a cobrança de tarifa do 
mesmo. Não se aplica.

2063 Retardar a viagem para angariar passageiros. Não se aplica.

2064 Retardar propositadamente a marcha do veículo ou trafegar em velocidade acima da permitida. Não se aplica.

2065 Saídas de emergência (nas portas, janelas e teto) em más condições. Recolhimento da AT

2066 Trajar-se inadequadamente. Não se aplica.

2067 Transitar com o tacógrafo com agulha bloqueada. Recolhimento da AT

2068 Transitar com o tacógrafo com agulha fora da base. Recolhimento da AT

2069 Transitar com o tacógrafo com falta de registro de uma ou mais agulhas. Recolhimento da AT

2070 Transitar com o tacógrafo sem lacres. Recolhimento da AT

2071 Transitar com o tacógrafo utilizando disco diagrama inadequado. Recolhimento da AT

2072 Transitar com o veículo com a(s) porta(s) aberta(s). Não se aplica.

2073 Transitar sem disco diagrama ou estando este vencido. Recolhimento da AT

2074 Utilizar na limpeza interna ou externa do veículo, substância que prejudique a saúde ou segurança do usuário. Não se aplica.

2075 Utilizar veículo em serviço de outra natureza, salvo com autorização da TransCon. Recolhimento da AT

2076
Utilizar, na limpeza interna dos veículos, substância que prejudique o funcionamento dos equipamentos embar-
cados. Não se aplica.

2077 Veicular campanha e/ou propaganda publicitária que não sejam previamente autorizados pela TransCon. Não se aplica.

2078 Veículo com alçapão (passagem no assoalho) em más condições. Recolhimento da AT

2079 Veículo com antiderrapante solto, em falta ou mal estado de conservação. (Assoalho em más condições) Recolhimento da AT

2080
Veículo com balaústre solto ou em falta. No espaço reservado para portadores de necessidades especiais será 
exigido somente nos veículos que apresentam tal dispositivo original de fábrica. Recolhimento da AT

2081
Veículo com balaústre, corrimão ou coluna apresentando cantos vivos, rebarbas de metal ou arestas cortantes, 
ou ausentes. Recolhimento da AT

2082 Veículo com banco do motorista e/ou do cobrador solto, trincado ou quebrado (em más condições). Recolhimento da AT

2083 Veículo com banco solto, trincado, quebrado ou em falta. Não se aplica.

2084 Veículo com buzina inoperante ou em falta. Recolhimento da AT

2085 Veículo com campainha em más condições, ou em falta. Não se aplica.

2086
Veículo com capô/capuz do motor em más condições (isolamento termo-acústico do motor insuficiente/danifi-
cado, pega-mão avariado ou ausente, etc.). Não se aplica.

2087 Veículo com carroçaria em más condições. (Veículo desnivelado) Recolhimento da AT
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2088 Veículo com cinto de segurança em más condições. Recolhimento da AT

2089 Veículo com cinto de segurança para árvore de transmissão ausente ou em más condições. Recolhimento da AT

2090 Veículo com corrimão ou coluna soltos ou em falta. Recolhimento da AT

2091 Veículo com defeito de ignição (motor de partida e outros itens). Recolhimento da AT

2092 Veículo com defeito nas portas de embarque e/ou desembarque. Recolhimento da AT

2093 Veículo com degrau em mau estado que possa afetar a segurança do usuário. Recolhimento da AT

2094 Veículo com falta de limpeza interna e/ou externa. Não se aplica.

2095 Veículo com freio de porta inoperante ou desligado. Não se aplica.

2096
Veículo com janela em mau estado de conservação. (Sem puxado, travada, vibrando, sem limitador de abertura 
etc.). Não se aplica.

2097
Veículo com lataria/lanternagem em más condições. (Apresentando cantos vivos, rebarbas da lataria ou arestas 
cortantes). Como também tampa lateral e do tanque de combustível ausente ou em más condições. Recolhimento da AT

2098 Veículo com motor apresentando baixo desempenho/fraca potência. Recolhimento da AT

2099 Veículo com o lavador do para-brisa em más condições, ou em falta. Não se aplica.

2100 Veículo com o para-choque traseiro e/ou dianteiro em más condições. Não se aplica.

2101

Veículo com o sistema de iluminação externa apagado, com defeito, ou mal conservado, bem como sem lente, 
ou com esta quebrada, (letreiro, painel eletrônico de destino, farol, farolete, luz de freio, indicadora de direção, 
luz de marcha-ré, luz de placa, pisca alerta ou luz delimitadora/vigília, bem como qualquer sistema de ilumi-
nação auxiliar). 

Recolhimento da AT em caso 
de defeito.

2102 Veículo com painel de controle em más condições. Recolhimento da AT

2103 Veículo com pega-mão da porta em más condições ou ausente. Não se aplica.

2104 Veículo com pega-mão do banco em más condições, ou em falta. Não se aplica.

2105 Veículo com placa de itinerário ausente, ou em más condições. Não se aplica.

2106 Veículo com revestimento interno (laterais ou teto) furado ou quebrado. Não se aplica.

2107 Veículo com roda(s) em más condições. Recolhimento da AT

2108
Veículo com sistema de iluminação interna apagado, com defeito ou mal conservado, bem como sem lente, ou 
com esta quebrada. 

Recolhimento da AT em caso 
de defeito.

2109

Veículo em desacordo com a padronização determinada pela TransCon, no que se refere a cores da pintura 
interna ou externa, layout interno, dimensões e localização de placas e inscrições de comunicação visual, bem 
como dimensões e localização da propaganda comercial ou qualquer outro item de padronização da frota. Recolhimento da AT

2110 Veículo sem dispositivos refletivos, ou estando estes em más condições. Não se aplica.

2111 Veículo sem espelho retrovisor interno ou externo, ou estando quebrado ou oxidado. Recolhimento da AT

2112 Veículo sem para-sol, ou estando este em más condições. Recolhimento da AT

2113 Veículo sem triângulo de segurança ou danificado. Recolhimento da AT
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PENALIDADES GRAVES
Constituem infrações de natureza Grave, sujeita à penalidade de multa equivalente a 100 vezes o valor da tarifa predominante, a prática de qualquer das infrações 
descritas neste anexo, observando o código, a descrição e a medida administrativa correspondente.

CÓDIGO DESCRIÇÃO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

3000 Abastecer ou efetuar manutenção do veículo com passageiros a bordo. Recolhimento da AT

3001 Alterar as características originais do veículo sem laudo técnico validando tal modificação. 
Recolhimento da AT / Encaminha-
mento para a inspeção técnica.

3002
Alterar ponto de controle (PC) estabelecido pela TransCon, salvo impossibilidade de uso da via, devidamente 
comprovada. Não se aplica.

3003 Ameaçar servidor da TransCon. Afastamento do funcionário.

3004
Ausência de cores diferenciadas (pela cor amarela ou outra especificada por Lei), nos assentos preferenciais, 
aplicada também no encosto de cabeça. Recolhimento da AT

3005
Ausência de dispositivo tátil na coluna ou balaústre, o mais próximo a cada área, para possibilitar a localização 
da área reservada pelas pessoas com deficiência visual. Recolhimento da AT

3006
Ausência de pega-mãos aplicados em ambos os lados para possibilitar segurança aos usuários durante o em-
barque, não se constituindo em nenhuma barreira para acomodação da cadeira de rodas na plataforma.                                      Recolhimento da AT

3007
Ausência do acionamento automático das luzes intermitentes (pisca alerta) do veículo durante toda a opera-
cionalização do elevador, para garantir sinalização visual de segurança ao trânsito de veículos e pedestres. Recolhimento da AT

3008
Ausência do interruptor de solicitação de parada disposta na área reservada para cadeira de rodas, junto a 
cada porta do veículo. Recolhimento da AT

3009
Ausência nos veículos equipados com elevador, de balaústres e pega-mãos de apoio em todas as folhas de 
portas, na cor amarela, para atendimento às pessoas que utilizam cadeira de rodas. Recolhimento da AT

3010
Cercear a TransCon, o livre acesso às suas instalações operacionais e veículos, para o exercício de suas ativi-
dades de gerenciamento do serviço de transporte coletivo. Não se aplica.

3011 Cobrar indevidamente ou recusar a fornecer ao usuário troco correspondente. Não se aplica.

3012 Cobrar tarifa em valor diferente do determinado pelo Executivo Municipal. Não se aplica.

3013 Compor a frota com veículos que não satisfaçam a legislação vigente. Remoção/Apreensão do veículo.

3014 Constranger servidor da TransCon. Não se aplica.

3015
Contribuir para a incorreta operação dos equipamentos embarcados nos veículos por determinação da Trans-
Con. Não se aplica.

3016 Danificar os equipamentos de transmissão e recepção de informações instalados nas garagens. Não se aplica.

3017 Deixar de cumprir a primeira ou a última viagem conforme estabelecido pela TransCon. Não se aplica.

3018
Deixar de cumprir Aviso, Memorando, prazo estabelecido na Intimação ou Comunicado da TransCon, recebidas 
com antecedência necessária para o seu cumprimento. Não se aplica.

3019

Deixar de cumprir outros critérios estabelecidos por Lei em relação ao programa de avaliação da conformidade 
para a adaptação de acessibilidade de veículos de características urbanas para o transporte coletivo de pas-
sageiros.                                 Não se aplica.

3020
Deixar de cumprir parcialmente, ou integralmente, itinerário estabelecido pela TransCon, salvo impossibilidade 
de uso da via, devidamente comprovada por meio de comunicação formal. Não se aplica.
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3021 Deixar de dar a instrução devida para manusear extintor de incêndio. Não se aplica.

3022 Deixar de fornecer sanitários para funcionários e usuários nos pontos de controle (PC). Não se aplica.

3023
Deixar de notificar, à TransCon ou a quem ela indicar, o mau funcionamento de validadores, catracas (roletas), 
sensores e outros equipamentos embarcados nos veículos por determinação da TransCon. Não se aplica.

3024
Deixar de notificar, a TransCon ou a quem ela indicar, o rompimento do lacre de qualquer equipamento sob 
sua guarda ou uso. Não se aplica.

3025 Deixar de operar, nas garagens, os equipamentos de coleta das informações registradas pelos validadores. Não se aplica.

3026 Deixar de realizar ensaio metrológico em cronotacógrafo. Recolhimento da AT

3027
Deixar de realizar viagem (omissão) programada na ordem de serviço da linha (OSL); na hipótese de faixa 
horária durante a qual se encontrem programadas até duas viagens. Não se aplica.

3028
Deixar de transmitir ou transmitir incorretamente para o Sistema Central de Armazenamento e Processamento 
de Dados, as informações descarregadas pelos validadores nas garagens. Não se aplica.

3029 Desacatar servidor da TransCon. Afastamento do funcionário.

3030 Desvincular equipamento de operação (veículo) sem anuência da TransCon. Não se aplica.

3031 Dificultar, retardar ou impedir a ação da fiscalização. Não se aplica.

3032 Efetuar transporte remunerado com veículo não autorizado pela TransCon. Remoção/Apreensão do veículo.

3033 Estacionar o veículo para guarda ou pernoite em local não autorizado pela TransCon. Não se aplica.

3034 Evadir-se, com o veículo, quando abordado pela fiscalização. Não se aplica.

3035
Explorar atividades que geram receitas alternativas, complementares ou acessórias, sem a anuência da 
TransCon. Não se aplica.

3036
Impedir ou dificultar o embarque gratuito de usuários que já efetuaram o pagamento de tarifa em outro 
veículo, o qual teve sua viagem interrompida. Não se aplica.

3037 Impedir que usuários utilizem créditos eletrônicos para pagamento de passagens. Não se aplica.

3038 Iniciar viagem com veículo cujo validador apresente mau funcionamento. Não se aplica.

3039 Iniciar viagem em local não autorizado pela TransCon, mesmo fazendo parte do itinerário. Não se aplica.

3040
Instalar nos veículos conjuntos e componentes que não obedeçam às especificações técnicas definidas pela 
TransCon. Recolhimento da AT

3041 Interromper a viagem sem motivo justificado. Não se aplica.

3042 Interromper, sem motivo justo, a transmissão de dados para a Central de Monitoramento. Não se aplica.

3043 Limpador de para-brisa ausente ou inoperante. Recolhimento da AT

3044
Motorista do veículo não portar documento individual exigido por Lei ou recusar a sua apresentação, quando 
solicitado, inclusive a do veículo. Não se aplica.

3045 Não apresentar periodicamente os seus veículos para inspeção técnica programada. Não se aplica.

3046 Não apresentar, sempre que solicitado, os seus veículos para inspeção veicular. Não se aplica.

3047
Não cumprir as orientações ou determinação dos agentes de fiscalização da TransCon, na operação do sis-
tema. Não se aplica.

3048
Não divulgar as alterações do quadro de horários integrante da ordem de serviço da linha (OSL) no interior dos 
veículos com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data da implantação. Não se aplica.
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3049 Não exibir aos representantes da TransCon os documentos que forem exigidos. Não se aplica.

3050 Não portar Autorização de Tráfego (AT). Remoção/Apreensão do veículo.

3051
Não possuir, na garagem e pátio de estacionamento, equipamento para lavagem de veículo, que possibilite a 
verificação de vedação da carroçaria quanto à entrada de água. Não se aplica.

3052 Não providenciar a substituição de veículo em operação por veículo reserva quando necessário. Não se aplica.

3053 Não recolher veículo quando determinado pela TransCon. Remoção/Apreensão do veículo.

3054 Não substituir veículo recolhido por ordem da TransCon. Remoção/Apreensão do veículo.

3055 Não suprir o pessoal de operação de quantidade de troco suficiente para a jornada diária de trabalho. Não se aplica.

3056
Não zelar pelos equipamentos instalados por determinação da TransCon, dificultando ou prejudicando a 
obtenção de dados corretos. Não se aplica.

3057
Operar com o veículo sem a presença do cobrador, sem anuência do órgão de gerência, exceto nas viagens de 
serviços especiais. Não se aplica.

3058 Operar linha ou atendimento não autorizado pela TransCon. Remoção/Apreensão do veículo.

3059 Operar veículo com emissão de fumaça fora dos padrões legais.
Recolhimento da AT / Encamin-
hamento para a inspeção técnica.

3060 Operar veículo não licenciado no Município de Contagem. Recolhimento da AT

3061 Operar veículo provocando poluição sonora. Recolhimento da AT

3062 Parar veículo afastado do meio-fio obrigando os passageiros a embargarem ou desembargarem na pista. Não se aplica.

3063
Permanecer estacionado nos pontos do itinerário, por tempo superior ao necessário para efetuar o embarque 
e/ou desembarque de passageiros; exceto quando o motorista estiver efetuando a cobrança da passagem. Não se aplica.

3064 Permitir o acesso ao interior do veículo de pessoas conduzindo ou transportando animais, exceto cão guia. Não se aplica.

3065

Permitir o transporte de produtos inflamáveis, explosivos, lâmpadas fluorescentes, televisores de tubo, cargas 
pontiagudas ou cortantes (espelho, vidro, varas de pescar, tubos, etc.) e/ou de qualquer material ou carga que 
possa causar risco à segurança ou integridade física do usuário. Não se aplica.

3066 Permitir que o cobrador efetue a cobrança fora de seu assento. Não se aplica.

3067
Praticar atos que atendem contra a moral e os bons costumes (realizar necessidades fisiológicas em locais 
impróprios, etc.). Não se aplica.

3068 Recusar em operar o elevador para os usuários com mobilidade reduzida. Não se aplica

3069 Substituir veículo sem anuência da TransCon. Não se aplica.

3070 Tratar o usuário, o público e/ou funcionários e representantes da TransCon com falta de urbanidade. Não se aplica.

3071 Validador eletrônico com leitora danificada. Recolhimento da AT

3072 Veículo com elevador inoperante, ou mau estado de conservação e funcionamento. Recolhimento da AT

3073
Veículo com equipamentos que não sejam originais de fábrica, ou em desacordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro ou não aprovados pela TransCon. Recolhimento da AT

3074
Veículo com extintor de incêndio em más condições, descarregado, ausente, data de validade vencida, bem 
como lacre violado ou em falta. Recolhimento da AT
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3075
Veículo com para-brisa apresentando trinca superior a 20 (vinte) centímetros de comprimento, e/ou fratura de 
configuração circular superior a 04 (quatro) centímetros de diâmetro. (Independente do lado danificado). Recolhimento da AT

3076 Veículo com para-choque dianteiro e/ou traseiro ausente. Recolhimento da AT

3077 Veículo com pneus dianteiros reformados. Recolhimento da AT

3078
Veículo com pneus em mau estado de conservação, com bolhas, sem sulcos e em desacordo com a normativa 
nacional vigente. Recolhimento da AT

3079 Veículo com silenciador insuficiente, defeituoso ou ausente. Recolhimento da AT

3080 Veículo com vazamento de ar nos freios, portas, comando das portas, entre outros itens. Recolhimento da AT

3081 Veículo com vazamento de combustível ou lubrificante. Recolhimento da AT

3082 Veículo com velocímetro e hodômetro danificados ou ausentes. Recolhimento da AT

3083 Veículo com vidros laterais e/ou traseiros quebrados, trincados ou em falta. Recolhimento da AT

3084 Veículo com volante em más condições. Recolhimento da AT

3085 Veículo não equipado com cinto de segurança, tanto para pessoas com deficiência, quanto para o motorista. Recolhimento da AT

PENALIDADES GRAVÍSSIMAS
Constituem infrações de natureza Gravíssima, sujeita à penalidade de multa equivalente a 200 vezes o valor da tarifa predominante, a prática de qualquer das infrações 
descritas neste anexo, observando o código, a descrição e a medida administrativa correspondente.

CÓDIGO DESCRIÇÃO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

4000 Agredir servidor da TransCon. Afastamento do funcionário.

4001 Alterar instalação de escritório, garagem ou pátio de estacionamento sem comunicar previamente à TransCon. Não se aplica.

4002 Catraca (roleta) ou validador eletrônico com defeito que comprometa o controle exercido pelo equipamento. Recolhimento da AT

4003 Catraca (roleta) ou validador eletrônico com lacre ausente, danificado ou violado. Remoção/Apreensão do veículo.

4004
Deixar de prestar socorro e/ou atendimento de primeiros socorros a vítimas de mal súbito, bem como deixar de 
realizar os registros pertinentes a cada fato. Não se aplica.

4005
Empregar na operação regular das linhas, motoristas inabilitados, com a CNH vencida ou com categoria não com-
patível. Não se aplica.

4006 Enviar dados diferentes dos registros dos instrumentos de controle da demanda. Não se aplica.

4007 Falsificar e/ou utilizar documento falso em informação prestada a TransCon. Não se aplica.

4008 Fazer alterações no quadro de características operacionais (QCO) sem prévia aprovação da TransCon. Não se aplica.

4009 Ingerir bebida alcoólica ou qualquer substância tóxica em serviço. Afastamento do funcionário.

4010 Não atender às solicitações da TransCon para testes de novas tecnologias, combustíveis, materiais ou equipamentos. Não se aplica.
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4011 Não dispor de veículo socorro. Não se aplica.

4012 Não implantar as alterações de itinerário ou de quadro de horários estabelecidas pela TransCon. Não se aplica.

4013 Não manter, para cada veículo, seguro de responsabilidade civil. Recolhimento da AT

4014 Não operar em Estações quando determinado pela TransCon. Não se aplica.

4015 Não permitir injustificadamente o embarque de passageiros nos veículos. Não se aplica.

4016 Não submeter à vistoria veículo que tenha sofrido acidente que comprometa a segurança. Remoção/Apreensão do veículo.

4017 Obrigar passageiros a desembarcar fora do local de destino. Não se aplica.

4018 Operar com veículo com idade acima da permitida. Remoção/Apreensão do veículo.

4019
Operar com veículo em caráter de teste ou utilizá-lo para pesquisa de novas tecnologias, combustíveis, materiais e 
equipamentos sem prévia autorização da TransCon.

Remoção/Apreensão do veículo.

4020 Operar com veículo sem registro na TransCon. Remoção/Apreensão do veículo.

4021 Operar veículo com características/especificações técnicas não fixadas pela TransCon. Remoção/Apreensão do veículo.

4022 Operar veículo com equipamentos localizados em posição inadequada. Recolhimento da AT

4023 Operar veículo com falta de tacógrafo, conforme legislação vigente. Remoção/Apreensão do veículo.

4024 Operar veículo não aprovado em vistoria. Remoção/Apreensão do veículo.

4025 Operar veículo sem equipamentos determinados pela TransCon. Recolhimento da AT

4026 Paralisar total ou parcialmente a prestação dos serviços. Não se aplica.

4027 Permitir o depósito de material inflamável, explosivo ou tóxico nos pontos de controle (PC). Não se aplica.

4028
Permitir que o veículo circule com a Autorização de Tráfego (AT) com a data de validade vencida, ou estando a 
mesma adulterada. Remoção/Apreensão do veículo.

4029
Permitir que usuários utilizem do painel ou tampa do motor dianteiro como assento, bem como viajar no posto do 
motorista ou do cobrador ou transportar passageiros em local não permitido para tal. Não se aplica.

4030 Portar arma, quando em serviço. Afastamento do funcionário.

4031
Ter percentual igual ou superior a 1% (um por cento) das viagens mensais interrompidas por problemas mecânicos 
nos veículos. Não se aplica.

4032 Utilizar de meios enganosos, fraudulentos, inovação artificiosa para obter aprovação em inspeção veicular. Não se aplica.

4033
Utilizar veículo vinculado ao sistema para promover, incentivar, participar ou induzir algazarras, manifestações e 
depredações que atentem contra a ordem pública. Recolhimento da AT

4034 Utilizar-se de meios enganosos para se apropriar de importâncias devidas aos passageiros. Afastamento do funcionário.

4035 Veículo com falta de combustível, estacionado em via pública. Recolhimento da AT

4036 Veículo com placa do DETRAN adulterada, sem tarjeta, em falta ou não pertencente ao mesmo. Remoção/Apreensão do veículo.

4037 Veículo com placa do DETRAN deslacrada ou com lacre danificado ou violado. Remoção/Apreensão do veículo.
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4038 Veículo com placa do DETRAN sem condições de legibilidade e visibilidade. Recolhimento da AT

4039

Veículo em más condições mecânicas, tais como: acelerador, embreagem, caixa de marchas/alavanca com defeito 
e conjunto diferencial com defeito; inoperância do sistema do freio mecânico ou de estacionamento; feixe de mola 
danificado; falta ou inoperância dos amortecedores; suspensão desalinhada; motor de arranque; direção; entre 
outros itens.

Recolhimento da AT / Encamin-
hamento para a inspeção técnica.

4040 Veículo sem alçapão (passagem no assoalho). Recolhimento da AT

4041 Veículo sem catraca (roleta) ou validador eletrônico exceto com expressa autorização da TransCon. Remoção/Apreensão do veículo.

4042 Veículo sem condições normais de tráfego.
Recolhimento da AT / Encaminha-
mento para a inspeção técnica.

4043 Veículo sem estar equipado, no teto, e/ou nas janelas, e/ou portas, com saídas de emergência. Recolhimento da AT

DECRETO Nº 441, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o mandato dos Conselheiros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CONFUNDEB e dá outras providências.
O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º – O mandato dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação � CONFUNDEB, nomeados pelo Decreto nº 43, de 13 de março de 2017 fica prorrogado até o dia 30 de março de 2018.
Parágrafo único – Os atos praticados pelos conselheiros cujos mandatos foram prorrogados nos termos do caput deste artigo ficam convalidados entre os dias 1º de 
junho de 2017 à data da publicação deste Decreto.
Art 2º – Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de março de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
Secretário Municipal de Educação 

DECRETO Nº 442, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito, as competências e atribuições de suas unidades, as definições e normas sobre seu quadro de pessoal e 
cargos e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247 de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRTUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 1º  O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir e assessorar diretamente o Chefe do Poder Executivo no desempenho de suas atribuições, bem como executar 
o apoio técnico, político, institucional, operacional e administrativo no desempenho de suas funções, sendo suas atribuições as definidas no art. 5º da Lei Complemen-
tar nº 247, de 2017.
Art. 2º  O Gabinete do Prefeito tem a seguinte estrutura organizacional:
I - Chefia de Gabinete, à qual estão subordinados:
a) Diretoria de Cerimonial composta pelas:
1. Gerência de Eventos; e
2. Gerência de Organização e Estrutura;
b) Diretoria de Protocolo e Atos; e
c) Diretoria de Operação Institucional;
II - Assessoria de Gestão e Inovação;
III - Assessoria de Assuntos Institucionais e Internacionais;
IV - Administrações Regionais Municipais:
a) Administração Regional Industrial;
b) Administração Regional Eldorado;
c) Administração Regional Riacho;
d) Administração Regional Ressaca;
e) Administração Regional Nacional;
f) Administração Regional Sede;
g) Administração Regional Petrolândia; e
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h) Administração Regional Vargem das Flores.
§ 1º  Cada Administração Regional de que trata o inciso IV será composto pelas seguintes unidades:
a) Gerência de Limpeza, Manutenção e Pequenas Obras;
b) Gerência de Atendimento;
c) Gerência dos Programas de Assistência, Inclusão Social e Cidadania; e
d) Gerência dos Serviços de Saúde e Educação.
§ 2º  Consta do Anexo I deste Decreto o organograma com as unidades organizacionais do Gabinete do Prefeito e do Anexo II o Mapa das Regiões Administrativas do 
Município de Contagem.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE
CAPÍTULO I
DA CHEFIA DE GABINETE
Art. 3º  À Chefia de Gabinete do Prefeito compete coordenar o apoio técnico, político, institucional, operacional e administrativo ao Prefeito no exercício de suas ativi-
dades, sendo suas principais atribuições:
I - assessorar o Prefeito no exame, encaminhamento e solução de assuntos políticos e administrativos;
II - coordenar e executar as atividades de atendimento ao público e às autoridades;
III - providenciar o atendimento de consultas e o encaminhamento dos assuntos pertinentes às diversas unidades do Gabinete;
IV - encarregar do relacionamento do Gabinete do Prefeito com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo e com instâncias de representação e participação 
popular;
V - articular com as Administrações Regionais Municipais para o atendimento de demandas prioritárias, observadas as orientações do Prefeito;
VI - coordenar a organização da agenda do Prefeito, pautas de reuniões, participação em eventos, entrevistas e palestras;
VII - coordenar a programação de atividades institucionais e de representação do Prefeito;
VIII - atuar na participação do Município em associações e colegiados de interesse municipal, nos termos do documento de adesão e das normas aplicáveis, incluindo o 
pagamento de taxas previstas;
IX - encaminhar consultas e requerimentos às unidades competentes e articular o fornecimento de apoio técnico especializado, quando requerido;
X - prestar apoio administrativo e disponibilizar documentos e informações solicitados pelas demais unidades;
XI - prestar suporte na realização das atividades de protocolo, redação, digitação, revisão final e arquivamento de documentos;
XII - providenciar o apoio logístico e operacional à Diretoria de Operação Institucional para o correto funcionamento do Gabinete do Prefeito, incluindo, as aquisições, 
solicitação de viagens e execução orçamentária;
XIII - organizar as atividades administrativas que afetem diretamente o desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito;
XIV - supervisionar as atividades de suas unidades subordinadas; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Diretoria de Cerimonial
Art. 4º  À Diretoria de Cerimonial compete:
I - organizar as atividades promovidas ou de representação do Poder Executivo Municipal, observando os princípios e diretrizes de sua política de comunicação;
II - coordenar o cerimonial do Gabinete do Prefeito, as solenidades internas e externas, observando os princípios e diretrizes da política de comunicação da Administra-
ção Pública Municipal;
III - coordenar, conduzir e assessorar as cerimônias do Poder Executivo;
IV - atuar, nos limites de sua competência, nas cerimônias e eventos externos nos quais o Prefeito do Município se faz presente;
V - acompanhar o Prefeito em visitas diárias, recepções às autoridades e em viagens, quando necessário, zelando por sua imagem e pelos respeitos que são devidos à 
sua autoridade; e
VI - coordenar as atividades de suas gerências e desenvolver outras atividades destinada à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Gerência de Eventos
Art. 5º  São atribuições da Gerência de Eventos compete:
I - realizar visitas técnicas aos locais onde acontecerão eventos oficiais realizados pela Prefeitura com participação do Prefeito ou Vice-Prefeito;
II - promover as solenidades internas e externas, observando os princípios e diretrizes da política de comunicação da Administração Pública Municipal;
III - providenciar todas as atividades necessárias para a realização dos eventos;
IV - organizar e preparar as cerimônias do Poder Executivo ou as que o Prefeito do Município se faz presente como principal convidado; e
V - desenvolver outras atividades definidas à diretoria à qual se subordina e as destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Gerência de Organização e Estrutura
Art. 6º  Á Gerência de Organização e Estrutura compete:
I - providenciar a infraestrutura necessária para a realização dos eventos do Gabinete;
II - intermediar a contratação de serviços para eventos oficiais;
III - coordenar a organização dos eventos; e
IV - desenvolver outras atividades definidas pela diretoria à qual se subordina e as destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Diretoria de Protocolo e Atos
Art. 7º  À Diretoria de Protocolo e Atos compete:
I - receber, selecionar, registrar, classificar, expedir, arquivar e conservar correspondências, documentos e processos que tramitam pelo Gabinete do Prefeito;
II - gerar o protocolo de todos os documentos, processos e atos que tramitarem pelo Gabinete;
III - orientar e informar sobre a tramitação de documentos, processos e atos no Gabinete;
IV - analisar, encaminhar e acompanhar atos e documentos para assinatura do Prefeito, em complemento à atuação da Secretaria Municipal de Governo;
V - gerenciar o sistema de arquivo de documentos oficiais do Gabinete do Prefeito; e
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Da Diretoria de Operação Institucional
Art. 8º  À Diretoria de Operação Institucional compete:
I - executar as atividades orçamentárias, financeiras, administrativas e de pessoal no âmbito do Gabinete do Prefeito, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de 
gestão, orçamentária, financeira e administrativa;



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

Contagem, 22 de março de 2018 Página 24 de 71 Diário Oficial de Contagem - Edição 4310

II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o Plano 
Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere ao Gabinete do Prefeito, conforme orientação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - 
Seplan;
III - realizar, no âmbito de suas competências, os atos necessários à execução orçamentária e financeira, tais como solicitações e autorizações para realização de despe-
sas, pedidos de provisionamento e de empenho, emissão de notas de autorização de pagamentos e outros, conforme orientações e normas da Seplan e da Secretaria 
Municipal de Fazenda - Sefaz;
IV - realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual do Gabinete do Prefeito;
V - coordenar as atividades administrativas e financeiras do Gabinete do Prefeito;
VI - promover a correta aplicação de recursos e determinar realizar a apuração de irregularidades;
VII - controlar a movimentação de bens móveis do Gabinete do Prefeito e encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;
VIII - fazer a gestão dos materiais do Gabinete do Prefeito e definir a programação de compras;
IX - controlar os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia do Gabinete do Prefeito;
X - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos do Gabinete do Prefeito;
XI - acompanhar as atividades relacionadas à administração de recursos humanos lotados e exercício no Gabinete do Prefeito, segundo às políticas do órgão central na 
própria Secretaria;
XII - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes nos quais o Gabinete do prefeito seja parte ou interveniente;
XIII - controlar as assinaturas de jornais e revistas de interesse do Gabinete do Prefeito;
XIV - solicitar, acompanhar e gerir o Pronto Pagamento; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO II
DA ASSESSORIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO
Art. 9º  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
I - prestar assessoria direta e imediata ao Prefeito e ao Chefe de Gabinete ou a quem eles indicarem em assuntos especializados;
II - cumprir as missões de representação determinadas pelo Prefeito ou Chefe de Gabinete;
III - supervisionar as atividades e ações da política municipal de prevenção e combate ao uso de drogas, promovendo a integração entre os órgãos que atuam ou desen-
volvam programas vinculados ao tema;
IV - supervisionar as ações dos órgãos de segurança e ordem pública do Município, incluindo as atividades e ações do Centro Integrado de Comando e Controle 
Municipal de Contagem - CICC-M/Contagem, vinculado à Secretaria Municipal de Defesa Social, promovendo a integração dos órgãos municipais e as parcerias com 
instituições estaduais e federais que atuam no município;
V - desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social determinadas pelo Prefeito ou Chefe de Gabinete;
VI - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos pelo Prefeito e Chefe de Gabinete;
VII - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete aos órgãos municipais e acompanhar sua execução e atendimento;
VIII - assessorar as relações do Prefeito e Chefe de Gabinete com os órgãos da administração municipal e entidades externas que o demandarem;
IX - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimização 
no âmbito do Gabinete;
X - monitorar o desempenho global do Gabinete colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades e na proposição de ações 
que visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
XI - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO III
DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS
Art. 10.  À Assessoria de Assuntos Institucionais e Internacionais compete:
I - coordenar as negociações junto a órgãos e instituições nacionais e internacionais, definindo diretrizes e articulando com os demais órgãos e entidades da Administ-
ração Pública Municipal;
II - desenvolver redes de relacionamento com instituições internacionais e representar o Município de Contagem em suas relações internacionais;
III - integrar Contagem na agenda internacional conforme temáticas definidas pelo Prefeito;
IV - articular com os Municípios integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte -RMBH, órgãos e entidades federais e estaduais, bem como instituições públicas 
e privadas, nacionais e internacionais;
V - coordenar a recepção de autoridades e convidados brasileiros e estrangeiros no Gabinete do Prefeito;
VI - organizar e coordenar missões e visitas do Prefeito e Secretários ao exterior e a entidades internacionais;
VII - participar das atividades de atração de empreendimentos, eventos e investimentos internacionais em Contagem;
VIII - participar das atividades de captação e internacionalização em Contagem de iniciativas para o desenvolvimento de inovações, tecnologias de informação e comu-
nicação (TIC) e arranjos da nova economia;
IX - acompanhar termos de parcerias em sua área de atuação;
X - assessorar e prestar apoio aos conselhos, comissões, órgãos colegiados vinculadas à sua área de atuação, conforme definições do Prefeito;
XI - acompanhar e apoiar as ações de governo em órgãos e entidades da Administração Pública em assuntos internacionais, conforme definições do Prefeito;
XII - acompanhar a aplicação de recursos captados por meio das agências de financiamento; e
XIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO IV
DAS ADMINITRAÇÕES REGIONAIS
Art. 11.  Cada Administração Regional, conforme definições do art. 2º inciso IV, terá como competência geral em sua região de abrangência, servir-se de apoio e refer-
ência para a execução descentralizadas de políticas públicas por meio das quatro gerências, sendo suas atribuições;
I - coordenar a elaboração dos planos e programas para a Regional e submetê-los a aprovação do Prefeito;
II - exercer o controle e a fiscalização sobre a execução dos serviços e atividades;
III - coordenar a execução dos programas de interesses da comunidade na Administração Regional;
IV - estabelecer fluxo permanente de informações com os demais órgãos da Administração Pública do Município, a fim de facilitar os procedimentos de decisão e 
coordenação;
V - disponibilizar informações que subsidiem as respostas às solicitações da Câmara de Vereadores;
VI - manter atualizado o cadastro dos movimentos sociais e lideranças comunitárias;
VII - elaborar relatório periódico apresentando os resultados da atuação dos órgãos coordenados, indicando medidas e justificando sua adoção no interesse da Re-
gional;
VIII - controlar e fiscalizar a execução dos serviços regionais de conservação e manutenção, promoção e assistência social e atendimento ao cidadão; e
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IX - coordenar as atividades de suas gerências e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Parágrafo único.  As Administrações Regionais têm status de superintendência, nos termos do art. 4º, inciso III e art. 34., inciso II, da Lei Complementar nº 247, de 
2017.
Seção I
Gerência de Limpeza, Manutenção e Pequenas Obras
Art. 12.  À Gerência de Limpeza, Manutenção e Pequenas Obras compete:
I - controlar e fiscalizar a execução dos serviços de limpeza, manutenção e conservação na Regional;
II - encaminhar aos órgãos pertinentes as demandas de limpeza, manutenção e conservação;
III - executar os programas de interesse da comunidade da Regional, no âmbito das políticas urbanas;
IV - acompanhar a execução dos serviços e atestar sua realização;
V - consolidar informações que subsidiem relatórios periódicos e respostas às solicitações da Câmara de Vereadores, em questões afetas à manutenção, limpeza e 
conservação da cidade;
VI - contribuir com os órgãos da Administração Direta e Indireta no atendimento das demandas relativas à sua área de atuação; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Gerência de Atendimento
Art. 13.  À Gerência Atendimento compete:
I - gerenciar as atividades relativas a atendimento ao público na central de atendimento regional;
II - orientar o público sobre serviços oferecidos pela Prefeitura e direcionar o cidadão;
III - realizar relatórios de acompanhamento das demandas de atendimento ao público, com elementos para avaliação e aprimoramento da política de atendimento;
IV - comunicar ao Administrador Regional a ocorrência de sinistros, perturbações da ordem e outros fatos que constranjam a rotina de atendimento ao público, adot-
ando as medidas ao seu alcance para a solução de eventuais problemas;
V - contribuir com os órgãos da Administração Direta e Indireta no atendimento das demandas relativas a sua área de atuação; e
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Gerência de Programas de Assistência, Inclusão Social e Cidadania
Art. 14.  À Gerência dos Programas de Assistência, Inclusão Social e Cidadania compete:
I - auxiliar na elaboração dos planos e programas para a Regional no que tange às políticas de assistência social e cidadania;
II - atuar com às Secretarias Municipais pertinentes na execução dos programas;
III - consolidar informações que subsidiem relatórios periódicos e respostas às solicitações da Câmara de Vereadores, em questões afetas às políticas sociais;
IV - promover a interlocução junto aos Administradores Regionais sobre os assuntos pertinentes à assistência social e promoção da cidadania; e
V - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção IV
Gerência dos Serviços de Saúde e Educação
Art.15.  À Gerência dos Serviços de Saúde e Educação compete:
I - atuar na execução de programas de interesse da Regional, no âmbito das políticas de Educação e Saúde;
II - informar sobre os serviços oferecidos pelos Núcleos Regionais de Educação, pelas Unidades Básicas de Saúde Regionais e pelos postos de saúde, localizados na 
Regional;
III - consolidar informações que subsidiem relatórios periódicos e respostas às solicitações da Câmara de Vereadores, em questões afetas às áreas de Educação e Saúde;
IV - contribuir com os órgãos da Administração Direta e Indireta no atendimento das demandas e formulação de políticas relativas à sua área de atuação; e
V - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 16.  O Gabinete do Prefeito disporá de quadro próprio de pessoal regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Munícipio de Contagem e constituído por cargos 
de provimento permanente e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM nos termos do art. 31 da Lei Complementar nº 
247, de 2017.
§ 1º  As nomeações e designações de ocupantes de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Prefeito.
§ 2º  O Gabinete do Prefeito poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 17.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 16 somam 1.712,0 (mil e setecentos e doze) pontos de DAM-unitário.
§ 1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 
2017.
§ 2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função estra-
tégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar nº 
247, de 2017.
§ 3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 15 (quinze) pontos de GEM-unitário.
§ 4º  Poderá haver alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, de 2017, no art. 43 e seus parágrafos.
§ 5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições do arts. 44 e 45., da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO
E DEMAIS SERVIDORES
Art. 18.  Ao Chefe de Gabinete do Prefeito compete coordenar o apoio técnico, político-institucional, operacional e administrativo ao Prefeito, cabendo-lhe:
I - coordenar e supervisionar as atividades sob a responsabilidade das unidades organizacionais que compõem o Gabinete do Prefeito;
II - assessorar o Prefeito visando o cumprimento de metas e ações dos planos de governo;
III - coordenar a publicação, a expedição e o arquivamento da correspondência do Gabinete do Prefeito e dos atos oficiais do Município;
IV - acompanhar o Prefeito em viagens, reuniões e eventos, bem como cuidar do agendamento de suas atividades;
V - desenvolver outras atividades definidas pelo Prefeito.
§ 1º  O Chefe de Gabinete do Prefeito, conforme a Lei Complementar nº 247, de 2017, exercerá cargo cargos de provimento em comissão de DAM, nos termos dos arts. 
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31 e 34, inciso I, podendo, também, receber a GEM, nos termos dos arts. 39 e 40.
§ 2º  O Chefe de Gabinete é o ordenador de despesas, podendo delegar, observadas as normas aplicáveis.
Art. 19.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos em comissão:
I - assistir ao Prefeito e às unidades organizacionais do Gabinete nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e informa-
ções necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 20.  Aos demais servidores lotados ou em exercício no Gabinete do Prefeito, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em 
legislação inerentes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 21.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado neste Gabinete, observar-se-á o disposto na Lei 
Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem a matéria.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 22.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, podendo baixar, quando necessário, atos complementares visando o fiel cumprimento 
e aplicação do presente Decreto.
Art. 23.  Revoga-se o Decreto nº 087, de 25 de junho de 2013.
Art. 24.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de MAÇRO de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ANEXO I
Organograma do Gabinete do Prefeito
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ANEXO II
MAPA DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

DECRETO Nº 443, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional do Gabinete do Vice-Prefeito, as competências e atribuições de suas unidades, as definições e normas sobre seu quadro de pes-
soal e cargos e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2018.
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º  O Gabinete do Vice-Prefeito, com as finalidades definidas no art. 7º da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017, tem a seguinte estrutura organ-
izacional:
I - Secretaria do Gabinete;
II - Diretoria de Ações Políticas; e
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III - Diretoria de Operação Institucional.
Parágrafo único.  As unidades organizacionais do Gabinete do Vice-Prefeito se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
Seção I
Secretaria do Gabinete
Art. 2º  À Secretaria do Gabinete compete viabilizar o apoio técnico, político, institucional, operacional e administrativo ao Vice-Prefeito no exercício de suas atividades, 
sendo suas principais atribuições:
I - prestar atendimento ao público e a autoridades;
II - coordenar a organização da agenda do Vice-Prefeito e sua participação em eventos;
III - coordenar a recepção de autoridades e convidados brasileiros e estrangeiros no Gabinete do Vice-Prefeito;
IV - encaminhar consultas e requerimentos às unidades competentes;
V - programar atividades institucionais e de representação do Vice-Prefeito;
VI - preparar reuniões, entrevistas e palestras, bem como organizar as pautas das audiências solicitadas ao Gabinete;
VII - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, ordens de serviço, tabelas e outros documentos de interesse do Gabi-
nete;
VIII - receber, selecionar, registrar, classificar, expedir, arquivar e conservar correspondências, documentos e processos, que tramitam pelo Gabinete do Vice-Prefeito, 
bem como gerar os respectivos protocolos;
IX - orientar o atendimento ao público sobre informações de assuntos em tramitação no Gabinete, assim como informar, sobre os processos em andamento; e
X - executar outras ações e atividades concernentes a natureza do Gabinete ou determinadas pelo Vice-Prefeito.
Seção II
Diretoria de Ações Políticas
Art. 3º  À Diretoria de Ações Políticas compete:
I - viabilizar suas articulações políticas;
II - acompanhar a execução de programas e projetos que requerem a atuação do Vice-Prefeito;
III - cumprir as missões de representação determinadas pelo Vice-Prefeito;
IV - coordenar o relacionamento político e institucional do Vice-Prefeito nos níveis municipal, estadual e federal e com a sociedade;
V - organizar a agenda política do Vice-Prefeito e a participação em eventos;
VI - fazer articulação com entidades, movimentos, associações comunitárias e outros;
VII - prestar assessoria direta e imediata ao Vice-Prefeito ou a quem eles indicar em assuntos especializados;
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Diretoria de Operação Institucional
Art. 4º  À Diretoria de Operação Institucional compete executar as atividades administrativas, orçamentárias e financeiras no âmbito do Gabinete do Vice-Prefeito, 
segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão financeira, orçamentária, sendo suas atribuições:
I - realizar o processo de elaboração e monitoramento dos instrumentos de planejamento e orçamento, bem como a execução orçamentária;
II - promover a correta aplicação de recursos e determinar realizar a apuração de irregularidades;
III - executar as providências necessárias para a realização de viagens do Vice-Prefeito;
IV - controlar a movimentação de bens móveis do Gabinete e encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;
V - executar as atividades referentes à requisição, guarda, e controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter controle do material perma-
nente;
VI - providenciar a execução das atividades de suporte administrativo, telefonia, reprografia e serviços gerais de manutenção de instalações e equipamentos;
VII - executar as atividades relacionadas à administração de recursos humanos lotados no Gabinete, segundo às políticas do órgão central;
VIII - solicitar e acompanhar a disponibilização de veículo observada agenda de compromissos do Gabinete do Vice-Prefeito;
IX - controlar as assinaturas de jornais e revistas de interesse do Vice-Prefeito;
X - solicitar, acompanhar e gerir o Pronto Pagamento; e
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO III
DO QUADRO DE PESSOAL E SUAS ATRIBUIÇÕES
Art. 5º  O Gabinete do Vice-Prefeito disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Munícipio de Contagem e constituído de 
cargos de provimento permanente e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM, nos termos do art. 31 da Lei Comple-
mentar nº 247, de 2017;
§1º  As nomeações e designações de cargos de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§2º  O Gabinete do Vice-Prefeito poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 6º  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 5º somam 206,5 (duzentos e seis inteiros e cinco décimos) pontos de DAM-unitário.
§1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função es-
tratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 16 (dezesseis) pontos de GEM-unitário.
§4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, no art. 43 e seus parágrafos.
§5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 247, de 2017.
Art. 7º  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado neste Gabinete, observar-se-á o disposto na Lei Orgâni-
ca, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
Art.8º  Ao Vice-Prefeito, compete exercer as atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
§1º  Cabe ao titular de função de chefia ou de cargos comissionados assistir ao Vice-Prefeito nos assuntos de seu âmbito de atuação e exercer outras atribuições deter-
minadas pelo Vice-Prefeito.
§2º  Aos demais servidores lotados ou em exercício no Gabinete do Vice-Prefeito, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em 
legislações inerentes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
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§3º  O Vice-Prefeito é o ordenador de despesas, podendo delegar por ato próprio, observadas as normas aplicáveis.
§4º  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado no Gabinete do Vice-Prefeito, observar-se-á o disposto na 
Lei Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Vice-Prefeito, que poderá baixar, quando necessário, atos complementares ao fiel cumprimento e apli-
cação do presente Decreto.
Art. 10.  Revoga-se o Decreto nº 88, de 25 de junho de 2013.
Art. 11.  O presente Decreto entra em vigor 1º de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 22 de março de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ANEXO
Organograma do Gabinete do Vice-Prefeito

DECRETO Nº 444, DE 22 DE MAÇRO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Comunicação, as competências e atribuições de suas unidades, as definições e normas sobre seu 
quadro de pessoal e cargos e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 1º  A Secretaria Municipal de Comunicação - Secom tem por finalidades desenvolver e coordenar a política de comunicação externa e interna da Administração 
Pública Municipal e dar transparência às ações do Poder Executivo, com as competências previstas no art. 9º da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017.
§1º  A Secom apresenta a seguinte estrutura organizacional:
I - unidades vinculadas diretamente ao Secretário:
a) Gabinete do Secretário;
b) Assessoria de Gestão e Inovação; e
c) Diretoria de Operação Institucional;
II - Superintendência de Publicidade e Propaganda;
III - Superintendência de Comunicação Social, à qual se subordinam:
a) Diretoria de Redes Sociais; e 
b) Diretoria de Transparência e Relacionamento;
IV - Superintendência de Jornalismo; 
V - Superintendência de Relações Públicas e Eventos.
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§2º  As unidades organizacionais da Secretaria Municipal de Comunicação se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES E DAS VINCULADAS AO SECRETÁRIO
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 2º  Ao Gabinete do Secretário compete:
I - organizar o expediente do Gabinete, suas audiências, bem como as correspondências do Secretário e das demais chefias;
II - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
III - coordenar e controlar o atendimento ao público que se dirige ao Gabinete, bem como orientar sobre assuntos em tramitação no Gabinete e na Secom;
IV - secretariar reuniões, organizar entrevistas e palestras, bem como pautas das audiências solicitadas ao Secretário;
V - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, instruções normativas, ordens de serviço e outros documentos;
VI - manter as demais chefias informadas das orientações e procedimentos definidos pelo Secretário;
VII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Secretaria;
VIII - acompanhar as publicações no Diário Oficial de Contagem e informar ao Secretário os atos e publicações de interesse da Secretaria;
IX - manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Secretaria e suas unidades; e
X - executar outras ações e atividades concernentes a sua natureza ou determinadas pelo Secretário.
Seção II
Da Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 3°  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
I - prestar assessoria direta e imediata ao Secretário ou a quem ele indicar, em assuntos especializados;
II - cumprir as missões determinadas pelo Secretário, bem como desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social;
III - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete e acompanhar sua execução e atendimento;
IV - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos pelo Secretário;
V- promover a gestão de processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
VI - assessorar as relações do Secretário com os órgãos da Administração Municipal e entidades externas, inclusive órgãos colegiados;
VII - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua da Secretaria, articulando as funções de racionalização, organização 
e otimização;
VIII - atuar no planejamento estratégico da Secretaria e em seus planos setoriais;
IX - monitorar o desempenho global da Secretaria colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades, no gerenciamento es-
tratégico das unidades e na proposição de ações que visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
X - apoiar e assessorar as atividades desenvolvidas pelas unidades da Secretaria;
XI - promover o gerenciamento estratégico em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas;
XII - assessorar em atividades de comunicação interna e externa;
XIII - coordenar as equipes de comunicação intersetoriais; e
XIV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução dos objetivos da Secretaria.
Seção III
Da Diretoria de Operação Institucional
Art. 4º  À Diretoria de Operação Institucional compete:
I - executar as atividades orçamentárias, financeiras, administrativas e de pessoal no âmbito da Secom, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão, 
orçamentária, financeira e administrativa;
II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o Plano 
Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere a Secom, conforme orientação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
III - realizar, no âmbito de suas competências, os atos necessários à execução orçamentária e financeira, tais como solicitações e autorizações para realização de despe-
sas, pedidos de provisionamento e de empenho, emissão de notas de autorização de pagamentos e outros, conforme orientações e normas da Seplan e da Secretaria 
Municipal de Fazenda - Sefaz;
IV - realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual da Secom;
IV - promover a correta aplicação de recursos e determinar a apuração de irregularidades;
V - controlar a movimentação de bens móveis da Secom, apurar e encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;
VI - fazer o levantamento das necessidades de materiais da Secom e definir a programação de compras;
VII - controlar os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia solicitados pelo Gabinete do Secretário e demais unidades;
VIII - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
IX - executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter 
controle do material permanente;
X - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
XI - acompanhar as atividades relacionadas à administração de recursos humanos lotados e em exercício na Secretaria, segundo as políticas do órgão central;
XII - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
XIII - solicitar e acompanhar a disponibilização de veículo observada agenda de compromissos do Secretário;
XIV - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, onde seja parte ou interveniente;
XV - prestar apoio administrativo e disponibilizar informações e documentos solicitados pelas demais unidades;
XVI - - solicitar, acompanhar e gerir o pronto pagamento;
XVII - prestar apoio administrativo às demais unidades da Secretaria; e
XVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos
CAPÍTULO III
DA SUPERINTENDÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Art. 5º  À Superintendência de Publicidade e Propaganda compete:
I - propor, coordenar e desenvolver campanhas institucionais, de divulgação e publicitárias;
II - aprimorar a comunicação com a cidade, de forma a dar visibilidade a todas as ações realizadas pelos órgãos públicos, fortalecendo a imagem da Administração 
Pública do Município de Contagem como gestora de políticas coerentes com as expectativas da população;
III - gerenciar e intermediar os contatos com as agências de publicidade, acompanhando todas as fases do desenvolvimento das campanhas institucionais e publicitárias 
da Administração Pública do Município;
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IV - controlar os investimentos em publicidade, conferindo todas as estimativas de custos e autorizações de mídias emitidas pela agência de publicidade;
V - atender, analisar e encaminhar todas as propostas e solicitações de mídia efetuadas pelos veículos de comunicação ou empresas promotoras de eventos;
VI - promover a integração com os diversos setores da Administração Pública do Município através de ações de comunicação;
VII - coordenar e acompanhar eventos promovidos pela Administração Pública do Município, buscando fortalecer sua imagem e unidade;
VIII - coordenar, analisar e planejar a publicação de atos normativos, legislativos e outros no Diário Oficial de Contagem;
IX - propor, coordenar e desenvolver campanhas institucionais, de divulgação e publicitárias;
X - fazer divulgação de caráter publicitário das ações de governo e de informações de utilidade pública, que facilitem e melhorem a vida do cidadão;
XI - otimizar a utilização de todos os recursos disponíveis no campo da publicidade e da propaganda para a divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Conta-
gem em todas as mídias (rádio, televisão, jornais, mídia de rua, revistas, manuais, cartilhas e material educativo, dentre outros);
XII - produzir peças gráficas utilizadas na divulgação de ações de governo e de medidas de utilidade pública;
XIII - gerenciar e intermediar os contatos com as agências de publicidade, acompanhando todas as fases do desenvolvimento das campanhas institucionais e public-
itárias da Administração Pública do Município;
XIV - atender, analisar e encaminhar todas as propostas e solicitações de mídia efetuadas pelos veículos de comunicação ou empresas promotoras de eventos;
XV - coordenar a padronização da marca institucional da Administração Pública do Município e zelar por sua correta utilização;
XVI - criar, adequar e aprovar todas as peças gráficas produzidas internamente, destinadas à atividades internas e da divulgação das ações de todos os órgãos que 
compõem a Administração Pública do Município;
XVII - gerenciar o processo eletrônico de produção de peças gráficas;
XVIII - acompanhar o processo de produção e de impressão das peças institucionais, de divulgação e publicitárias;
XIX - receber e protocolar todos os arquivos enviados pelos órgãos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional para publicação;
XX - formatar, revisar, diagramar e editar as matérias recebidas para publicação no Diário Oficial de Contagem;
XXI- fiscalizar a produção e divulgação, em qualquer meio, de material que veicule a marca institucional da Administração Pública do Município; e
XXII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO IV
DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES
Art. 6º  Compete à Superintendência de Comunicação Social:
I - planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura Municipal de Contagem, objetivando a uniformização dos conceitos e procedimentos de 
comunicação;
II - executar as atividades de comunicação social dos Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito;
III - promover a divulgação de atos e atividades do Governo Municipal;
IV - coordenar a divulgação de notícias sobre a Administração Municipal na internet, através do portal oficial da Prefeitura Municipal de Contagem;
V - coordenar, juntamente com os demais órgãos do Município, as informações e dados, cuja divulgação seja do interesse da Administração Municipal;
VI - manter arquivo de notícias e comentários produzidos pelos órgãos de imprensa, sobre as atividades da Administração Municipal, para fins de consulta e estudo;
VII - promover, através de órgãos públicos, associações, imprensa, agências e outros meios, a divulgação de projetos de interesse do Município;
VIII - coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com o Prefeito, os Secretários Municipais e demais autoridades da Administração do Município;
IX - planejar e executar a comunicação com a sociedade de forma eficiente, ágil e transparente;
X - planejar e coordenar as divulgações de informações em todos os meios de mídia social;
XI - coordenar a política de comunicação interna da Prefeitura Municipal de Contagem; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Diretoria de Redes Sociais
Art. 7º  Compete à Diretoria de Redes Sociais:
I - garantir a comunicação e divulgação de informações nas redes sociais;
II - produzir textos, sugestões de imagens, infográficos e vídeos para postagens visando a melhor comunicação com o público alvo;
III - prestar atendimento, resposta e monitoramento das redes sociais da Prefeitura;
IV - desenvolver canais de comunicação com a sociedade de acordo com as necessidades apresentadas;
V - analisar, as informações referentes às atividades nas redes sociais, visando a avaliar o desempenho dos canais; e
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Diretoria de Transparência e Relacionamento
Art. 8º  Compete à Diretoria de Transparência e Relacionamento:
I - gerir o Portal da Prefeitura de Contagem na Internet;
II - desenvolver novas metodologias de gestão de informações e prestação de serviços no Portal da Prefeitura, com foco no gerenciamento de informações institucionais 
e na prestação de serviços de interesse do cidadão;
III - aprimorar a comunicação com a cidade dando visibilidade e transparência a todas as ações realizadas Administração Pública do Município de Contagem;
IV - contribuir para o aumento da eficiência e da transparência no atendimento ao cidadão, com a utilização dos recursos de comunicação e de interação disponibiliza-
dos pela internet;
V - analisar, as informações referentes à transparência no relacionamento com a sociedade, visando a avaliar o desempenho; e
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO V
DA SUPERINTENDÊNCIA DE JORNALISMO
Art. 9º  Compete à Superintendência de Jornalismo:
I - fazer a cobertura diária, jornalística e fotográfica das atividades e compromissos externos do Chefe do Poder Executivo, visando à divulgação interna e externa;
II - produzir, regularmente, material de divulgação das atividades da Administração Pública do Município para as diversas mídias;
III - acompanhar as notícias relacionadas ao Município, visando a subsidiar ações de comunicação que possam divulgar a posição da Administração Municipal; 
IV - apoiar os órgãos de imprensa na cobertura jornalística sobre o Município, apresentando sugestões de pauta e entrevistas de agentes do Governo;
V - desenvolver e implantar atividades de comunicação social destinadas a orientar a cobertura jornalística da imprensa e a subsidiar os jornalistas sobre as atividades 
realizadas pela Administração Municipal;
VI - realizar assessoria de imprensa ao Gabinete do Prefeito e as demais Órgãos da Administração;
VII - gerenciar os serviços de fotografia, vídeo e rádio;
VIII - apoiar os órgãos de imprensa na cobertura jornalística sobre o Município;
IX - apresentar à mídia sugestões de pautas e entrevistas de agentes do Governo sobre as ações importantes da Administração;
X - acompanhar e atender à imprensa nas demandas de informação sobre as ações e políticas da Administração Municipal;
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XI - municiar os veículos de comunicação para a divulgação do Município de Contagem;
XII - produzir vídeos institucionais;
XIII - organizar o banco de imagens da Prefeitura Municipal de Contagem;
XIV - acompanhar o Chefe do Poder Executivo e demais autoridades para a produção de imagens fotográficas; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO VI
DA SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E EVENTOS
Art. 10.  À Superintendência de Relações Públicas e Eventos compete:
I - planejar, coordenar, executar e acompanhar as ações de representação e o relacionamento político e institucional do Governo com as diversas instâncias públicas, 
organizações sociais e privadas e com a sociedade;
II - desenvolver estratégia, políticas e programas de Relações Públicas;
III - promover maior integração da Administração Pública junto à comunidade;
IV - informar e orientar a opinião pública sobre os objetivos do Governo;
V - assessorar o governo na solução de problemas institucionais que influem na sua posição perante a opinião pública;
VI - acompanhar as entrevistas individuais e coletivas do Prefeito, Vice Prefeito e outros titulares de órgãos da administração com a imprensa ou outros grupos;
VII - garantir a identidade visual dos eventos institucionais e promocionais;
VIII - definir as prioridades de propaganda do governo, juntamente com as demais Superintendências e Diretorias da Secretaria de Comunicação;
IX - desenvolver projetos que visem à comunicação da Administração Municipal com os servidores municipais;
X - coordenar a padronização de logomarcas e divulgação institucional da Prefeitura de Contagem, zelando pela correta aplicação da marca e do conceito do governo;
XI - normatizar modelos de comunicação interna da Prefeitura Municipal de Contagem;
XII - produzir materiais de orientação sobre a comunicação institucional da Prefeitura Municipal de Contagem; 
XIII - apoiar o desenvolvimento de projetos específicos que busquem a interlocução da Administração Municipal com os segmentos formadores de opinião da cidade;
XIV - apoiar o atendimento de estudantes, escolas e público em geral, em pesquisas e trabalhos escolares, oferecendo informações sobre o Município de Contagem;
XV - apoiar a recepção de autoridades e convidados brasileiros e estrangeiros nos Gabinetes do Prefeito e Vice- Prefeito;
XVI - promover a divulgação de eventos e ações de mobilização do Poder Público Municipal;
XVII - promover políticas de relacionamento entre a Administração Municipal com as comunidades, ampliando a interlocução do Poder Executivo com a sociedade; e
XVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO VII
DO PESSOAL E ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
Art. 11.  A Secom disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem, constituído por cargos de provimento 
permanente e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM nos termos do art. 31 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 1º  As nomeações e designações dos ocupantes de cargos de DAM que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 2º  A Secom poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 12.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 11 somam 748,0 (setecentos e quarenta e oito) pontos de DAM-unitário.
§ 1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 
2017.
§ 2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§ 3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 16 (dezesseis) pontos de GEM-unitário.
§ 4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, de 2017, no art. 43 e seus parágrafos.
§ 5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO VIII
DAS ATRIBUIÇÕES DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES
Art. 13.  Ao Secretário Municipal de Comunicação compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades do órgão, exercer as atribuições previstas na Lei Orgânica Munici-
pal, bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 1º  Integra o Gabinete do Secretário, um Subsecretário ao qual compete auxiliar o Secretário na gestão da Secom.
§ 2º  O Secretário é o ordenador de despesas, podendo delegar por ato próprio ao Subsecretário ou a titular de Superintendência, observadas as normas legais 
aplicáveis.
Art. 14.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Secretário e às unidades organizacionais internas da Secom nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e infor-
mações necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos;
VI - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 15.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na Secom, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações iner-
entes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO IX
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 16.  O Secretário Municipal, nas ausências eventuais e temporárias, será substituído pelo Subsecretário, que exercerá também as atribuições determinadas por ele, 
ficando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do substituído.
Parágrafo único.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargos de provimento em comissão ou não, lotado nesta Secretaria Municipal, observa-se à o 
disposto na Lei Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementam a regulamentação da matéria.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 17.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Secretário, que baixará, quando necessário, atos complementares ao fiel cumprimento e aplicação do 
presente Decreto.



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

Contagem, 22 de março de 2018 Página 33 de 71 Diário Oficial de Contagem - Edição 4310

Art. 18.  Revoga-se o Decreto nº 91, de 25 de junho de 2013.
Art. 19.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 22 de março de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ANEXO
Organograma da Secretaria Municipal de Comunicação

DECRETO Nº 445, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, as competências e atribuições de suas unidades, as definições e nor-
mas sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 1º  A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude - Secej tem por finalidade planejar, coordenar e articular a execução das políticas e programas de cul-
tura, de esportes e lazer e para a Juventude, com as competências definidas no art. 28 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017.
Art. 2º  A estrutura organizacional da Secej é composta pelas unidades vinculadas diretamente ao Secretário, a Subsecretaria de Cultura e Subsecretaria de Esporte e 
Lazer:
§1º  Estão diretamente vinculadas ao Secretário as seguintes unidades:
I - Gabinete do Secretário;
II - Assessoria de Gestão e Inovação;
III - Diretoria de Operação Institucional;
IV - Diretoria de Organização de Eventos e Esportivos e Culturais; e
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V - Superintendência de Políticas para Juventude;
§2º  Subsecretaria de Cultura à qual estão subordinadas:
I - Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, composta por:
a) Gerência de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Cultural;
b) Gerência de Casa de Cultura e Biblioteca;
II - Diretoria de Políticas Culturais, composta por:
a) Gerência de Ações Culturais;
b) Gerência de Artes Visuais e Cênicas;
c) Gerência de Música e Formação;
§3º  Subsecretaria de Esporte e Lazer à qual estão subordinadas:
I - Diretoria de Futebol, composta por:
a) Gerência de Equipamentos de Futebol;
II - Diretoria de Esporte e Lazer, composta por:
a) Gerência de Equipamentos de Esporte e Lazer;
b) Gerência de Esporte Educacional.
§4º  As unidades organizacionais da Secej se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
CAPÍTULO I
DAS UNIDADES VINCULADAS AO SECRETÁRIO
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 3º  Ao Gabinete do Secretário compete:
I - organizar o expediente do Gabinete, suas audiências, bem como as correspondências do Secretário e Subsecretários;
II - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
III - coordenar e controlar o atendimento ao público que se dirige ao Gabinete, bem como orientar sobre assuntos em tramitação no Gabinete e na Secretaria;
IV - secretariar reuniões, organizar entrevistas e palestras, bem como pautas das audiências solicitadas ao Secretário;
V - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, instruções normativas, ordens de serviço e outros documentos;
VI - manter as demais chefias informadas das orientações e procedimentos definidos pelo Secretário;
VII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Secej;
VIII - acompanhar as publicações no Diário Oficial de Contagem e informar ao Secretário os atos e publicações de interesse da Secej;
IX - manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Secej; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos ou definidas pelo Secretário.
Seção II
Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 4º  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
I - prestar assessoria direta e imediata ao Secretário ou a quem ele indicar, em assuntos especializados;
II - cumprir as missões determinadas pelo Secretário, bem como desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social;
III - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete e acompanhar sua execução e atendimento;
IV - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos pelo Secretário e demais chefias;
V - assessorar as relações do Secretário e Subsecretários com os órgãos da administração municipal e entidades externas que o demandarem;
VI - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimização 
no âmbito da Secretaria;
VII - atuar no planejamento estratégico da Secej e em seus planos setoriais;
VIII - monitorar o desempenho global da Secej colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades e na proposição de ações que 
visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos; 
IX - apoiar e assessorar as atividades desenvolvidas pelas unidades da Secej, conforme definições do Secretário;
X- atuar, conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Comunicação - Secom, para as ações de comunicação, incluindo a preparação de material informativo e a 
organização de eventos relacionados à temática da Secej;
XI - atuar, nos limites de sua competência e orientações da Procuradoria Geral do Município - PGM, em assuntos jurídicos de interesse da Secej;
XII - assessorar o Secretário e Subsecretários na participação em reuniões de conselhos e outros órgãos colegiados, audiências públicas, congressos e eventos em geral;
XIII - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes;
XIV - promover o gerenciamento estratégico em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas;
XV - transmitir aos demais níveis hierárquicos as determinações, ordens de serviço, portarias e outros atos emanados do secretário da pasta; e
XVI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Diretoria de Operação Institucional
Art. 5º  À Diretoria de Operação Institucional compete:
I - executar as atividades orçamentárias, financeiras, administrativas e de pessoal no âmbito da Secej, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão, orça-
mentária, financeira e administrativa;
II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o Plano 
Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere a Secej, conforme orientação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
III - realizar, no âmbito de suas competências, os atos necessários à execução orçamentária e financeira, tais como solicitações e autorizações para realização de despe-
sas, pedidos de provisionamento e de empenho, emissão de notas de autorização de pagamentos e outros, conforme orientações e normas da Seplan e da Secretaria 
Municipal de Fazenda - Sefaz;
IV - realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual;
V - elaborar o Balanço Geral dos Fundos geridos pela Secej;
VI - promover a correta aplicação de recursos e determinar a apuração de irregularidades;
VII - alimentar sistemas informatizados específicos, bem como aqueles sistêmicos que compõem a estrutura de gestão e controle da execução orçamentária e financeira;
VIII - expedir e elaborar balancetes mensais e promover conciliação das contas contábeis de controle que requerem fechamento mensal;
IX - controlar a movimentação de bens móveis da Secej e apurar e encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;
X - fazer o levantamento das necessidades de materiais da Secej e definir a programação de compras;
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XI - controlar os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia solicitados pelo Gabinete do Secretário e demais unidades;
XII - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
XIII - executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter 
controle do material permanente;
XIV - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
XV - executar as atividades relacionadas à administração de recursos humanos lotados e em exercício na Secej, segundo as políticas do órgão central, incluindo os 
devidos registros, encaminhamentos para concessão de benefícios e direitos, avaliação de desempenho, informações para a folha de pagamento, conforme orientações 
e normas da Secretaria Municipal de Administração - Sead;
XVI - solicitar e acompanhar a disponibilização de veículo observada agenda de compromissos do Secretário:
XVII - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, nos quais a Secej seja parte ou interveniente;
XVIII - prestar apoio administrativo e disponibilizar informações e documentos solicitados pelas demais unidades;
XIX - solicitar, acompanhar e gerir o Pronto Pagamento;
XX - realizar a normatização de procedimentos de sua competência; e
XXI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos ou definidas pelo Secretário.
Seção IV
Diretoria de Organização de Eventos Esportivos e Culturais
Art. 6º  A Diretoria de Organização de Eventos Esportivos e Culturais, subordinada diretamente ao Secretário, tem as seguintes atribuições:
I - promover a organização de eventos e atividades culturais no município;
II - promover as manifestações culturais populares e regionais no município;
III - promover a organização de eventos e atividades esportivas no município;
IV - apoiar a participação dos atletas em competições fora da cidade, garantindo a infraestrutura necessária;
V - incentivar investimentos para a profissionalização dos atletas e das equipes;
VI - identificar os atletas do esporte de alto rendimento na cidade;
VII - desenvolver programas de aperfeiçoamento para os atletas de alto rendimento;
VIII - propor a celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e/ou privadas, visando especialmente à obtenção de recursos para esporte de alto rendi-
mento;
IX - incentivar a participação nos eventos do calendário esportivo estadual, nacional e internacional;
X - promover a organização de eventos e atividades de lazer no município; e
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
§1º  A Diretoria atuará em articulação com unidades da Subsecretaria de Cultura e da Subsecretaria de Esporte.
§2º  A Diretoria fará articulações com a Secom, no que for pertinente aos eventos a serem realizados e conforme orientações do Secretário.
Seção V
Da Superintendência de Políticas para a Juventude
Art. 7º  À Superintendência de Políticas de Juventude, subordinada diretamente ao Secretário, compete:
I - coordenar, normatizar e executar as políticas, diretrizes e metas relacionadas a política de juventude do Município;
II - articular programas e projetos municipais que atendem a juventude no âmbito do município;
III - incentivar o protagonismo juvenil;
IV - atender as diversas entidades organizadas da juventude, auxiliando o encaminhamento de suas demandas junto aos órgãos municipais;
V - promover a interlocução com as diversas entidades para viabilizar as políticas públicas voltadas para a juventude, mediando eventuais conflitos;
VI - acompanhar, avaliar e dar apoio, no que for pertinente, às deliberações e recomendações do Conselho Municipal de Juventude;
VII - articular com órgãos estaduais e nacionais para implementação de programas e projetos visando o desenvolvimento de ações afirmativas para a juventude;
VIII - elaborar projetos para submeter aos órgãos governamentais ou não-governamentais fomentadores da política de juventude;
IX - coordenar a realização das conferências municipais de juventude, organizar debates, seminários e eventos que promovam saberes e ações relacionadas à juventude;
X - acompanhar e monitorar os programas e projetos que atendam a juventude no município;
XI - sistematizar informações relativas às diversas entidades que trabalham com a juventude no município;
XII - articular com as demais unidades desta Secretaria para ampliar o acesso dos jovens aos esportes, lazer e à cultura;
XIII - fazer a articular com demais órgãos municipais para ampliar e acesso dos jovens à educação, saúde e trabalho, buscando à intersetorialidade das políticas públi-
cas; e
XIV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO II
DA SUBSECRETARIA DE CULTURA
Art. 8º  À Subsecretaria de Cultura compete:
I - planejar e coordenar a execução de programas, projetos e atividades de ação cultural e de proteção do patrimônio cultural do Município;
II - planejar e coordenar as atividades de casas de espetáculos, museus, bibliotecas, cinemas, teatros, arquivos, centros culturais e atividades culturais promovidas ou 
patrocinadas pelo Município;
III - promover, juntamente com as Administrações Regionais, a descentralização e a democratização da cultura no Município;
IV - promover e apoiar iniciativas comunitárias da área cultural;
V - articular-se com entidades públicas ou privadas visando a aprimorar seus recursos técnicos e operacionais;
VI - gerir o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura - FMIC, Fundo Municipal do Patrimônio Cultural - FUMPAC e outros afetos à matéria;
VII - recolher, recuperar, organizar e manter sob sua guarda documentos públicos e privados de interesse público, visando sua utilização com fins administrativos, legais 
e culturais; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural
Art. 9º  São atribuições da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural:
I - propor diretrizes e implementar a política de proteção do patrimônio cultural, constituído pelo conjunto dos bens materiais e imateriais do Município;
II - coordenar e elaborar planos e projetos relativos à política de proteção do patrimônio cultural do Município, em colaboração com os demais órgãos da Adminis-
tração Pública Municipal;
III - propor formas de compatibilização de planos e projetos setoriais de proteção aos bens imóveis e áreas que compõem o patrimônio cultural do Município com os 
demais planos e projetos em desenvolvimento na Administração Pública Municipal;
IV - atuar como unidade de integração e intercâmbio com outras instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, envolvidas com políticas de proteção do 
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patrimônio cultural;
V - implementar, em colaboração com outros órgãos da Administração Pública Municipal, programas, planos e projetos de educação para o patrimônio cultural;
VI - promover a integração das ações de memória e patrimônio cultural desenvolvidas no âmbito da Secej;
VII - elaborar normas, padrões e procedimentos relacionados ao suporte técnico-administrativo ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - COMPAC;
VIII - promover a gestão integrada com o órgão de proteção do patrimônio cultural, nas esferas federal e estadual, em relação aos bens culturais do Município de 
Contagem;
IX- formular e implementar, em conjunto com as demais unidades, estratégias e mecanismos de integração e fortalecimento institucional da Secej;
X - estabelecer diretrizes políticas para o Sistema Municipal de Bibliotecas e Casa de Cultura;
XI - estabelecer diretrizes para as políticas culturais no Município; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Gerência de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Art. 10.  A Gerência de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Cultural tem as seguintes atribuições:
I - coordenar, acompanhar e avaliar os projetos de pesquisa de memória e patrimônio material e imaterial do Município;
II - atuar para o cumprimento do plano de salvaguarda, em conformidade com o Programa Permanente de Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial;
III - coordenar a elaboração de projetos de restauração, conservação e utilização dos bens tombados do Município;
IV - acompanhar e executar as ações de implantação, conservação e preservação de monumentos e obras artísticas em logradouros públicos da cidade;
V - realizar ações de valorização, divulgação e conservação do patrimônio cultural da Cidade;
VI - elaborar e executar a política de preservação e valorização do patrimônio arqueológico, no âmbito de atuação da Gerência;
VII - coordenar a elaboração dos relatórios de proteção patrimonial no Município para encaminhamento ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais - IEPHA com vistas ao repasse do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Estadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS referente ao Patrimônio Cultural;
VIII - prestar suporte técnico-administrativo ao COMPAC;
IX - identificar, inventariar, registrar, proteger e promover o patrimônio cultural do Município;
X - manter a guarda e gerenciar o acesso e a atualização da documentação, dos arquivos e bancos de dados relativos aos bens de que se compõe o patrimônio cultural 
do Município;
XI - analisar e monitorar os projetos de intervenção nos bens culturais do Município;
XII - organizar e manter atualizados os instrumentos legais e urbanísticos de preservação;
XIII - realizar, apoiar e divulgar pesquisas e informações referentes à memória, formação histórica, social e cultural de Contagem;
XIV - elaborar e desenvolver projetos de Educação Patrimonial, envolvendo escolas, comunidades, produtores culturais, imprensa e equipamentos culturais do municí-
pio;
XV - coordenar a elaboração, com participação da sociedade, de dossiês de registro do patrimônio imaterial, e respectivos planos de salvaguarda, em conformidade 
com o Programa Permanente de Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial; e
XVI -desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Gerência de Equipamentos Culturais
Art. 11.  A Gerência de Equipamentos Culturais tem as seguintes atribuições:
I - coordenar, dar manutenção e gerir os equipamentos culturais;
II - promover ações de divulgação dos equipamentos culturais visando a sua utilização;
III - implementar política de aquisição de acervo e coleções de significativo valor histórico e cultural para o Município;
IV - elaborar e implementar o Plano Museológico
V - organizar exposições a partir do acervo do Museu;
VI - elaborar projetos para desenvolvimento do Museu;
VII - desenvolver ações educativas;
VIII - promover pesquisa permanente sobre a história de Contagem, a cultura e a arte brasileira;
IX - planejar, promover, incentivar e documentar as criações culturais e artísticas;
X - coletar, organizar, conservar e extroverter coleções e acervos da cultura e da arte sob sua responsabilidade;
XI - pesquisar, desenvolver e disseminar práticas de gestão cultural e do conhecimento, contribuindo para a articulação, difusão e aperfeiçoamento das atividades dos 
demais Centros Culturais e equipamentos;
XII - promover o diálogo com a comunidade e escolas da Rede Municipal, Estadual e Privada de Ensino;
XIII - estabelecer diretrizes e coordenar políticas para o Sistema Municipal de Bibliotecas, Livros e Leitura - SMBLL;
XIV - coordenar a política pública de informação e leitura no âmbito das Bibliotecas Municipais;
XV - definir diretrizes organizacionais e políticas de formação de coleções e de ação cultural;
XVI - estabelecer normas de funcionamento zelando pela preservação e difusão do acervo bibliográfico e audiovisual;
XVII - manter intercâmbio com instituições congêneres, objetivando o aprimoramento técnico-cultural e a dinamização de suas atividades;
XVIII - promover a extensão de atividades e serviços da biblioteca à comunidade, especialmente às áreas de exclusão social e aos usuários especiais, proporcionando-
lhes acesso a informação, leitura e a atividades culturais;
XIX - coordenar ações integradas com unidades escolares, entidades culturais, grupos e representantes da comunidade;
XX - executar projetos de ampliação de acervo cultural;
XXI - organizar acervo para videoteca e hemeroteca; e
XXII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Parágrafo único.  Os equipamentos públicos de cultura são os seguintes:
I - Casa de Cultura Nair Mendes Moreira - Museu Histórico de Contagem;
II - Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Matos Filho (Casa Amarela, Casa Azul e Casa Rosa);
III - Centro Cultural Regional Petrolândia;
IV - Biblioteca Dr. Edson Diniz;
V - Espaço Popular de Contagem;
VI - Casa dos Cacos de Louça; e
VII - Cine Teatro Municipal Tony Vieira.
Seção II
Diretoria de Políticas Culturais
Art. 12.  São atribuições da Diretoria de Políticas Culturais:
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I - planejar, coordenar e desenvolver, em conjunto com as demais unidades da Secej, programas e projetos destinados a promover o acesso da população aos bens e 
serviços culturais, por meio de ações permanentes e descentralizadas, nas diversas áreas artísticas e culturais;
II - promover e preservar a herança cultural e artística do Município;
III - apoiar e incentivar atividades e manifestações culturais de interesse das comunidades das diferentes regiões do Município;
IV - propor iniciativas de incentivo, proteção e valorização da diversidade artística e cultural do Município;
V - promover, de forma integrada, a articulação e o debate público para o desenvolvimento e o fomento das atividades culturais no âmbito do Município;
VI - desenvolver e apoiar programas e projetos que visem à revitalização e utilização de espaços públicos, em especial das unidades vinculadas à Secej, objetivando a 
potencialização de ações culturais no Município;
VII - planejar, coordenar e desenvolver, em conjunto com as demais unidades da Secej, a articulação intersetorial necessária à formulação e à implementação dos pro-
gramas e projetos culturais;
VIII - promover e coordenar a articulação da Secej com órgãos e entidades do Estado e da União, bem como com organismos nacionais e internacionais, para a realiza-
ção de projetos culturais de interesse do Município;
IX - promover o intercâmbio com experiências nacionais e internacionais que possuem como objeto a inovação dos conceitos e das práticas no campo da cultura;
X - estimular, em ação conjunta com as unidades da Secej, a implantação e a organização de iniciativas de cooperação da sociedade civil na discussão, formulação e 
execução da política cultural do Município;
XI - promover o acompanhamento e o suporte ao funcionamento de colegiados e fóruns participativos de monitoramento e avaliação da política cultural do Município;
XII - elaborar normas, padrões e procedimentos relacionados ao suporte técnico-administrativo ao Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC;
XIII - promover ações e atividades de caráter formativo abertas a população, estudantes e comunidade.
XIV - coordenar projetos voltados para à formação de artistas, gestores, produtores e educadores culturais;
XV - incentivar, apoiar e divulgar as manifestações das culturas populares regionais;
XVI - formular editais públicos que democratizem os recursos financeiros de fomento à cultura;
XVII - apoiar o acesso e envolvimento da juventude do Município nas atividades culturais desenvolvidas no Município;
XVIII - coordenar as políticas voltadas às artes visuais e cênicas no Município;
XIX - coordenar as políticas voltadas à Música e Formação Musical no Município; e
XX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Gerência de Ações Culturais
Art. 13.  A Gerência de Ações Culturais tem as seguintes atribuições:
I - estimular a criação e a produção cultural do Município, por meio da promoção e do fomento a projetos e eventos locais;
II - coordenar o planejamento articulado da programação dos equipamentos e espaços culturais;
III - promover e coordenar projetos de circulação, exibição e difusão cultural, nas diversas linguagens artísticas, considerando suas especificidades e linhas de atuação;
IV - planejar e desenvolver, em articulação com as demais unidades da Secej programas integrados de formação, capacitação e qualificação artística e cultural;
V - acompanhar as atividades afetas à implantação e ao funcionamento de ações permanentes de formação, capacitação e qualificação artística e cultural;
VI- desenvolver e apoiar projetos de difusão e intercâmbio cultural, fortalecendo a inserção da cidade no âmbito regional, nacional e internacional;
VII - desenvolver e apoiar projetos que promovam a troca de experiências entre artistas, agentes, grupos e produtores culturais e o intercâmbio da produção artística e 
cultural no Município;
VIII - propor e implementar iniciativas de financiamento e buscar parcerias para a execução de ações e atividades culturais no âmbito do Município;
IX - democratizar o acesso da população aos bens culturais;
X - coordenar o uso e a ocupação do Cine Teatro Tony Vieira, do Espaço Popular e do Teatro da Casa Azul;
XI - desenvolver programas e atividades de difusão de todas as linguagens artísticas e expressões culturais, combinando a valorização do artista local, especialmente os 
situados em áreas de vulnerabilidades sociais, com o acesso e a circulação de programação consagrada por toda a cidade;
XII - planejar e executar as atividades artísticas e culturais no Município;
XIII - fornecer informações artísticas e sobre as programações para as demais áreas da Secej e para as equipes de produção técnica dos eventos;
XIV - coordenar e fiscalizar as atividades referentes aos recursos, pessoal, contratos, parcerias, convênios, serviços administrativos e de manutenção locais, orientando a 
operacionalização pela Diretoria de Operação Institucional; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Gerência de Artes Visuais e Cênicas
Art. 14.  A Gerência de Artes Visuais e Cênicas tem as seguintes atribuições:
I - colaborar com a disseminação das políticas voltadas às artes visuais e cênicas no Município;
II - elaborar e coordenar projetos voltados às Artes Visuais, exposições institucionais, artes cênicas, artes circenses e dança;
III - estabelecer diálogo constante com artistas e produtores culturais;
IV- formular edital de ocupação das galerias afetas à Secej;
V - desenvolver ações e atividades de formação nas artes visuais;
VI - organizar e executar projetos que estimulem a produção e as linguagens das artes visuais;
VII - planejar e executar programas e projetos permanentes de formação na área das artes visuais e artes cênicas visuais articulados à política de formação cultural da 
Secej;
VIII - organizar e realizar espetáculos de circo, teatro e dança;
IX - organizar festivais, eventos e projetos culturais;
X - desenvolver, junto à Secretaria Municipal de Educação - Seduc atividades que fomentem as artes cênicas na infância e adolescência;
XI - coordenar, articular, prestar orientação e acompanhar as ações nos equipamentos culturais, nas áreas de fomento, formação, programação e difusão, garantindo 
espaço de expressão representativas da diversidade de expressões e identidades culturais existentes na cidade;
XII - garantir políticas públicas de iniciação nas artes, incentivando, desenvolvendo e aprimorando a aprendizagem em diferentes linguagens artísticas;
XIII - incentivar a juventude do Município à participação em atividades das áreas de artes visuais e cênicas;
XIV- gerir os programas e prêmios culturais de financiamento relacionados à área de atuação da Gerência, bem como outras iniciativas de financiamento e apoio por 
meio de editais públicos; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção III
Gerência de Música e Formação
Art. 15.  A Gerência de Música e Formação tem as seguintes atribuições:
I - colaborar com a disseminação das políticas voltadas à Música e formação musical no Município;
II - garantir políticas públicas de iniciação nas artes musicais, incentivando, desenvolvendo e aprimorando a aprendizagem em diferentes linguagens artísticas;
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III - buscar parcerias e intercâmbio com outras instituições, empresas e produtores culturais;
IV - organizar e realizar eventos e espetáculos de música e outras ações que estimulem a produção musical do Município;
V - reconhecer e valorizar a diversidade musical do município;
VI planejar e executar programas e projetos permanentes de formação na área da música articulados à política de formação cultural da Secej;
VIII - coordenar e promover ações voltadas à formação e sensibilização cultural, tais como: eventos e cursos, oficinas, seminários, palestras, wokshops, dentre outros;
IX - executar projetos de formação para disseminadores culturais;
X - coordenar e administrar a Central de Cursos;
XI- realizar ações e eventos que estimulem e aperfeiçoem a produção cultural do município;
XII - planejar e executar programas, projetos e cursos de formação e qualificação na área cultural;
XIII - apoiar e incentivar produções culturais voltadas para a experimentação de novas linguagens culturais e de vanguarda;
XIV - gerir os programas e prêmios culturais de financiamento relacionados à área de atuação da Gerência, bem como outras iniciativas de financiamento e apoio por 
meio de editais públicos; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO III
DA SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Art. 16.  À Subsecretaria de Esporte e Lazer compete:
I - estabelecer diretrizes para a política de esporte e lazer no Município;
II - definir diretrizes para elaboração da programação periódica das atividades de lazer;
III - planejar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de esporte e lazer;
IV - promover o desenvolvimento do esporte no Município;
V - organizar o calendário das atividades esportivas;
VI - estimular os jovens à prática das diversas modalidades de esporte;
VII - incentivar e ampliar as oportunidades de lazer para todos os públicos;
VIII - promover e contribuir com as ações intersetoriais;
IX - estabelecer parcerias com órgãos afins, inclusive ligas, federações e empresas, de forma a incentivar e ampliar a prática desportiva junto à população;
X - analisar e propor atividades recreativas e de lazer, que atendam as expectativas e especificidade de cada região do Município;
XI - coordenar a administração das praças de esporte, áreas e equipamentos esportivos, no que for cabível;
XII - manter atualizadas informações estatísticas, estabelecendo mecanismos de coleta e tratamento das informações;
XIII - gerir o Fundo Municipal de Esporte - FME; e
XIV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Diretoria de Futebol
Art. 17.  São atribuições da Diretoria de Futebol:
I - fomentar a prática e desenvolvimento do futebol no Município;
II - estabelecer parcerias para garantir a ampliação de acesso aos grupos de futebol;
III - coordenar ações e campanhas educativas de incentivo à prática de esporte e à construção de novos equipamentos de futebol no Município;
IV - promover parcerias para realização e torneios e campeonatos de futebol em âmbito regional e municipal;
V - desenvolver programas, projetos e estratégias para desenvolvimento do esporte no município; e
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Gerência de Equipamentos de Futebol
Art. 18.  São atribuições da Gerência de Equipamentos de Futebol:
I - manter atualizado banco de dados com as informações sobre os equipamentos de futebol disponíveis;
II - administrar os espaços e equipamentos de futebol para garantir o acesso a toda a população;
III - elaborar e programar os planos anuais de obras de instalação, conservação, manutenção, reformas, ampliação de equipamentos de futebol do Município;
IV - orientar, acompanhar e controlar o uso de equipamentos de futebol do Município;
V - apurar e denunciar a ocorrência de irregularidades que possam ocasionar prejuízo ao funcionamento do serviço, ao patrimônio público e à moralidade administra-
tiva.
VI - acompanhar e propor medidas de manutenção, conservação e reparos dos equipamentos de futebol do Município; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Diretoria de Esporte e Lazer
Art. 19.  São atribuições da Diretoria de Esporte e Lazer:
I - desenvolver atividades e práticas esportivas nas diversas modalidades como meio de favorecer o acesso de crianças e de jovens à prática esportiva, sua inserção em 
grupos sociais;
II - promover campeonatos, torneios e jogos amistosos com o objetivo de incentivar e divulgar a prática esportiva no Município;
III - incentivar e apoiar o esporte amador;
IV - propor a celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e/ou privadas, visando especialmente à obtenção de recursos para o esporte;
V - garantir apoio logístico e recursos materiais para a realização dos eventos esportivos;
VI - acompanhar, executar e avaliar as ações de desenvolvimento do esporte;
VII - coordenar a execução dos programas e projetos de lazer no Município;
VIII - implantar, executar e monitorar programas e projetos de práticas de lazer;
IX - realizar atividades de lazer para públicos específicos, objetivando difundir e incentivar o desenvolvimento do lazer como elementos de inclusão social dos cidadãos;
X - analisar e emitir parecer técnico relativo a solicitação de apoio a terceiros para realização de atividades recreativas e de lazer;
XI - elaborar relatório com avaliação dos programas e projetos desenvolvidos; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Gerência de Equipamentos de Esporte e Lazer
Art. 20.  A Gerência de Equipamentos de Esporte e Lazer tem as seguintes atribuições:
I - administrar os espaços e equipamentos públicos de esporte e lazer para garantir o acesso a toda população;
II - orientar, acompanhar e controlar o uso de equipamentos esportivos do Município;
III - propor medidas de manutenção, conservação e reparos dos equipamentos esportivos e de lazer do Município;
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IV - elaborar e executar planos anuais de obras de instalação, conservação, manutenção, reformas, ampliação de equipamentos esportivos do Município;
V - apurar e denunciar a ocorrência de irregularidades que possam ocasionar prejuízo ao funcionamento do serviço, ao patrimônio público e à moralidade administra-
tiva;
VI - controlar atividades esportivas e de lazer promovidas nos espaços administrados pela Secretaria;
VII - prestar apoio logístico as atividades esportivas desenvolvidas pela Secretaria;
VIII - manter de banco de dados atualizado com as informações sobre a infraestrutura esportiva de interesse público; e
IX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Gerência de Esporte Educacional
Art. 21.  A Gerência de Esporte Educacional tem as seguintes atribuições:
I - fomentar nos estabelecimentos de ensino a prática esportiva, o esporte coletivo e o esporte de alto rendimento, para todas as idades;
II - articular com a Seduc para a elaboração da programação de esporte nas escolas municipais;
III - realizar torneios, atividades esportivas, objetivando difundir e incentivar o desenvolvimento do esporte e do lazer como elementos educativos para os alunos da 
rede municipal;
IV - administrar e suprir as escolas municipais de materiais esportivos:
V - propor e organizar campeonatos de esporte nas escolas municipais;
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 22.  A Secej disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Munícipio de Contagem e constituído de cargos de provimento 
permanente e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM nos termos do art. 31 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§1º  As nomeações e designações dos ocupantes de DAM, de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§2º  A Secej poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 23.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 22 somam 751,5 (setecentos e cinquenta e um inteiros e cinco décimos) pontos de DAM-unitário.
§1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão de DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 5 (cinco) pontos de GEM-unitário.
§4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, de 2017, no art. 43 e seus parágrafos.
§5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES
Art. 24.  Ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades do órgão e exercer as atribuições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único.  O Secretário é o ordenador de despesas, podendo delegar por ato próprio, ao Subsecretário ou a titular de Superintendência, observadas as normas 
aplicáveis.
Art. 25.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Secretário e às unidades organizacionais internas da Secej nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual ou federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e informa-
ções necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos;
VI - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 26.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na Secej, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações inerentes 
aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 27.  O Secretário Municipal, nas ausências eventuais e temporárias, será substituído pelo Subsecretário de Cultura ou pelo Subsecretário de Esporte, nesta ordem, 
ficando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do substituído.
Parágrafo único.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado nesta Secej, observar-se-á o disposto na Lei 
Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 28.  Os bens imóveis e móveis, materiais e equipamentos integrantes do patrimônio do Fundação Cultural do Município de Contagem - Fundac, extinta nos termos 
do art. 50 da Lei Complementar nº 247, de 2017, serão incorporados ao patrimônio do Município sob guarda e uso da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e 
Juventude - Secej.
§1º  Observado o disposto nos arts. 50 e 52 da Lei Complementar nº 247, de 2017, a Secej adotará as providências necessárias, visando à adaptação dos instrumentos 
contratuais e demais acordos firmados pela Fundac, bem como para a assunção de seus direitos, créditos e obrigações, e respectivas receitas, que passarão a ser recol-
hidas à conta do Tesouro Municipal.
§2º  A Secej adotará as providências cabíveis visando a transferência e assunção de contratos, termos de colaboração e compromissos diversos para sua gestão e 
controle, bem como representações e administração de órgãos colegiados e fundos, conforme orientações da Procuradoria Geral do Município - PGM e da Secretaria 
Municipal de Governo - Segov.
Art. 29. Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Secretário, que baixará, quando necessário, atos complementares necessários ao fiel cumprimento e 
aplicação do presente Decreto.
Art. 30.  Revoga-se o Decreto nº 103, de 25 de junho de 2013 e o Decreto nº 1.937, de 10 de outubro de 2012.
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Art. 31.  O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 22 de março de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ANEXO
Organograma da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

DECRETO Nº 446, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Município, as competências e atribuições de suas unidades, as definições e normas sobre seu quadro 
de pessoal e cargos e dá outras providencias.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 1°  A Procuradoria Geral do Município - PGM tem por finalidades planejar, coordenar, e executar as atividades jurídicas e correlatas de interesse do Município e da 
própria Procuradoria, com as competências definidas no art. 10 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017.
Art. 2º  A estrutura organizacional da PGM é composta pelas unidades vinculadas diretamente ao Procurador Geral do Município, a Subprocuradoria Geral e a Subpro-
curadoria Fiscal.
§1°  Estão vinculados diretamente ao Procurador Geral do Município a seguinte estrutura:
I - Gabinete do Procurador;
II - Assessoria de Gestão e Inovação;
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III - Diretoria de Operação Institucional; e
IV - Diretoria de Apoio Técnico e Gestão de Documentos.
§2°  A Subprocuradoria Geral tem a seguinte estrutura:
I - Superintendência de Contencioso Geral:
a) Diretoria de Contenciosos; e
b) Diretoria de Precatórios;
II - Superintendência Consultiva:
a) Diretoria de Licitações, Parcerias e Contratos; e
b) Diretoria de Consultivo.
§3°  A Subprocuradoria Fiscal tem a seguinte estrutura:
I - Superintendência de Atividades Tributárias e Execução Fiscal:
a) Diretoria de Execução Fiscal; e
b) Diretoria de Atividades Tributárias.
II - Superintendência de Cobrança e Crédito;
a) Diretoria de Crédito não Tributário; e
b) Diretoria de Cobrança Extrajudicial.
§4º  As unidades organizacionais da PGM se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
CAPÍTULO I
DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROCURADOR GERAL
Seção I
Gabinete do Procurador
Art. 3º  Ao Gabinete da Procurador compete:
I - organizar o expediente do gabinete, audiências e a correspondência do Procurador Geral do Município e dos Subprocuradores;
II - controlar os serviços de recepção ao público que se dirige ao gabinete;
III - preparar reuniões, entrevistas e palestras, bem como organizar as pautas das audiências solicitadas ao Procurador Geral do Município e aos Subprocuradores;
IV - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, instruções normativas, ordens de serviço, memorandos, correspondên-
cias externas, tabelas e outros documentos de interesse do Procurador Geral do Município ou dos Subprocuradores;
V - secretariar reuniões, entrevistas e palestras, bem como organizar as pautas das audiências solicitadas ao Procurador Geral do Município e Subprocuradores;
VI - manter as demais chefias informadas das orientações e procedimentos do Procurador Geral do Município e dos subprocuradores;
VII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Procuradoria Geral e Subprocuradorias;
VIII - manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Procuradoria Geral e Subprocuradorias;
IX - efetuar a conferência e correção de todos os documentos produzidos;
X - classificar, catalogar e indexar os pareceres jurídicos aprovados pelo Procurador Geral do Município e pelos Subprocuradores;
XI - subsidiar o Gabinete da PGM na distribuição e redistribuição de tarefas entre as suas unidades administrativas;
XII - classificar, catalogar e indexar os livros, periódicos, revistas e outros documentos;
XIII - gerir o Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município; e
XIV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 4º  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
I - prestar assessoria direta e imediata ao Procurador Geral do Município ou aos Subprocuradores, em assuntos especializados;
II - desenvolver atividades de representação política e social determinadas pelo Procurador Geral e pelos Subprocuradores;
III - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete e acompanhar sua execução e atendimento;
IV - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Procurador Geral do Município e os subprocuradores;
V - assessorar as relações do Procurador Geral do Município e dos Subprocuradores com os órgãos da administração municipal, e entidades externas que o demanda-
rem;
VI - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimização;
VII - proceder com a normalização dos sistemas de informatização da PGM;
VIII - monitorar e avaliar o desempenho global da PGM colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades e na proposição de 
ações que visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
IX - realizar o acompanhamento diários das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes;
X - promover o gerenciamento estratégico em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas pelo Gabinete da PGM;
XI - promover e atualizar o plano de gestão de processos, procedimentos e documentos da PGM; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Da Diretoria de Operação Institucional
Art. 5º  À Diretoria de Operação Institucional compete:
I - executar as atividades orçamentárias, financeiras, administrativas e de pessoal no âmbito do PGM, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão, orça-
mentária, financeira e administrativa;
II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o Plano 
Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere a PGM, conforme orientação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
III - realizar, no âmbito de suas competências, os atos necessários à execução orçamentária e financeira, tais como solicitações e autorizações para realização de despe-
sas, pedidos de provisionamento e de empenho, emissão de notas de autorização de pagamentos e outros, conforme orientações e normas da Seplan e da Secretaria 
Municipal de Fazenda - Sefaz;
IV - realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual da PGM;
V - coordenar e controlar o atendimento aos demais órgãos da Administração Pública;
VI - promover a correta aplicação de recursos e determinar a apuração de irregularidades;
VII - controlar a movimentação de bens móveis da PGM e apurar encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;
VIII - realizar o levantamento das necessidades de materiais da PGM e definir a programação de compras;
IX - controlar os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia solicitados pelo Gabinete do Procurador Geral e demais unidades;
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X - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
XI - acompanhar as atividades relacionadas à administração de recursos humanos lotados e em exercício na PGM, observadas as orientações da Secretaria Municipal de 
Administração - Sead;
XII - selecionar, contratar e acompanhar às demandas de contratos dos estagiários da Procuradoria Geral, bem como as renovações contratuais;
XIII - executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter 
controle do material permanente;
XIV - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
XV - solicitar e acompanhar a disponibilização de veículo observada agenda de compromissos do Gabinete da PGM;
XVI - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, onde seja parte ou interveniente;
XVII - prestar apoio administrativo e disponibilizar informações e documentos solicitados pelas demais unidades;
XVIII - elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise superior, relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas;
XIXI - controlar as assinaturas de jornais e revistas de interesse da PGM;
XX - realizar consultas e solicitações ao Cartório de Registro de Imóveis - CRI de interesse da municipalidade, quando necessário;
XXI - autorizar e gerenciar o controle de autenticações e reconhecimentos de firmas junto aos Cartórios de Notas, em documentos de interesse da municipalidade;
XXII - providenciar e acompanhar as minutas de escrituras de interesse da municipalidade, bem como acompanhar o registro das mesmas, encaminhando ao CRI para a 
Sead o Cadastro Imobiliário para as devidas averbações;
XXIII - providenciar os pagamentos mensais das obrigações da PGM em face das sentenças judiciais e obrigações contratuais;
XXIV - selecionar e acompanhar às demandas de contratos dos estagiários da PGM, bem como as renovações contratuais;
XXV - solicitar documentos em outras unidades, órgãos públicos e entidades particulares, sempre que necessário para subsidiar os trabalhos dos servidores lotados na 
PGM;
XXVI - realizar a normatização de procedimentos de sua competência;
XXVII - solicitar, acompanhar e gerir o Pronto Pagamento; e
XXVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção IV
Da Diretoria de Apoio Técnico e Gestão e Documentos
Art. 6º  À Diretoria de Apoio Técnico e Gestão de Documentos compete:
I - coordenar a distribuição de novas ações judiciais;
II - controlar a entrada, distribuição, tramitação, juntada, saída, protocolo e arquivamento de documentos e de processos administrativos e judiciais;
III - coordenar a atividade de protocolo de petições, de carga de autos perante os órgãos judiciais competentes;
IV - acompanhar as publicações nos órgãos oficiais e encaminhar aos procuradores as intimações, notificações e demais comunicações administrativas ou judiciais, 
segundo critérios objetivos, auxiliando inclusive no controle de prazos;
V - coordenar a distribuição de tarefas internas e forenses entre os Procuradores Municipais;
VI - promover a verificação e conferência das despesas e custas processuais;
VII - administrar, controlar e coordenar junto aos demais órgãos do Município, o atendimento ao público nos assuntos pertinentes à área de atuação da PGM;
VIII - providenciar cópia de documentos quando os processos judiciais ou administrativos não estiverem disponíveis para carga;
IX - executar serviços de malote e correspondência;
X - efetuar a digitalização e atualização dos arquivos digitalizados referentes aos processos judiciais, processos administrativos, ofícios, portarias, e demais expedientes;
XI - gerenciar o envio das publicações eletrônicas referentes aos processos de interesse do Município por meio de sistema informatizado de controle de expediente;
XII - gerenciar a indexação dos documentos digitalizados e a carga dos dados em sistema de controle informatizado;
XIII - gerenciar o controle de qualidade das imagens;
XIV - gerenciar a disponibilização dos documentos digitalizados de forma estruturada para software de controle da PGM;
XV - elaborar respostas aos ofícios judiciais e aos demais órgãos da Administração e de entidades externas;
XVI - gerenciar a linha de produção de documentos digitalizados e coordenar a distribuição de tarefas entre os servidores;
XVII - organizar a distribuição de cartas precatórias, bem como os editais de citação com envio e acompanhamento junto a imprensa oficial, para a publicação;
XVIII - acompanhar as iniciais referente as ações de usucapião, cadastrando-as e encaminhando-as aos setores pertinentes, findando com a petição sobre interesse ou 
não na causa pela municipalidade e/ou sobrestamento do feito, até a juntada de documentos solicitados pelos órgãos envolvidos;
XIX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO II
DA SUBPROCURADORIA GERAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS
Art. 7º  À Subprocuradoria Geral compete:
I - coordenar a promoção da defesa dos interesses do Município nas esferas administrativa e judicial de sua competência; 
II - coordenar a tramitação de ações de sua competência em todas as instâncias;
III - coordenar e aprovar a elaboração de petições e manifestações jurídicas das unidades vinculadas e determinar a distribuição de novas ações judiciais, quando en-
tender cabível;
IV - coordenar e aprovar a atividade jurídico-consultiva da Subprocuradoria Geral;
V - garantir a uniformização das atividades jurídicas e das manifestações consultivas e judiciais;
VI - apresentar temas controvertidos, para fins de elaboração de súmulas administrativas, que servirão como orientações jurídicas à Administração Municipal para 
consecução das políticas públicas locais;
VII - uniformizar o posicionamento jurídico na Subprocuradoria Geral;
VIII - determinar a arguição de inconstitucionalidade de leis por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADI;
IX - coordenar e aprovar toda a formação, compensação e pagamento dos precatórios judiciais da Justiça Comum e da Justiça do Trabalho;
X - coordenar assessoramento jurídico ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos do Município, nos assuntos de sua competência;
XI - coordenar todas as manifestações jurídicas nos procedimentos licitatórios, parcerias e contratos da Administração Municipal;
XII - coordenar todos os assuntos relacionados aos servidores públicos lotados na PGM; e
XIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Superintendência de Contencioso Geral
Art. 8º  À Superintendência de Contencioso Geral compete:
I - promover a defesa dos interesses do Município nas esferas administrativa e judicial, de sua competência;
II - supervisionar a tramitação de ações de sua competência em todas as instâncias;
III - supervisionar e coordenar os procuradores no exercício de suas funções;
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IV - supervisionar e acompanhar os trabalhos realizados pelos servidores administrativos e estagiários, ouvindo suas sugestões e encaminhando-as aos superiores 
hierárquicos;
V - acompanhar e avaliar as atividades relacionadas com a concepção, aplicação e aperfeiçoamento da legislação municipal;
VI - prestar assessoramento jurídico ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos e entidades do Município, nos assuntos de sua competência;
VII - acompanhar ações expropriatórias, atendendo às declarações de utilidade pública do Chefe do Poder Executivo;
VIII -designar Procurador Municipal para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, sempre que determinado pelo Procurador Adjunto Geral;
IX -gerenciar a formação e pagamento dos precatórios judiciais da Justiça Comum e da Justiça do Trabalho;
X - examinar e emitir parecer quando solicitado;
XI - prestar informações sobre os processos judiciais e administrativos de sua responsabilidade;
XII - apresentar temas controvertidos, para fins de elaboração de súmulas administrativas, que servirão como orientações jurídicas à Administração Municipal para 
consecução das políticas públicas locais;
XIII - uniformizar o posicionamento jurídico no contencioso geral;
XIV - atender as demandas do Gabinete da PGM; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Contencioso
Art. 9º  A Diretoria de Contencioso tem as seguintes atribuições:
I - acompanhar e controlar o andamento dos processos judiciais e administrativos do contencioso geral;
II - promover a uniformização das atividades jurídicas e das manifestações judiciais;
III - supervisionar a elaboração de respostas aos ofícios judiciais e aos demais órgãos da Administração e de entidades externas;
IV - acompanhar as ações judiciais consideradas relevantes, com informações atualizadas e integrais dos autos;
V - gerenciar a prestação interna de informações indispensáveis às manifestações judiciais;
VI - auxiliar aos procuradores nos assuntos de competência da Diretoria;
VII - coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos estagiários;
VIII - supervisionar as demais atividades administrativas relativas às ações contenciosas;
IX - atuar diretamente nas ações contenciosas gerais do Município;
X - propor e acompanhar as ações expropriatórias atendendo às declarações de utilidade pública do Chefe do Poder Executivo;
XI - elaborar pesquisa e estudos para ingresso de ações específicas e medidas atinentes à suspensão de liminares, quando for o caso de grave lesão à ordem, à econo-
mia e à segurança pública;
XII - opinar sobre contencioso imobiliário e acompanhar as ações neste âmbito;
XIII - emitir parecer quando solicitado;
XIV - prestar informações processuais, quando solicitado;
XV - apresentar temas controvertidos ao Subprocurador Geral, para fins de elaboração de súmulas administrativas, que servirão como orientações jurídicas à Administ-
ração Municipal para consecução das políticas públicas locais; e
XVI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos
Subseção II
Diretoria de Precatórios
Art. 10.  A Diretoria de Precatórios tem as seguintes atribuições:
I - controlar, conferir e revisar o processamento dos precatórios;
II - receber e processar pedidos de compensação tributária;
III - prestar informações aos interessados nos precatórios.
IV - coordenar e supervisionar a atividade de elaboração de memória de cálculo e precatórios judiciais, atendendo todas as demandas da PGM que necessitem de 
serviços dessa natureza;
V - coordenar e supervisionar a atividade de conferência de cálculos apresentados pela parte contrária para subsidiar a atuação do Município;
VI - coordenar a distribuição e redistribuição de ações e tarefas;
VII - examinar e emitir parecer quando solicitado;
VIII - coordenar e executar a atividade de assistência técnica nas perícias de interesse do Município;
IX - manter controle de pagamento dos Precatórios, bem como elaborar planilhas atualizadas de valores, mediante dedução de eventuais compensações de débito e 
crédito;
X - preparar cálculos relativos à inclusão orçamentária dos precatórios em geral, bem como nas Requisições de Pequeno Valor - RPV;
XI - emitir análise contábil acerca de pedidos de ordem administrativa para pagamentos de contratos, títulos de crédito e formalização de acordos;
XII - manter o controle de tramitação dos processos judiciais que estão sob a sua responsabilidade;
XIII - elaborar cálculos, planilhas e demonstrativos nos diversos processos do contencioso, de modo a dar subsídios aos procuradores municipais;
XIV - desenvolver outras atividades de natureza jurídico-contábil;
XV - prestar informações processuais;
XVI -atuar na formação e pagamento dos precatórios judiciais da Justiça Comum e da Justiça do Trabalho; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Superintendência Consultiva
Art. 11.  À Superintendência Consultiva compete:
I - coordenar, supervisionar e uniformizar a atividade jurídico-consultiva da PGM;
II - uniformizar o posicionamento jurídico na área consultiva;
III - articular-se com as demais áreas da PGM na observância dos pareceres de sua competência;
IV - prestar consultoria e assessoramento jurídico a todos os órgãos da Administração Direta;
V - prestar assistência ao Chefe do Poder Executivo nos assuntos relativos às entidades da Administração Indireta, subsidiariamente à manifestação da assessoria jurídica 
de cada entidade; 
VI - fornecer subsídios jurídicos para elaboração vetos totais ou parciais a projetos de leis considerados inconstitucionais, ilegais, ou contrários ao interesse público;
VII - receber, acompanhar o cumprimento dos prazos e encaminhar respostas aos pedidos administrativos formulados pelo Ministério Público, Tribunal de Contas e 
todos os demais órgãos e entidades da União, dos Estados e dos Municípios;
VIII - realizar o controle das publicações do Diário Oficial de Contagem, em relação as matérias encaminhadas pela PGM;
IX - analisar a pertinência e adequação jurídico-legal dos atos normativos expedidos pelo Chefe do Poder Executivo, orientando na interpretação e aplicação da legisla-
ção municipal, subsidiariamente às competências da Secretaria Municipal de Governo - Segov;
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X - emitir manifestações jurídicas em consultas formuladas em processos administrativos;
XI - analisar documentos e instrumentos jurídicos a serem assinados pelo Chefe do Executivo;
XII - disponibilizar a legislação municipal e os atos da PGM no sitio eletrônico do município e realizar todas as adequações e alterações necessárias para manter as 
informações atualizadas na internet;
XIII - coordenar a distribuição e a tramitação interna dos processos administrativos;
XIV - tratar dos processos administrativos de maior relevância, nos termos estabelecidos pelo Subprocurador Geral;
XV - apresentar ao Subprocurador Geral os temas controvertidos, para fins de elaboração de súmulas administrativas, que servirão como orientações jurídicas à Admin-
istração Municipal para consecução das políticas públicas locais;
XVI - prestar consultoria e assessoramento jurídico em assuntos relacionados às competências previstas neste artigo; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Licitações, Parcerias e Contratos
Art. 12.  A Diretoria de Licitações, Parcerias e Contratos tem as seguintes atribuições:
I - analisar e aprovar minutas de editais de licitação, bem como dos contratos e seus aditamentos, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993;
II-analisar e emitir parecer em questões referentes a processos administrativos relativos à licitação, contratos e seus aditamentos;
III - analisar e emitir parecer nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação;
IV - analisar e emitir parecer nos processos relacionados a uso especial de bens públicos municipais;
V - analisar e emitir parecer nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; 
VI - analisar e emitir parecer em processos administrativos relativos a celebração de parcerias, termos aditivos e demais procedimentos previstos na Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014;
VII - analisar e emitir parecer nos processos de Parceria Público Privada;
VIII - analisar e emitir parecer nos processos de convênios, acordos e demais ajustes previstos em lei;
IX - analisar e emitir parecer sobre questionamentos relacionados aos processos de credenciamento para fins de celebração das parcerias previstas na Lei Federal nº 
13.019, de 2014;
X - prestar consultoria e assessoramento jurídico em assuntos relacionados às competências previstas neste artigo; e
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria do Consultivo
Art. 13.  A Diretoria do Consultivo tem as seguintes atribuições:
I - acompanhar e controlar o andamento dos processos administrativos de responsabilidade da Superintendência Consultiva;
II - promover a uniformização das atividades e das manifestações jurídicas;
III - supervisionar a elaboração de respostas aos ofícios de órgãos da Administração e de entidades externas;
IV - acompanhar os processos administrativos relevantes;
V - auxiliar aos procuradores nos assuntos de competência da Superintendência Consultiva;
VI - coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos estagiários;
VII - supervisionar as demais atividades administrativas relativas aos processos administrativos;
VIII - atuar diretamente nos processos administrativos, sempre que necessário;
IX - elaborar pesquisa e estudos para elaboração de parecer ou manifestação de relevante interesse para a Administração Pública;
X - emitir parecer quando solicitado;
XI - prestar informações sobre o andamento dos processos administrativos, quando solicitado;
XII - apresentar os temas controvertidos, para fins de elaboração de súmulas administrativas, que servirão como orientações jurídicas à Administração Municipal para 
consecução das políticas públicas locais;
XIII - supervisionar o controle de cumprimento dos prazos dos processos distribuídos para os procuradores municipais, emitindo relatórios periódicos;
XIV - desenvolver as atividades de apoio à Superintendência Consultiva; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO III
DA SUBPROCURADORIA FISCAL
Art. 14.  À Subprocuradoria Fiscal compete:
I - coordenar a promoção da defesa dos interesses do Município nas esferas administrativa e judicial em matérias tributárias e de execução fiscal;
II - coordenar a tramitação de ações de sua competência em todas as instâncias;
III - gerir o crédito tributário e não tributário;
IV - coordenar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa tributária e não tributária;
V -determinar a distribuição de novas execuções fiscais;
VI -coordenar a atividade jurídico-consultiva da Subprocuradoria Fiscal;
VII - gerir a cobrança judicial da dívida ativa, bem como do contencioso tributário e não tributário ajuizado;
VIII - garantir a uniformização das atividades jurídicas e das manifestações judiciais;
IX - apresentar os temas controvertidos, para fins de elaboração de súmulas administrativas, que servirão como orientações jurídicas à Administração Municipal para 
consecução das políticas públicas locais;
X - coordenar as atividades relativas à concepção, aplicação e aperfeiçoamento da legislação tributária do Município;
XI - determinar a arguição de inconstitucionalidade de leis em Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADI;
XII - coordenar o assessoramento jurídico ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos do Município nos assuntos de sua competência; e
XIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Superintendência de Atividades Tributárias e Execução Fiscal
Art. 15.  À Superintendência de Atividades Tributárias e Execução Fiscal compete:
I - promover a defesa dos interesses do Município nas esferas administrativa e judicial em matérias tributárias e de execução fiscal;
II - supervisionar a tramitação de ações de sua competência em todas as instâncias;
III - promover o planejamento estratégico da execução da dívida ativa;
IV - garantir a adequada gestão do crédito tributário e não tributário ajuizado;
V - sustar a cobrança da dívida ativa, antes ou depois de ajuizada, ou o seu cancelamento, nos casos de inexigibilidade devidamente comprovada;
VI - supervisionar e coordenar os procuradores no exercício de suas funções, coordenando a distribuição e a tramitação interna dos processos;
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VII - supervisionar o controle de cumprimento dos prazos dos processos distribuídos para os procuradores municipais, emitindo relatórios periódicos;
VIII - supervisionar e acompanhar os trabalhos realizados pelos servidores administrativos e estagiários, ouvindo suas sugestões e encaminhando-as aos superiores 
hierárquicos;
IX - acompanhar e avaliar as atividades relativas à concepção, aplicação e aperfeiçoamento da legislação tributária do Município;
X - acompanhar o assessoramento jurídico ao Chefe do Poder Executivo e aos órgãos e entidades do Município, nos assuntos de sua competência;
XI - designar Procurador Municipal para Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, sempre que determinado pelo Procurador Adjunto Tributário;
XII - examinar e emitir parecer quando solicitado;
XIII - prestar informações sobre os processos judiciais e administrativos de sua responsabilidade;
XIV - apresentar temas controvertidos, para fins de elaboração de súmulas administrativas, que servirão como orientações jurídicas à Administração Municipal para 
consecução das políticas públicas locais;
XV - uniformizar o posicionamento jurídico no setor tributário;
XVI - atender as demandas do Gabinete da PGM; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Execução Fiscal
Art. 16.  São atribuições da Diretoria de Execução Fiscal:
I - coordenar a distribuição de novas execuções fiscais;
II - controlar a entrada, distribuição, tramitação, juntada, saída, protocolo e arquivamento de documentos e de processos administrativos e judiciais;
III - coordenar a atividade de protocolo de petições e de carga de autos perante os órgãos judiciais competentes;
IV - acompanhar as publicações nos órgãos oficiais e encaminhar aos procuradores as intimações, notificações e demais comunicações administrativas ou judiciais, 
segundo critérios objetivos, auxiliando inclusive no controle de prazos;
V - promover a distribuição de tarefas internas e forenses entre os procuradores lotados na Subprocuradoria Fiscal;
VI - promover a verificação e conferência das despesas e custas processuais;
VII - administrar, controlar e coordenar junto aos demais órgãos da receita municipal, o atendimento ao público nos assuntos pertinentes à área de atuação da Subpro-
curadoria Fiscal; e
VIII - desenvolver outras atividades definidas à Superintendência à qual se vincula.
Subseção II
Diretoria de Atividades Tributárias
Art. 17.  São atribuições da Diretoria de Atividades Tributária:
I - acompanhar e controlar a cobrança judicial da dívida ativa, bem como do contencioso tributário, não tributário e fiscal;
II - promover a uniformização das atividades jurídicas e das manifestações judiciais;
III - supervisionar a elaboração de respostas aos ofícios judiciais e aos demais órgãos da Administração e de entidades externas;
IV - acompanhar as ações judiciais consideradas relevantes, com informações atualizadas e integrais dos autos;
V - gerenciar a prestação interna de informações indispensáveis às manifestações judiciais;
VI - auxiliar aos procuradores nos assuntos de competência da Diretoria;
VII - coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos estagiários;
VIII - coordenar as atividades relativas às funções de depositário judicial;
IX - supervisionar as demais atividades administrativas relativas às ações judiciais;
X - representar contra fraudadores da Fazenda Pública Municipal;
XI - elaborar pesquisa e estudos para ingresso de ações específicas, cautelares fiscais e medidas atinentes à suspensão de liminares, quando for o caso de grave lesão à 
ordem, à economia e à segurança pública;
XII - emitir parecer, quando solicitado;
XIII - prestar informações processuais, quando solicitado;
XIV - apresentar temas controvertidos, para fins de elaboração de súmulas administrativas, que servirão como orientações jurídicas à Administração Municipal para 
consecução das políticas públicas locais; e
XV - desenvolver outras atividades definidas à Superintendência à qual se vincula.
Seção II
Da Superintendência de Cobrança e Crédito Arrecadação e Dívida Ativa
Art. 18.  À Superintendência de Arrecadação e Dívida Ativa compete:
I - desenvolver ações estratégicas para a arrecadação e cobrança efetiva de créditos inscritos em dívida ativa;
II - acompanhar e elaborar demonstrativos sobre a arrecadação de créditos inscritos em dívida ativa, de modo a permitir a adoção de medidas de cobranças mais ágeis 
e efetivas;
III - coordenar a cobrança extrajudicial dos créditos inscritos em Dívida Ativa;
IV - coordenar os parcelamentos de créditos objeto de cobrança administrativa ou judicial, bem como os respectivos cancelamentos de parcelamentos para finalidade 
de ágil restabelecimento da cobrança administrativa ou judicial;
V - coordenar a apuração de liquidez e certeza do crédito não tributário, bem como sua inscrição em dívida ativa;
VI- supervisionar e coordenar os servidores administrativos;
VII - coordenar as atividades de saneamento, extinção, exclusão e suspensão de créditos inscritos em dívida ativa objeto de cobrança administrativa ou judicial, bem 
como acompanhar atividades de correção e ajustes nos sistemas de arrecadação de tributos e preços; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Crédito Não Tributário
Art. 19.  São atribuições da Diretoria de Crédito Não Tributário:
I - apurar a certeza e liquidez do crédito não tributário;
II - realizar a inscrição de créditos não tributários em dívida ativa;
III - dar cumprimento às decisões nos Processos Administrativos já inscritos em dívida ativa objeto de cobrança administrativa ou judicial;
IV - tratar a extinção, exclusão e suspensão de créditos inscritos em dívida ativa objeto de cobrança administrativa ou judicial;
V - efetuar correções e ajustes de créditos objeto de cobrança administrativa ou judicial no sistema de arrecadação de créditos;
VI - sanear, instruir e tomar as providências nos processos de extinção e suspensão do crédito objeto de cobrança administrativa ou judicial;
VII - realizar transferência de créditos não tributários;
VIII - expedir Certidão Negativa de Débito - CND, bem como outras certidões similares;
IX - orientar e supervisionar a constituição e lançamento do crédito não tributário em sua origem;
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X - desenvolver outras atividades definidas à Superintendência à qual se vincula.
Subseção II
Diretoria de Arrecadação e Dívida Ativa
Art. 20.  São atribuições da Diretoria de Arrecadação e Dívida Ativa:
I - promover a emissão da Certidão de Dívida Ativa - CDA;
II - promover e acompanhar a cobrança dos créditos municipais inscritos em dívida ativa através do envio de correspondências periódicas e programadas aos devedores, 
com o objetivo de incrementar a arrecadação;
III - promover e acompanhar a cobrança dos créditos municipais através do protesto extrajudicial das CDA;
IV - promover, coordenar e acompanhar o parcelamento de créditos objeto de cobrança administrativa ou judicial;
V - gerar relatórios e informações acerca da dívida ativa municipal, visando a subsidiar ações de governo e registros contábeis;
VI - analisar a evolução do estoque da dívida ativa, com a análise dos maiores grupos de devedores;
VII - acompanhar a receita de dívida ativa do Município;
VIII - encaminhar as CDA para cobrança judicial, de acordo com os critérios estabelecidos em lei;
IX - efetuar o controle e acompanhamento do estoque dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa a fim de promover sua cobrança e adimple-
mento; e
X - desenvolver outras atividades definidas à Superintendência à qual se vincula.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 21.  A PGM disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e constituído por cargos de provimento 
efetivo e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM nos termos do art. 31 de Lei Complementar nº 247, de 2017.
§1º  As nomeações e designações dos ocupantes de cargos de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§2º  A Procuradoria Geral do Município poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 22.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 21 somam 925,0 (novecentos e vinte e cinco) pontos de DAM-unitário.
§1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão de DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 6 (seis) pontos de GEM-unitário.
§4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, de 2017, no art. 43 e seus parágrafos.
§5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES
Art. 23.  Ao Procurador Geral do Município compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades jurídicas de interesse municipal, exercer as atribuições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único.  O Procurador é o ordenador de despesas, podendo delegar por ato próprio, ao Subprocurador ou a titular de Superintendência, observadas as normas 
aplicáveis.
Art. 24.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir aos Procuradores e às unidades organizacionais internas da Procuradoria Geral do Município nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual ou federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e informa-
ções necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos; e
VI - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 25.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na Procuradoria Geral do Município, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas 
descritas em legislações inerentes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 26.  O Procurador Geral do Município em suas ausências eventuais ou temporárias, será substituído pelo Subprocurador Geral ou pelo Subprocurador Fiscal, nesta 
ordem, sendo vedada a acumulação de cargos bem como a percepção dos vencimentos do substituído.
Parágrafo único.  Para efeitos de substituição de pessoal ocupante de cargo de provimento em comissão, ou não, lotado nesta Secretaria, observar-se-á o disposto na 
Lei Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 27.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Procurador Geral do Município, podendo, quando, baixar necessário, atos complementares necessários 
ao fiel cumprimento e aplicação do presente Decreto.
Art. 28.  Revoga-se o Decreto nº 090, de 25 de junho de 2013.
Art. 29.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 22 de março de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ANEXO I
Organograma da Procuradoria Geral do Município

DECRETO Nº 447, DE 22 DE MARÇO DE 2018

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. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de 
janeiro  de 2018,

DECRETA:

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

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

1.01.1.01.031.0058.2061.31901100.0100 187.000,00

1.06.1.04.131.0067.2014.33903900.0100 8.068,18

1.01.1.01.031.0058.2062.31901600.0100 25.000,00

1.02.1.04.122.0001.2011.33903000.0100                        845,40 

1.02.3.13.122.0001.2155.33903900.0100 69.390,00

1.08.1.04.123.0001.2161.33903600.0100 50.000,00

1.08.1.04.123.0001.2161.33903900.0100 150.000,00
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1.08.1.04.126.0047.1026.44903900.0100 1.269.361,59

1.08.1.04.129.0047.2164.33903900.0100 99.736,00

1.09.1.04.126.0059.2070.33903900.0100 2.283.501,00

1.12.1.12.122.0001.2079.44905200.0101 200.000,00

1.12.1.12.361.0029.2081.33903700.0101 3.000.000,00

1.15.1.04.122.0001.2051.44903900.0100 4.000.000,00

1.15.1.15.451.0017.2054.44905100.0100 623.432,72

1.17.1.06.122.0001.2022.33903900.0100 30.000,00

1.10.2.08.244.0068.2141.33903900.3100 4.979,75

1.09.1.04.126.0059.2070.44903900.0100 776.488,22

1.06.1.04.131.0001.2015.33901400.0100 11.000,00

1.06.1.04.131.0001.2015.44905200.0100 6.492,08

1.01.1.01.031.0058.2062.31901100.0100 1.250.000,00

TOTAL 14.045.294,94

 

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$)

1.02.3.13.392.0014.2159.33504100.0100 69.390,00

1.12.1.12.361.0029.2081.33903000.0101 200.000,00

1.12.1.12.361.0030.2086.33903900.0101 3.000.000,00

1.06.1.04.131.0066.2013.33903900.0100 25.560,26

1.15.1.15.452.0015.2053.33903900.0100 4.623.432,72

1.17.1.06.122.0006.2026.44905200.0100 30.000,00

1.23.1.04.122.0036.9002.33999900.3100 4.979,75

1.23.1.28.062.0036.0006.44909100.0100 4.521.989,22

1.23.1.28.843.0036.0008.46907100.0100 1.569.097,59

1.14.1.22.665.0012.2174.33903900.1100                        845,40 

TOTAL 14.045.294,94

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

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de março de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 448, DE 22 DE MARÇO DE 2018
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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. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de 
janeiro  de 2018,

DECRETA:

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

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

1.01.1.01.031.0058.2062.31901300.0100 505.000,00

1.20.1.27.813.0077.2102.33504100.0100                            1,00 

1.01.1.01.031.0058.2062.31911300.0100 57.000,00

1.01.1.01.031.0058.2062.33900800.0100 141.000,00

1.01.1.01.031.0058.2062.33903000.0100 43.000,00

1.01.1.01.031.0058.2062.33903400.0100 274.000,00

1.01.1.01.031.0058.2062.33903600.0100 49.000,00

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 397.000,00

1.01.1.01.031.0058.2062.33904600.0100 74.000,00

1.01.1.01.031.0058.2062.33904900.0100 10.000,00

1.01.1.01.031.0058.2062.33909300.0100 248.000,00

1.02.3.13.392.0014.2159.33903900.0100 147.416,80

1.04.4.28.843.0036.0004.46907100.0100 35.000,00

1.05.1.04.124.0001.2001.33903900.0100 17.434,00

1.12.2.12.122.0001.2089.33903600.1100 28.250,00

1.12.2.12.122.0001.2089.33903900.1100 20.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.33909100.2148 200.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.33909200.2148 120.000,00

1.13.1.10.302.0041.1032.33903000.2149 1.300.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.33903000.2149 1.000.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.33903700.2149 5.000.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.33903900.2149 12.000.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.33909300.2149 332.000,00

1.13.1.10.302.0041.2196.33933900.2149 5.000.000,00

1.16.2.15.122.0001.2148.33909100.0157 15.000,00

1.04.4.28.843.0036.0004.32902200.0100 5.000,00

1.10.4.08.306.0071.2129.44504200.0100 7.405,69

1.10.4.08.306.0071.2128.44504200.0100 37.018,33

1.10.2.08.244.0068.2141.33903900.2142 49.770,30

1.02.3.13.392.0014.2159.33903000.2224 10.363,44

1.20.1.27.812.0077.2099.33904900.2124 4.999,00

1.12.1.12.361.0029.2081.33504100.0100 25.000,00

1.20.1.27.812.0077.2099.31909400.2124 19.999,00

1.20.1.27.812.0077.2099.33504100.0100                            1,00 
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1.20.1.27.812.0077.2100.33504100.0100                            1,00 

1.01.1.01.031.0058.2062.31901600.0100 18.000,00

TOTAL 27.190.659,56

 

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$)

1.01.1.01.031.0058.2063.44903000.0100 82.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.44905200.2155 1.000.000,00

1.02.3.13.392.0014.2159.33504100.0100 147.416,80

1.05.1.04.124.0001.2003.33903900.0100 17.434,00

1.10.2.08.244.0068.2141.33903900.2124 49.770,30

1.10.4.08.306.0071.2128.33504300.0100 44.424,02

1.12.1.12.361.0029.2081.33903000.0100 25.000,00

1.12.2.12.122.0001.2089.33903200.1100 48.250,00

1.13.1.10.301.0040.2190.33903300.2148 50.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.33903500.2148 100.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.33903600.2148 50.000,00

1.13.1.10.302.0041.1032.33503900.2149 5.000.000,00

1.13.1.10.302.0041.1032.33903000.2155 1.000.000,00

1.13.1.10.302.0041.1032.33903600.2149 800.000,00

1.13.1.10.302.0041.1032.33903900.2149 12.000.000,00

1.13.1.10.302.0041.1032.33909200.2149 500.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.33903600.2149 1.000.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.33903900.2155 1.702.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.44905100.2149 250.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.44905200.2155 500.000,00

1.16.2.15.122.0001.2148.33901400.0157 15.000,00

1.20.1.27.812.0077.2099.33903900.2124 4.999,00

1.20.1.27.812.0077.2100.33903900.0100                            2,00 

1.23.1.28.843.0036.0008.46907100.0100 40.000,00

1.20.1.27.812.0077.2099.33903600.2124 19.999,00

1.02.3.13.392.0014.2159.33903100.2224 120,06

1.02.3.13.392.0014.2159.44905200.2224 10.243,38

1.20.1.27.813.0077.2102.33903000.0100                            1,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.44905100.2155 1.000.000,00

1.01.1.01.031.0058.2063.44903900.0100 1.734.000,00

TOTAL 27.190.659,56

Art. 3º  O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.923, de 2018, conforme § 1º e seus incisos.

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio do Registro, em Contagem, 22 de março de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 028, de 22 de março de 2018, da Corregedoria Geral.
Instauração de SINDICÂNCIA INDICIÁRIA.
Processada: A.L.M, MATRÍCULA Nº. 171038, Enfermeira, LOTADA No Hospital Municipal de Contagem. 
Comissão Processante: Presidente e Relator Bel: Marcelo Aguiar.
                   Membros: Samuel Miranda Júnior.
                                    Mayta Ferreira Machado.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 22 de março de 2018.

MA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 027, de 21 de março de 2018.

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 02/074/2016, através da Portaria Nº 135 de 10 de agosto de 2016, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pela servidora LUCIANA MARIA DA SILVA A. CHA, matrícula n° 181028, Técnico em Enfermagem;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/074/2016, a SUSPENSÃO de 30(trinta) dias da servidora LUCIANA MARIA DA SILVA A. CHA, matrícula n° 181028, Técnico em Enferma-
gem, 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, todos 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 21 de março de 2018.
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WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 021/2018
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 10h00min, na sala de reuniões da Equipe de Pregões, fizeram-se presentes o 
Pregoeiro, Senhor Jáder Luis Sales Júnior e sua respectiva Equipe de Apoio, Márcia Mendes Siqueira e Luiz Adolfo Belém, que abaixo assinam, nomeados pela Portaria 
número 014, de 27/10/2017, para conduzirem o julgamento dos documentos de habilitação referente ao Pregão Presencial número 001/2018, destinado ao REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO 
SERVIÇOS DEDESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, SERVIÇOS DE NATURE-
ZA ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Administração, apresentados pela LICITANTE 
CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.. A Equipe de Pregões encaminhou, em 20/03/2018, a documentação para a Diretoria de Serviços e Manutenção para análise e 
emissão de parecer no tocante ao item 6.4 e 6.5, do edital, que emitiu o seguinte parecer conclusivo, juntado aos autos:
“.... Pelo exposto, no que concerne ao item 6.4 (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA) e 6.5 (QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA), do edital, a Diretoria de Serviços e Manuten-
ção considera a LICITANTE HABILITADA. ”
A Equipe de Pregões decide, após análise e julgamento da documentação apresentada, considerar a LICITANTE CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA. HABILITADA. Diante 
do exposto, a Equipe de Pregões declara a LICITANTE CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA. VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 001/2018, com o valor total 
e final de R$ R$ 28.510.000,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e dez mil reais). Abre-se o prazo recursal prescrito em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a 
presente ata que segue assinada por todos.
Equipe de Pregões

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 21 de março de 2018.
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 001/2018 – PA NÚMERO 032/2018
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de perícia médica previdenciária, pareceres especializados nas áreas de psiquiatria, orto-
pedia, otorrinolaringologia, cardiologia e oncologia, conforme legislação vigente. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1072.09.272.0055.2016 – 3390.3941 – FONTE 0103
A Comissão Permanente de Licitações solicita a adjudicação parcial do objeto à empresa FONOMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. CNPJ NÚMERO 
04.281.459/0001-42, com os valores abaixo a serem contratados:

MODALIDADE VALORES

Perícia Médica Previdenciária. R$ 119,00

Parecer Especializado (Ortopedia, Otorrinolaringologia, Cardiologia e Oncologia). R$ 113,33

Parecer Especializado (Psiquiatria). R$ 120,00

Jáder Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

DESPACHO:

Adjudicado parte do objeto desta licitação à empresa FONOMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. CNPJ NÚMERO 04.281.459/0001-42, Credenciamento 
número 001/2018 – Processo Administrativo número 032/2018, homologo parcialmente a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 21 de março de 2018.

Igor de Oliveira Marques
Secretário Municipal Adjunto de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 22/03/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2018/SRP PA. 011/2017 PP. 001/2017 ATA 002/2017
CONTRATANTE: FUDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONTAGEM - FUNDAC
CONTRATADA: KS EVENTOS E SHOW LTDA - ME
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA – ITENS DO 01 AO 04 - LOTE 01; ITENS 01, 02, 03, 04 E 06 – LOTE 02; ITENS 
DO 01 AO 09 - LOTE 03
VALOR GLOBAL: R$ 499.964,80
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1023.13.392.0014.2159 – 33903999 - 0100
VIGÊNCIA: DE 14/03/2018 ATÉ 14/03/2019
ASSINADO: 14/03/2018 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2018/SRP PA. 177/2016 PP. 031/2016 ATA 013/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: CONSÓRCIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – SMP – PP 031.2016
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES LOCAL (LL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNA-
CIONAL (LDI); TRÁFEGO DE DADOS COMPATÍVEL COM AS TECNOLOGIAS 2G, 3G, 4G OU SUPERIOR; SERVIÇOS DE MENSAGENS (SMS) E SISTEMA DE GESTÃO VIA WEB 
PARA CONTROLE DE ACESSOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE APARELHOS TELEFÔNICOS 
CELULARES
VALOR GLOBAL: R$ 132.981,84
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2132 – 33903942 - 0100
VIGÊNCIA: DE 01/03/2018 ATÉ 01/03/2020
ASSINADO: 01/03/2018

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.047
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 3º do Ato Administrativo nº 21.029, que exonera do cargo de provimento em comissão de Assessor de Controle Interno, Nível VI, 
CPC-427, a servidora CINTIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA, lotada na Controladoria Geral do Município.
Art.2º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 4º do Ato Administrativo nº 21.029, que exonera do cargo de provimento em comissão de Secretária de Gabinete, Nível V, CPC-
403, a servidora BRUNA SIQUEIRA RAMOS, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social.
Art.3º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 5º do Ato Administrativo nº 21.029, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de Assessor de Controle Interno, Nível 
VI, CPC-427, a servidora BRUNA SIQUEIRA RAMOS, lotada na Controladoria Geral do Município.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de março de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 001 GAB/COMANDO/GCC, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre os requisitos a que serão submetidos os Guardas Civis de Contagem, para que façam jus ao recebimento do Auxilio-Uniforme, no exercício de 2018, e dá 
outras providências. 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o artigo 1° da Lei nº 4.266, de 07 de julho de 2009, que dispõe sobre Auxílio-Uniforme e dá outras providências.

 CONSIDERANDO os parágrafos 6° e 7°, do artigo 2º, do Decreto n° 417, de 06 de março de 2018, que dispõe sobre o Auxilio-Uniforme para o servidor público detentor 
de cargo de provimento efetivo de Guarda Civil de Contagem e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir os requisitos estabelecidos aos Guardas Civis de Contagem, para que estes façam jus ao recebimento do Auxilio-Uniforme, no exercício de 2018.
Art. 2° - O Guarda Civil, que mudar de atividade, seja administrativa ou operacional especializada, conforme legislação, deverá comprovar por meio de requerimento da 
chefia imediata junto ao Comando a nova atividade e a permanência mínima de 90 (noventa) dias consecutivos, atestando por escrito que o valor recebido, a título de 
Auxílio-Uniforme no exercício do ano de 2017 não tenha sido suficiente para a manutenção do uniforme, a fim de que faça  jus ao recebimento do Auxilio-Uniforme no 
percentual de 2,5,  conforme anexo I, do Decreto nº 361, de 25 de julho de 2014. 
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Art. 3°- As Guardas Civis que estiverem grávidas farão jus ao recebimento no percentual de 2,5 conforme anexo I, do Decreto nº 361, de 25 de julho de 2014, quando 
cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 6° do Decreto 1.250, de 22 de outubro de 2009.
 Art. 4°- Para fazerem jus ao recebimento do Auxílio-Uniforme no percentual de 1,5, conforme anexo I, do Decreto nº 361, de 25 de julho de 2014, todos os Guardas 
Civis de Contagem passarão por avaliação, através de verificação do uniforme, por comissão designada pelo Comando, devendo nas inspeções receber 02 (duas) avalia-
ções positivas, sendo considerado como critério mínimo o disposto no anexo único desta Portaria. 
§1°- Os Guardas Civis, lotados fora da estrutura do Comando da Guarda Civil de Contagem, para fazerem jus ao recebimento do Auxilio-Uniforme, no ano de  2018, 
deverão cumprir as mesmas condições estabelecidas no artigo 4º desta Portaria.
Art. 5°- As inspeções de uniforme são ato de serviço obrigatório, podendo ser realizadas sem prévio aviso, durante o expediente administrativo e operacional. 
Art. 6°- Os casos omissos serão avaliados e decididos pelo Comando, através de ato administrativo.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA N° 001 GAB/COMANDO/GCC, DE 22 DE MARÇO DE 2018

ANEXO ÚNICO I

PEÇA DO UNIFORME AVALIAÇÃO POSITIVA AVALIAÇÃO NEGATIVA

BOINA

COLORAÇÃO DO TECIDO AZUL MARINHO ESCURO COLORAÇÃO DO TECIDO AZUL MARINHO DESBOTADO

COSTURAS SEM DANO COSTURAS DANIFICADAS

APARÊNCIA DO COURO SEM AVARIAS APARÊNCIA DO COURO COM RASGOS E ESFARELANDO

COTURNO

SOLADO SEM AVARIAS SOLADO COM FURO OU SOLTO

COSTURAS SEM DANO COSTURAS DANIFICADAS

CADARÇO SEM DESFIADOS CADARÇO DESFIADO

APARÊNCIA DO COURO SEM AVARIAS APARENCIA DO COURO COM RASGOS E ESFARELANDO

COLETE

COLORAÇÃO DO TECIDO
PRETA

COLORAÇÃO DO TECIDO
DESBOTADO E COM MANCHAS

COMPARTIMENTOS SEM DANOS DESGASTE NATURAL DOS COMPARTIMENTOS

COSTURAS SEM DANOS COSTURAS DANIFICADAS

VELCROS SEM DANOS VELCROS DANIFICADOS

CINTO OPERACIONAL

COLORAÇÃO DO TECIDO
PRETA

COLORAÇÃO DO TECIDO
DESBOTADO E COM MANCHAS

ACESSÓRIOS SEM DANOS (PORTA ALGEMA, PORTA TONFA, COLDRE, 
PORTA TRECO)

DESGASTE NATURAL DOS ACESSÓRIOS (PORTA ALGEMA, PORTA 
TONFA, COLDRE, PORTA TRECO)

COSTURAS SEM DANOS COSTURAS DANIFICADAS

TECIDO DO CINTO SEM DANOS E RASGOS TECIDO DO CINTO COM DANOS E RASGOS

FIVELA PRATEADA SEM FIVELA OU DANIFICADA

CALÇA OPERACIONAL

COLORAÇÃO DO TECIDO
AZUL MARINHO NEGRO SEM DANOS

COLORAÇÃO DO TECIDO AZUL MARINHO DESBOTADO OU COM 
MANCHAS, RASGADO, DESCOSTURADO

VELCROS SEM DANOS VELCROS DANIFICADOS

GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA 
OU
 GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA CURTA

COLORAÇÃO DO TECIDO
AZUL MARINHO NEGRO SEM DANOS

COLORAÇÃO DO TECIDO AZUL MARINHO DESBOTADO, RASGADO, 
DESCOSTURADO

VELCROS SEM DANOS VELCROS DANIFICADOS

PORTARIA N° 001 GAB/COMANDO/GCC, DE 22 DE MARÇO DE 2018
ANEXO II

Modelo de requerimento

Senhor comandante,
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Considerando o artigo 2° da Portaria N° 001 GAB/COMANDO/GCC, DE 22 DE MARÇO DE 2018,

Eu,....................................................................................................,Matricula:...............,Cargo:..............................................................,Chefe imediato do Guarda 
Civil:..................................................................................., atesto para fins de requerimento , que revendo registros, notas e anotações do Guarda Civil supra e que este 
foi fiscalizado, cumprindo todos os requisitos necessários para o recebimento do Auxilio-Uniforme, no ano de 2018, no percentual de 2,5, conforme anexo I, do Decreto 
nº 361, de 25 de julho de 2014.

Por ser verdade, assinam.

Contagem,        /            / 2018.

____________________________________________
CHEFIA IMEDIATA 
 MATRÍCULA

____________________________________________
GUARDA CIVIL REQUERENTE 
 MATRÍCULA

Secretaria Municipal 
de Educação

Torna-se sem efeito, para conhecimento de quaisquer interessados, a publicação do extrato do termo de cooperação nº. 058/2018 – Caixa Escolar Maria do Amparo e o 
Município de Contagem, publicada no D.O.C – Edição 4307 de 19 março de 2018. Motivo: Erro de Publicação. 

Aviso de remarcação de licitação 

CARTA CONVITE Nº 001/2018 – Caixa Escolar José de Castro
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE EXTRATO DO EDITAL DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 001/2018 - A Presidente da Caixa 
Escolar José de Castro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados que a licitação prevista para o dia 26/03/2018 foi suspensa, 
nos termos do art. 21, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, para alterações de dados previstos no presente edital, ficando remarcada a nova sessão de licitação para o dia 02 
de abril de 2018, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA ADEQUA-
ÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BERNARDO MONTEIRO, com entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta desig-
nada para as 09h20min (nove horas e vinte minutos) do dia 02/04/2018. A abertura dos envelopes com os documentos e a proposta comercial será realizada em sessão 
solene designada para as 09h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 02/04/2018. Item: 4.1 O valor estimado dos serviços e obras licitados e referência limitadora 
de preços para as propostas é de R$ 131.282,00 (cento e trinta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais). O edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas empresas 
interessadas junto à Comissão de Licitação na secretaria do CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Bernardo Monteiro, localizado na Rua Wilson José de Souza 
Bicalho, nº 30, Bairro Bernardo Monteiro, Contagem/MG, CEP: 32013-000, no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados, quando o interessado deverá apresentar PEN DRIVE ou CD para a sua gravação. Maiores Informações pelo telefone (31) 33988110, Secretaria. 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

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 099/2018

PROCESSO Nº   02.B.00083/2011
RECORRENTE: RODOVIÁRIO WALTER MARQUES RODRIGUES  LTDA
RECURSO – Oficial e Voluntário.
ASSUNTO. ISSQN ITEM 16.01.
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo 
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DATA DO JULGAMENTO – 20/03/2018  

ISSQN-PRÓPRIO ITEM 16.01 – RECURSO OFICIAL E VOLUNTÁRIO – COMPROVAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE PARTE DOS VALORES TRIBUTADOS   - 
ADMISSIBILIDADE. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator,  após reexame necessário,  a Câmara conheceu do recurso voluntário e reformou a decisão da 
Junta de   Julgamento  Fiscal, mantendo  a  desconstituição do ISSQN relativo ao exercício de 2009, assim como as respectivas multas de revalidação e isolada aplicada 
relativa a não emissão de nota fiscal, e determinando também a desconstituição dos lançamentos de ISSQN relativo ao mês de março de 2010 e parcialmente  relativo 
aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2010, conforme quadro constante da pagina 05 do relatório, assim como as respectivas multas de revalida-
ção e isolada  relativa a não emissão de nota fiscal, todos consignados no TNF 20669 de 24/02/2011. Foi determinado ainda, o cancelamento da exclusão da Recorrente 
do regime de recolhimento no Simples Nacional conforme proposto pelo Fisco. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia 
Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 100/2018

PROCESSO Nº 09421/2017-02A
RECORRENTE: IGREJA BATISTA MANANCIAL DA BENÇÃO
OBJETO: IPTU. Isenção
RELATOR: Leonardo Brandão Rocha
VOTO DIVERGENTE: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 20 de março de 2018

IPTU –  RECURSO VOLUNTARIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PELO CULTO - IMÓVEL DE ALUGUEL - TEMPLO RELIGIOSO – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – VÍCIO SANAVEL 
- INDEFERIMENTO do pedido EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NEGATIVA COM BASE NA FALTA DE REQUISITOS -  INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SUPRIDA – PROVIMENTO AO 
RECURSO VOLUNTÁRIO - DECISÃO REFORMADA. Acompanhando o voto do vogal, a Primeira Câmara, por maioria de três votos a um, deu provimento ao recurso volun-
tário e reformou a decisão de Primeira Instância que indeferiu o requerimento da igreja para isenção do IPTU e taxas para o exercício de 2017, créditos incidentes sobre 
o imóvel de índice cadastral nº 02.084.0217.003, utilizado por ela como templo religioso, reconhecendo o direito da requerente e desconstituindo os créditos para 
aquele exercício, ficando vencido o relator. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Leonardo Brandão Rocha, a Srta. Kênia Dutra 
de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

Voto Vencido: Diante do exposto, conheço do recurso voluntário por ser tempestivo, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para, ainda que por outro fundamento, manter a 
decisão proferida pela Junta de Julgamento Fiscal, a qual indeferiu o pedido de isenção do IPTU e Taxas para o exercício de 2017, incidente sobre o imóvel de índice 
cadastral nº 02.084.0172.003.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 101/2018

PROCESSO Nº: 02.B.00064/2015
RECORRENTE: SAITAMA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ASSUNTO: Lançamento do ISSQN - retenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 21 de março de 2018

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SERVIÇOS TOMADOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – ITEM 17.10 DA LISTA - NÃO 
COMPROVAÇÃO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO – ISS DEVIDO NO MUNICÍPIO DO TOMADOR – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, 
acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe  provimento para confirmar a decisão de primeira instância que manteve integral-
mente as exigências relativas ao ISSQN devido na qualidade de substituto tributário sobre serviços tomados de organização de férias e exposições, consignadas no TNF 
nº 24.757 “série B” de 06/02/2015. Participaram do julgamento, presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. César Augusto 
de Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 102/2018

PROCESSO Nº 02.B.00298/2015
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal
REQUERENTE: GLOBALSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
ASSUNTO: Impugnação do Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 21de março de 2018

ISSQN E MULTAS – REEXAME NECESSÁRIO - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA – INCIDÊNCIA DO ISSQN - RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE – MULTA ISOLADA – IMPUG-
NAÇÃO - PREVISÃO NO ITEM 09 DA TABELA IV, ANEXO III DO ARTIGO 36 DO CTMC – EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS - COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO - PROCEDÊNCIA 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara da Junta de Recursos Fiscais, em reexame 
necessário, confirmou a decisão de primeira instância que determinou a exclusão da multa isolada prevista no item 09, da Tabela IV, do Anexo III, do artigo 36 do CTMC, 
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em face da comprovação dos motivos apresentados pelo contribuinte, nos termos do artigo 273 do CTMC; ficando mantidas as exigências relativas ao ISSQN contidas 
no TNF nº 23.649 - série B, de 29 de maio de 2015, em razão do reconhecimento do contribuinte; conforme previsão do artigo 72 do CTMC. Participaram do julgamen-
to presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Cesar Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 103/2018

PROCESSO Nº 02.B.00015/2015
RECORRENTE: LUC TRANSPORTES LTDA.-ME
ASSUNTO: Impugnação do Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 21de março de 2018

ISSQN E MULTAS – RECURSO VOLUNTÁRIO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL – ITEM 16.01 DA LISTA ANEXA À LC 116/2003 E AO CTMC – RECONHECIMENTO 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO em sede de recurso – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – MULTAS PREVISTAS NOS ITENS 02, 22 E 34 DA TABELA IV, 
ANEXO III DO ARTIGO 36 DO CTMC – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DEVIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO - IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 
- DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara da Junta de Recursos Fiscais conheceu do recurso voluntário e negou-
lhe provimento para confirmar a decisão de primeira instância, que determinou a manutenção integral das exigências contidas no TNF nº 24.609 – série B de 19 de 
dezembro de 2014, em razão da incidência do ISSQN nas atividades prestadas pelo Recorrente e, em razão da obrigação legal do contribuinte comunicar alterações no 
Cadastro Municipal e de manter em ordem os livros fiscais exigidos em Lei. Com relação a declaração da DES, é obrigatória mesmo nos casos de ausência de movimen-
tação financeira do contribuinte; conforme fundamentos contidos no decreto regulamentador e nos artigos 10, 36, 72 e 273, dentre outros, do CTMC. Participaram do 
julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Cesar Augusto de Barros.

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA 008/2017 - PAC Nº. 022/18

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROTESE LARINGOTRAQUEAL DE SILICONE ( TUBO EM T 7 OU 8 MM DE DIAMETRO) 
PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO LARINGOTRAQUEAL, VISANDO ATENDER A ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO USUARIO DA REDE SUS/CONTAGEM 
CHRISTIAN DIEGO MOREIRA SILVA – PROCESSO 500631-46.2018.8.13.0079

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-301-0040-2190 339091 00 CR 944 2148

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI, inscrita no CNPJ  nº. 
96.441.704/0001-79, no valor total de R$ 410,00 (Quatrocentos e Dez Reais).

Publique – se. 

Contagem, 21 de março de 2018.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA 009/18 - PAC Nº. 028/2018



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

Contagem, 22 de março de 2018 Página 58 de 71 Diário Oficial de Contagem - Edição 4310

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 
(UPA) DO MUNICIPIO DE CONTAGEM, POR UM PERIODO DE 180 DIAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0041-2195 339039 12 CR 1011 2149

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - GEETA HOSPITALAR LTDA-EPP, inscrita no CNPJ  nº. 
12.350.270/001-01, no valor total de R$ 282.960,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil Novecentos e Sessenta Reais).

Publique – se. 

Contagem, 21 de março de 2018.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

ATA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2017 - EDITAL Nº 040/2017

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 08h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, fizeram-se 
presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS da Prefeitura Municipal de Contagem, 
que abaixo assinam, nomeados pela Portaria SEMOBS Nº 002, de 23/02/2018, com a finalidade de proceder o julgamento dos conteúdos dos envelopes contendo os 
Documentos de Habilitação referente à Concorrência Nº 008/2017, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR 
PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, COMPREENDENDO 
A VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA; FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CESTOS COLETORES DE RESÍDUOS LEVES; CAPINA E ROÇADA, SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES, BEM COMO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. HELENA 
DE VASCONCELOS COSTA, 201 BAIRRO PEROBAS, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. As licitantes que apresentaram docu-
mentos de habilitação são listadas a seguir:

LICITANTES:

CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.

LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.

TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.

CONSÓRCIO CONTAGEM MAIS LIMPA - CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA WANTEC LTDA., INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. E CONATA ENGE-
NHARIA LTDA.

CONSTRUTORA CONTORNO LTDA.

SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.

CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A.

KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A.

PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.

CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA.

CONSÓRCIO DPARK LCM – CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: DPARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. E LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A.

SUSTENTARE SANEAMENTO S/A.

Quanto ao Item 8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, o Setor de Apoio Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos assim se manifesta em Relatório de Aná-
lise circunstanciado apenso ao Processo e disponível para todas as licitantes: “Pelo exposto, no que concerne ao Item 8.1.3 – Qualificação Técnica do Edital, a SEMOBS 
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considera todas as licitantes habilitadas. ” A Comissão Permanente de Licitações procedeu a análise dos Itens 8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, 8.1.2. REGULARIDADE 
FISCAL e 8.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. Assim sendo, a Comissão Permanente de Licitações considera todas as licitantes habilitadas a prosseguir no 
certame. Abre-se o prazo recursal prescrito em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

EXTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2018, PA. Nº. 021/2017 – DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº. 021/2017. MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Organização da Sociedade Civil Instituto CeasaMinas, CNPJ nº. 07.979.270/0001-35, representada pelo Presidente, 
Sr. Ricardo Carnaval Furtado. 
Fundamento legal: Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, a Lei Municipal nº. 4.910, de 06 de dezembro de 2017 e o Decreto Municipal nº. 30, de 23 de feve-
reiro de 2017. 
Objeto: Termo de Parceria para a promoção de segurança alimentar e nutricional, especificamente, de pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio do Pro-
grama Vita Sopa do Instituto Ceasa Minas, com disponibilização da sopa desidratada do programa (refeição balanceada e nutricionalmente equilibrada), por meio dos 
Bancos de Alimentos do município de Contagem, Centros de Referencia da Assistência Social e nas instituições da rede de assistência social do município.
Valor global: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Classificação Orçamentária: 
MUNICIPAL: 1102.08.244.0072.2146-33504300 FONTE 0100
Vigência: 21/03/2018 a 20/01/2019.
Data assinatura: 21/03/2018.
Ordenadora da despesa: Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal Desenvolvimento Social.

Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e 
Juventude

PORTARIA SELJU N° 002/2018 

PORTARIA Nº. 002/2018

CONTAGEM 22 DE MARÇO DE 2018
 
Dispõe sobre as normas destinadas a regulamentar e disciplinar a escolha dos componentes representantes da sociedade civil na primeira gestão do Conselho Municipal 
de Juventude – CMJ que se refere a Lei N° 4.916, de15 de dezembro de 2017 , e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no uso de suas atribuições que lhe são  conferidas pela legislação em vigor, com fulcro na Lei Orgânica do Municí-
pio de Contagem.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as normas destinadas a regulamentar e disciplinar a escolha dos componentes representantes da sociedade civil na primeira gestão do 
Conselho Municipal de Juventude – CMJ, em conformidade com o disposto na Lei Municipal  nº. 4.916, de 15 de Dezembro de 2017.

Art. 2º Para conduzir os trabalhos da 1ª Assembleia Geral do Conselho Municipal de Juventude (CMJ), fica instituída a seguinte comissão eleitoral: 
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I – Representantes dos Poderes Executivo e Legislativo: 

Walerson Penteado – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
Marcelo Araújo de Carvalho  – Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda; 
Wellington Eustáquio Ribeiro – Secretaria Municipal de Defesa Social; 
André  Eustáquio Marques – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade; 
André Caves Pagy – Secretaria Municipal de Saúde;
Wagner de Almeida Bacelar – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
Edirleia Pádua Batista Leite – Secretaria Municipal de Educação;
Jackeline Barbara – Secretaria Municipal Desenvolvimento Social e Habitação;
Rafael Carlos Camargos Nogueira – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude;
Wanderson Camargos Trigueiro – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude;
Rafaela Queiros Moisés – Procuradoria-Geral do Município;
Luiz Otávio Iannini de Freitas – Câmara Municipal de Vereadores.

Art. 3º Para o preenchimento das vagas serão eleitos em Assembleia Geral organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, 12 (doze) representantes 
da sociedade civil, entre titulares e suplentes, observando os seguimentos da Lei nº. 4916/2017, conforme abaixo:

I - Movimentos, Associações ou Organizações da Juventude: 
a ) Cultura e Arte; 
b ) Deficiência e Mobilidade Reduzida; 
c ) Diversidade Religiosa; 
d ) Educação;
e ) Esporte e Lazer; 
f ) Gênero e Diversidade Sexual; 
g ) Trabalho, Emprego e Geração de Renda; 
h ) Movimento Estudantil; 
i ) Qualidade de Vida e Saúde; 
j )  Relações Raciais e Étnicas; 
k ) Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Contagem; 
l  ) Meio Ambiente.

CAPÍTULO II
 
DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS 

Art. 4º Os Movimentos, Associações ou Organizações, que atuam em Políticas Públicas de Juventude deverão solicitar o registro de candidatura a uma vaga elencada no 
art. 3º, observado o cronograma constante do Anexo I, da seguinte forma:
§1º Presencialmente na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude – Rua Portugal, nº 20, Bairro: Glória, Contagem- CEP 32340-010 ou através de envio dos 
documentos digitalizados pelo e-mail: coordenadoria.juventude@contagem.mg.gov.br no prazo de 30 dias corridos a partir da data de publicação deste Decreto.
§2º O registro da candidatura será feito em nome da instituição/organização, devendo constar o nome do titular e o respectivo suplente, por ela indicado.
§3º A comissão eleitoral não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos nos arquivos enviados por e-mail.
§4º A listagem dos candidatos registrados será afixada nos quadros da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no sítio enas mídias sociais da Prefeitura de 
Contagem.
Art. 5º Poderão participar do processo eleitoral as organizações dos seguimentos citados no art. 3º, que atenderem aos seguintes critérios:
I – ser sediada no Município de Contagem (comprovando tal atuação no Município); 
II – desenvolver ações vinculadas às políticas públicas voltadas para a Juventude (com assinatura em declaração no ato da inscrição).
Parágrafo Único: a comprovação será feita por meio de breve histórico sobre a atuação do Movimento, Associações ou Organizações, através de material publicitário de 
realização das atividades no município há pelo menos um ano, tais como: fotos, mídias sociais, vídeos, 

Informativos, entre outros.

Art. 6º A solicitação de registro de candidatura será feita em Requerimento padronizado, conforme 
Anexo II desta portaria  somente será protocolado e processado se estiver acompanhado dos seguintes documentos:
 

I – documento comprobatório do tempo de existência do Movimento (fotos, mídias sociais, vídeos, , informativos, entre outros); 
II – cópia da ata de fundação em caso de Associações ou Organizações;
III – atestado ou declaração de indicação do titular e suplente representante da entidade; 
IV – breve histórico sobre a atuação do Movimento, Associações ou Organizações e material comprobatório de realização de atividade no município no último ano.
 

Parágrafo Único: Os Movimentos, Associações ou Organizações terão o prazo de 2 (dois) dias contados da decisão de indeferimento, para apresentar pedido de reconsi-
deração para a Comissão Eleitoral, que decidirá em até 2(dois) dias.

Art. 7º Cada Movimento, Associação ou Organização poderá indicar um candidato, com seu respectivo suplente.
Parágrafo único. Cada organização só poderá se inscrever para concorrer a única cadeira sendo vedada alteração de categoria e/ou cadeira até a publicação da lista 
prévia das candidaturas habilitadas.
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CAPÍTULO III
 
DA ASSEMBLEIA GERAL / CERIMÔNIA ELEITORAL

Art. 8º Compete à Comissão Eleitoral: 
I – organizar o local da Assembleia Geral, formar a mesa receptora e encaminhar todos os procedimentos para a realização do pleito, sendo ela composta por 12 (doze) 
membros dos Poderes Executivo e Legislativo; 
II – definir os encaminhamentos e providências referentes ao processo eleitoral; 
III – acompanhar as eleições, solucionar os problemas, dirimir dúvidas e decidir sobre recursos relativos à inscrição do candidato, credenciamento de eleitor e qualquer 
outra questão omissa neste Decreto; 
IV – assegurar a regularidade e fiscalizar a condução da Assembleia Geral; 
V – elaborar a ata eleitoral.
Art. 09 No dia 11/05/2018, às 18 hs em primeira chamada com a presença de 50% mais 1 (um) dos representantes habilitados e às 18h30min com qualquer quorum, 
será iniciada a Assembleia de Eleição que será encerrada às 21:30hs.
Art. 10 A eleição acontecerá em única Assembleia, onde cada participante votará em até 12 candidatos. 
Parágrafo único: O voto será em cédula, nominal e somente poderão votar os eleitores portando documento oficial com foto.
Art. 11 Cada candidato terá 3 minutos para sua defesa de candidatura.
Art. 12° A escolha dos representantes da sociedade civil para o CMJ (Conselho Municipal de Juventude) realizar-se-á no dia 11/05/2018 Auditório da Faculdade Una de 
Contagem Av. João César de Oliveira, 5775 Beatriz Contagem, MG, 30146-000 com o seguinte cronograma: 

a) Das 18:00 às 18:30 – Acolhida: plenária, leitura e aprovação do regimento eleitoral; 
b) Das 18:30 às 19:30 – Apresentação das organizações candidatas a eleição; 
c) Das 19:30 às 21:00 – Votação; 
d) Das 21:00 às 21:30 – Apuração; 
e) Às 21:30 – Proclamação dos candidatos eleitos para o Conselho Municipal de Juventude (CMJ) Contagem.
§1º Caberá à Comissão Eleitoral dirigir os trabalhos, esclarecendo dúvidas e resolvendo de pronto eventuais questões de ordem.
§2º O nome dos Movimentos, Associações ou Organizações serão relacionados na cédula em ordem 
alfabética.
Art. 13 A relação dos eleitos para o Conselho Municipal de Juventude (CMJ) Contagem, será publicada no Diário Oficial de Contagem – DOC, no prazo máximo de 20 
(vinte) dias após a conclusão da eleição.
Art. 14 Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Comissão Eleitoral através de Resoluções ou Manifestações na Ata da Assembleia.
Art. 15 A relação dos eleitos será encaminhada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude à Secretaria Municipal de Governo para composição do Conse-
lho Municipal de Juventude.
Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 Revogam-se às disposições em contrário.

Minuta de portaria  nº02 , 22 de março de 2018
 
ANEXO I
 
CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS COMPONENTES DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE – CMJ
 
CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO: DATA/HORÁRIO/LOCAL: 

1 – Publicação do edital 22 de março 2018;
2 – Período de Inscrição das instituições em formulário próprio: 
De 23 de março a 23 de abril de 2018 até as 17h na secretaria e até as 23:59 por e-mail. 
De 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira na Rua Portugal, 20 – Glória ou pelo e-mail: coordenadoria.juventude@contagem.mg.gov.br; 
3 – Análise das organizações candidatas pela Comissão Eleitoral entre 23 e 25 de abril de 2018;
4 – Divulgação das organizações aprovadas e reprovadas pela Comissão eleitoral no dia 27 de abril de 2018;
5 – Pedidos de impugnação e pedidos de reconsideração de entidades, entre os dias 30 de abril a 02 de Maio 2018 de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00, de segunda 
a sexta-feira na Rua Portugal, 20 – Glória ou pelo e-mail: coordenadoria.juventude@contagem.mg.gov.br; 
6 – Decisão dos pedidos de impugnação e análise das reconsiderações de candidaturas de instituições pela Comissão Eleitoral no dia 04 de maio de 2018;
7 – Divulgação final das candidaturas, pela Comissão Eleitoral, no dia 07 de Maio de 2018;
8 – Escolha dos representantes sociedade civil, no dia 11 de Maio de 2018, de 18:00 hs às 21:30 horas, no Local: Auditório da Faculdade Una de contagem 
Endereço: Av. João César de Oliveira  
a) Das 18:00 às 18:30 – Acolhida: plenária, leitura e aprovação do regimento eleitoral; 
b) Das 18:30 às 19:30 – Apresentação das organizações candidatas a eleição; 
c) Das 19:30 às 21:00 – Votação; 
d) Das 21:00 às 21:30 – Apuração; 
e) Às 21:30 – Proclamação dos candidatos eleitos para o Conselho Municipal de Juventude (CMJ) Contagem.
9 – Mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos a partir da data da posse.
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Minuta de Portaria nº, 02 de 22 de março de 2018 
 
ANEXO II
 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADE PARA O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE – CMJ

À Comissão Eleitoral, para a Composição do Conselho Municipal de Juventude -CMJ, 
A(o) Entidade________________________________________________________________________  
Situada:_________________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________
Telefone:__________________________________, faz a indicação de_______________________ ________________________________,como representante titular e 
_________________________ 
____________________________________________________________________como representante suplente.

A Entidade candidata pleiteará a cadeira no seguimento assinalado:
(    ) Educação e Acesso a Novas Tecnologias; 
(    ) Trabalho, Emprego e Geração de Renda; 
(    ) Movimento Estudantil; 
(    ) Esporte e Lazer; 
(    ) Qualidade de Vida: Saúde e Meio Ambiente; 
(    ) Diversidade Religiosa; 
(    ) Deficiência e Mobilidade Reduzida; 
(    ) Relações Raciais e Étnicas; 
(    ) Gênero e Diversidade Sexual; 
(    ) Cultura e Arte;
(    ) Meio Ambiente.

DOCUMENTOS (anexar cópia):

(    ) Cópia da carteira de identidade do representante titular e suplente; 
(    ) Atestado ou declaração de indicação do titular e suplente representante entidade; 
(    ) Breve histórico sobre a atuação da entidade e material comprobatório de realização de atividade no município no último ano.
No caso de Associações e ONG ou entidades registradas:
(    ) Cópia da ata de fundação;

Representante Legal da entidade  

Famuc

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020

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 01/2018 – 020º 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  21/03/2018 a  30/03/2018:

             Medico Clinico Geral -  1º  Classificados   
             Medico Pediatra -  1º  Classificados  
             Medico Cirurgião Geral -  1º ao 2º   Classificados   
             Medico Cirurgião Vascular -  1º    Classificados   
             Medico Infectologista -  1º   Classificados   
            Medico Ortopedista -  1º   Classificados   

Contagem, 21 de março de 2018.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
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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 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021

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 01/2018 – 021º 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  21/03/2018 a  30/03/2018:

             Medico Clinico Geral -  1º ao 2º   Classificados   

Contagem, 21 de março de 2018.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 072, de 13 de março de 2018 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

021º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º DIEGO VIEIRA LOPES FORTUNATO 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 2º CINTIA BRAGA SILVA PEREIRA 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Jose Carlos Matos
Luiz Fernando Avelar dos Santos
Juscelio Pereira da Silva

Contagem, 21 de Março de 2018

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP - EDITAL N° 02/2018

RESULTADO DAS ANÁLISES DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

ORD. NOME RG SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

01 Carlos Alberto de Almeida 0709500814 INDEFERIDO Documento postado em desacordo com o edi-
tal, item 7.2.5.2 orientando que a postagem 
deveria ser via SEDEX ou AR e a documenta-
ção foi postada via correspondência simples. 
(recebida em 20/03/2018)

02 Clésio Soares Silva 7.243.983 INDEFERIDO

03 Rosiléia Ferreira Soares 12.291.375 INDEFERIDO
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04 Viviane Vieira da Silva 15.567.535 INDEFERIDO

Documento postado em desacordo com o edi-
tal, item 7.2.5.2 orientando que a postagem 
deveria ser via SEDEX ou AR e a documentação 
foi postada via PAC. (recebida em 20/03/2018)

Contagem, 22 de março de 2018

Bruno Diniz Pinto
Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007

O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simpli-
ficado – PSS 001/2017 do(s) cargo(s) e classificação (es) abaixo relacionado(s), a comparecer(em) ao setor de Admissão da FAMUC, de 08h30min às 11h30min ou de 
13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 23/03/2018 a 30/03/2018 para contrata-
ção temporária, portando laudo médico pré-admissional, expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessá-
ria para admissão e início de exercício imediato.

Enfermeiro 20 horas – 1º Classificado

Contagem, 21 de março de 2018.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria adjunta executiva  de Saúde 
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 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022

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 01/2018 – 022º 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  22/03/2018 a  30/03/2018:

             Medico Clinico Geral -  1º ao 4º   Classificados  
             Medico Psiquiatra – 1º Classificado 

Contagem, 21 de março de 2018.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA DE CONTAGEM
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A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 072, de 13 de março de 2018 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

022º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º robson ferreira alves 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 2º larissa vilar silva pais 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 3º gustavo de freitas lobato 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 4º jurandir ferreira lopes 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO PSIQUIATRA 1º ROBINSON JOSE MACHADO 15,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:

Jose Carlos Matos
Luiz Fernando Avelar dos Santos
Juscelio Pereira da Silva

Contagem, 21 de Março de 2018

Transcon

COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRANSPORTE
COJUR/ CONTAGEM-MG
BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 14/03/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 007ª /2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

14/03/2018 8730 867/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 8788 874/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10482 1040/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10481 1041/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10479 1042/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10236 1043/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10547 1064/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10545 1065/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10459 1066/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10456 1067/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10687 1068/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10561 1069/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10493 1070/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10464 1071/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul
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14/03/2018 10713 1072/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10718 1073/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/03/2018 10214 1074/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/03/2018 10334 1076/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/03/2018 8915 836/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

14/03/2018 8509 856/2017 DILIGENCIA Consórcio Norte

14/03/2018 6614 858/2017 DILIGENCIA Consórcio Norte

14/03/2018 10351 1038/2018 DILIGENCIA Consórcio Sul

14/03/2018 10354 1039/2018 DILIGENCIA Consórcio Sul

14/03/2018 6618 688/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

14/03/2018 8642 698/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

14/03/2018 8627 704/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

14/03/2018 8487 707/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

14/03/2018 8485 708/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

14/03/2018 6623 781/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

14/03/2018 10569 1063/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

Secretaria Geral da COJUR, Contagem, 14 Março de 2018.

Angela Menicucci Starling Freitas
Presidente - COJUR

COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRANSPORTE
COJUR/ CONTAGEM-MG
BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 19/03/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 008ª /2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

19/03/2018 8582 825/2017 DEFERIDO Consórcio Norte

19/03/2018 10344 1033/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

19/03/2018 7925 1078/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/03/2018 10735 1079/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/03/2018 10733 1080/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/03/2018 10731 1081/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/03/2018 10698 1082/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/03/2018 10773 1084/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/03/2018 10769 1085/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/03/2018 6618 688/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 8642 698/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 8627 704/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 8487 707/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 8485 708/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 6623 781/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 8689 847/2017 DILIGENCIA Consórcio Norte

19/03/2018 6612 859/2017 DILIGENCIA Consórcio Norte

19/03/2018 6604 862/2017 DILIGENCIA Consórcio Norte
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19/03/2018 8753 865/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 8729 868/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 8732 871/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 8740 872/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 8789 875/2017 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 8736 876/2017 DILIGENCIA Consórcio Norte

19/03/2018 9856 995/2017 DILIGENCIA Consórcio Norte

19/03/2018 10569 1063/2018 DILIGENCIA Consórcio Sul

19/03/2018 6602 793/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon. Consórcio Sul

19/03/2018 8775 873/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da COJUR. Consórcio Norte

19/03/2018 9331 923/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias. Consórcio Sul

19/03/2018 9333 924/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias. Consórcio Sul

Secretaria Geral da COJUR, Contagem, 19 Março de 2018.

Angela Menicucci Starling Freitas
Presidente - COJUR

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE  TRANSPORTEJARIT/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 14/03/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 020ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

14/03/2018 9622 2172/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10842 2957/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 10827 2951/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/03/2018 9576 2100/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

14/03/2018 9574 2102/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

14/03/2018 9570 2104/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

14/03/2018 9585 2105/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

14/03/2018 9657 2109/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

14/03/2018 9527 2113/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 9345 2114/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 9276 2116/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 9343 2117/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 9565 2135/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 10139 2512/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 10130 2523/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 10143 2524/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 10152 2542/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 10726 2862/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 10736 2865/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte
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14/03/2018 10740 2866/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

14/03/2018 10741 2867/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

14/03/2018 7920 2871/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

14/03/2018 7917 2872/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

14/03/2018 7927 2874/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 10699 2876/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

14/03/2018 9160 2870/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pela Representante da TransCon Consórcio Norte

14/03/2018 10816 2898/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

14/03/2018 10812 2900/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 14 de Março de 2018.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

Câmara Municipal

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 075 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, 

RESOLVE:

NOMEAR: ELZEDIR FERREIRA GONTIJO RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR XX - NIVEL GAB. 11, nos termos do artigo 26, pará-
grafo 4º da Lei complementar 200 de 18 de Janeiro de 2016 e nos termos do artigo 35, parágrafo único da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 1990, no perío-
do de 01 de FEVEREIRO de 2018 a 16 de MAIO de 2018, em que a titular MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES LOPES estará afastada em virtude de LICENÇA PELO INSS.

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve EXONERAR, os servidores a seguir relacionados dos respectivos cargos comissionados confor-
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me as Portarias enumeradas, datadas de 01 de Fevereiro de 2018.

Portaria nº 053 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - NÍVEL GAB.30
ALEXSANDRA FERREIRA MOTA
Portaria nº 054 – ASSESSOR PARLAMENTAR II - NÍVEL GAB.29
VALDECIR PROCOPIO LIMA
Portaria nº 055- ASSESSOR PARLAMENTAR VIII -  NÍVEL GAB.23
LUCIANO ANGELO GOMES COSTA
Portaria nº 056 – ASSESSOR PARLAMENTAR X - NÍVEL GAB.21
ANGELO TADEU BAPTISTA
GIL XAVIER PEREIRA
Portaria nº 057 - ASSESSOR PARLAMENTAR XI - NÍVEL GAB.20
PAULO HENRIQUE LOPES
Portaria nº 058 - ASSESSOR PARLAMENTAR XIV - NÍVEL GAB.17
THALYS MARCELO MARQUES ASSUNÇÃO
Portaria nº 059 - ASSESSOR PARLAMENTAR XVII - NÍVEL GAB.14
IVANILDA LUIZA M. SILVA LIMA
LUIZ DA MATA DOS SANTOS
MARCELO LIMA MARTINS
PEDRO DA SILVA MAIA
Portaria nº 060 - ASSESSOR PARLAMENTAR XVIII - NÍVEL GAB.13
ALICE PEREIRA DE SOUSA
Portaria nº 061 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXII - NÍVEL GAB.09
ROGÉRIO DOS SANTOS ANASTÁCIO
Portaria nº 062 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVI - NÍVEL GAB.05
WESLEY FERNANDES LOPES
Portaria nº 063 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXIX - NÍVEL GAB.02
ROGERIO RIOS DA SILVEIRA

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno,nos termos do 
artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve NOMEAR, os servidores a seguir relacionados dos respectivos cargos comissionados conforme as 
Portarias enumeradas, datadas de 01 de Fevereiro de 2018.

Portaria nº 064- ASSESSOR PARLAMENTAR II - NÍVEL GAB.29
ALEXSANDRA FERREIRA MOTA
MÔNICA DE FREITAS
REGILENE FERREIRA BARBOSA MOTA
Portaria nº 065- ASSESSOR PARLAMENTAR III - NÍVEL GAB.28
VALDECIR PROCOPIO LIMA
Portaria nº 066 - ASSESSOR PARLAMENTAR VIII - NÍVEL GAB.23
ALICE PEREIRA DE SOUSA
GERALDO ADRIANO DE AZEVEDO
Portaria nº 067 - ASSESSOR PARLAMENTAR XII - NÍVEL GAB.19
PAULO EMANUEL CAMPOS GOMES
PEDRO DA SILVA MAIA
ROGERIO DOS SANTOS ANASTACIO
Portaria nº 068 - ASSESSOR PARLAMENTAR XIV - NÍVEL GAB.17
VINICIUS FABIANO MAIA DE SOUZA
Portaria nº 069- ASSESSOR PARLAMENTAR XVI - NÍVEL GAB.15
GIL XAVIER PEREIRA
Portaria nº 070 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXI - NÍVEL GAB.10
LUIZ DA MATA DOS SANTOS
Portaria nº 071 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXII - NÍVEL GAB.09
ANGELO TADEU BAPTISTA
Portaria nº 072 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXV - NÍVEL GAB.06
MARCELO LIMA MARTINS



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

Contagem, 22 de março de 2018 Página 70 de 71 Diário Oficial de Contagem - Edição 4310

Portaria nº 073 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVIII - NÍVEL GAB.03
ROGÉRIO RIOS DA SILVEIRA
Portaria nº 074 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXIX - NÍVEL GAB.02
WESLEY FERNANDES LOPES
DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 076 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, 

RESOLVE:

NOMEAR: ROSILENE NUNES DE SOUZA LEITE, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR II - NIVEL GAB. 29, nos termos do artigo 26, parágrafo 4º 
da Lei complementar 200 de 18 de Janeiro de 2016 e nos termos do artigo 35, parágrafo único da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 1990, no período de 01 
de FEVEREIRO de 2018 a 24 de MAIO de 2018, em que a titular VANESSA MENDES DA SILVA estará afastada em virtude de LICENÇA MATERNIDADE.

GIL ANTÔNIO DINIZ
- PRESIDENTE –
ALEXSANDER CHIODI DA SILVA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
FREDERICO RICARDO FONSECA CARNEIRO
- 2º VICE-PRESIDENTE –
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO
-1º SECRETÁRIO –
ISABELLA CAROLINA FERREIRA FILARETTI
- 2º SECRETÁRIO-

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 078 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, 

RESOLVE:

NOMEAR: ANA PAULA SANTOS DINIZ, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR XVIII - NIVEL GAB. 13, nos termos do artigo 26, parágrafo 4º da 
Lei complementar 200 de 18 de Janeiro de 2016 e nos termos do artigo 35, parágrafo único da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 1990, no período de 04 de 
FEVEREIRO de 2018 a 03 de JUNHO de 2018, em que a titular NOELLE GOMES DA SILVA estará afastada em virtude de LICENÇA MATERNIDADE.

GIL ANTÔNIO DINIZ
- PRESIDENTE –

ALEXSANDER CHIODI DA SILVA
- 1º VICE-PRESIDENTE –

FREDERICO RICARDO FONSECA CARNEIRO
- 2º VICE-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, 22 de março de 2018 Página 71 de 71 Diário Oficial de Contagem - Edição 4310

JOSÉ ROBERTO RIBEIRO
-1º SECRETÁRIO –

ISABELLA CAROLINA FERREIRA FILARETTI
- 2º SECRETÁRIO-

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Decisão de Recurso Administrativo - Processo nº 01/2018 - Pregão Presencial nº 01/2018 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para a prestação de serviços terceirizados – Fornecimento de mão de obra, sem o fornecimento do material necessário a execução dos serviços de natureza contínua, 
em regime de horas e piso salarial definidos pelo acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria, para atender as necessidades deste legislativo muni-
cipal. Analisando os recursos interpostos pelas empresas Inova Tecnologia Em Serviços Ltda – Me e Green Coast Inovação em Serviços Ltda ME, bem como as contrarra-
zões apresentadas pela empresa Ipiranga Serviços Terceirizados Eireli , juntadas ao processo do Pregão Presencial 01/2018, e consideradas as informações prestadas pela 
Pregoeira, em face das exigências do Edital e dos princípios legais, conheço dos recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTOS, mantendo-se a decisão da Pregoeira 
de Classificar , habilitar e de Declarar como vencedora  do certame  a empresa Ipiranga Serviços Terceirizados Eireli.  A este julgamento ficam incorporadas as informa-
ções da Pregoeira, independentemente de transcrição. Isso posto ADJUDICO e Homologo o objeto do Pregão Presencial nº 01/2018 à Ipiranga Serviços Terceirizados 
Eireli. Valor  anual estimado de R$ 533.281,80 (quinhentos e trinta e três mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) e  mensal de R$ 44.440,15 (quarenta e 
quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) , dotação orçamentária: 01.031.0058.2062.33.90.34- Outras despesas de Pessoal decorrente de 
contratos de terceirização. Contagem, 22 de Março de 2018. Vereador Daniel Flavio de Moura Carvalho – Presidente.
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