
"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, 15 de maio de 2018 Página 1 de 22 Diário Oficial de Contagem - Edição 4343

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico

Contagem, 15 de maio de 2018 Página 1 de 22 Diário Oficial de Contagem-Ano 26 Edição 4343



"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, 15 de maio de 2018 Página 2 de 22 Diário Oficial de Contagem - Edição 4343

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Alexis José Ferreira de Freitas

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, 

Noême Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação: Caio Junqueira e Wanderson 

Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral.

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro 

Camilo Alves - MG

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

Assinatura Digital:

Camila Xavier Silva - Matricula: 35.754-5



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

Contagem, 15 de maio de 2018 Página 3 de 22 Diário Oficial de Contagem - Edição 4343



"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, 15 de maio de 2018 Página 4 de 22 Diário Oficial de Contagem - Edição 4343

Atos do Executivo

DECRETO Nº 512, DE 15 DE MAIO DE 2018
Regulamenta o Conselho Municipal de Turismo de Contagem - Conturc.
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, e 
considerando o art. 18 da Lei nº 4.825, de 30 de maio de 2016,
DECRETA: 
Art. 1º  O Conselho Municipal de Turismo de Contagem - Conturc, órgão colegiado de assessoramento superior, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, de caráter consultivo, que tem por finalidade propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a formulação da Política Municipal de Turismo, bem 
como acompanhar sua implementação, com vistas ao desenvolvimento do turismo no Município, em todas as suas modalidades.
Art. 2º  Compete ao Conturc:
I - formular políticas, diretrizes, apreciar, aprovar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Turismo;
II - aprimorar o cumprimento dos objetivos da Política Municipal de Turismo;
III - deliberar, supervisionar e fiscalizar as ações do Fundo Municipal de Turismo;
IV - analisar e emitir pareceres aos projetos apresentados ao Fundo Municipal de Turismo;
V - fiscalizar a realização e o cumprimento dos projetos financiados;
VI - convocar técnicos para emissão de parecer sempre que necessário;
VII - propor uma política municipal de turismo, que assegure o comprometimento com a divulgação e a preservação dos aspectos históricos, culturais e ecológicos do 
município;
VIII - estudar e propor a Administração Pública medidas de difusão e amparo ao turismo, em colaboração com as entidades especializadas tanto privadas quanto públi-
cas;
IX - celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos com entidades de direito público e privado, estadual, nacional e internacional, obedecidas as 
leis federais para realização de seus objetivos;
X - propor medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços turísticos no município;
XI - organizar e promover debates, encontros, seminários sobre os assuntos de interesse turístico, bem como participar do planejamento, orientando, avaliando e 
executando o Plano Municipal de Turismo;
XII - diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico e orientar sua melhor divulgação;
XIII - propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo no município;
XIV - colaborar na elaboração do calendário turístico do município;
XV - contribuir para a promoção de campanhas de conscientização da comunidade voltadas para a atividade turística e defesa do patrimônio Turístico do município;
XVI - assegurar a integração, funcionalidade e racionalidade do sistema e a coerência das políticas públicas de turismo do município com as diretrizes das Políticas 
Nacionais de Turismo;
XVII - articular com outras entidades públicas ou privadas com o objetivo de promover ações de turismo na cidade; E
XVIII - buscar parcerias e promover junto as entidades de classe, campanhas no sentido de incrementar o turismo municipal.
Parágrafo único.  A Plenária é a instância máxima de deliberação do Conturc e será formada por maioria simples dos seus membros e as suas deliberações dar-se-ão por 
maioria simples de votos.
Art. 2º  O Conturc terá a será constituído por membros titulares e igual número de suplentes, a serem nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo, com a seguinte 
composição:
I - 4 (quatro) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo:
a) o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude;
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; e
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
II - 1 (um) representante da Câmara Municipal, indicado pelo Presidente da Câmara Municipal; e
III - 5 (cinco) representantes da Sociedade Civil Organizada, sendo:
a) 1 (um) representante do Sindicato das Empresas de Turismo de Minas Gerais – Sindetur-MG;
b) 1 (um) representante do setor de Economia Criativa;
c) 1 (um) representante do Grupo G7;
d) 1 (um) representantes das Instituições de Ensino Superior; e
e) e) 1 (um) representante das entidades da área de promoção e captação de eventos.
§1º  Para cada membro titular, será indicado seu respectivo suplente, que o substituirá em casos de ausência ou impedimento.
§2º  O Presidente do Conselho será o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, cabendo ao seu suplente substituí-lo em suas ausências ou impedimentos.
§3º  O mandato dos membros do Conturc terá a duração de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, salvo a função de Presidente exercida pelo Secretário de Desen-
volvimento Econômico, Conselheiro nato do órgão colegiado.
§4º  A função de conselheiro não será remunerada, sendo considerada de relevante interesse público.
§5º  O Conturc deverá ser consultado quando da alteração dos valores propostos em projetos turísticos, devendo manifestar quando entender que o valor apresentado 
originalmente não corresponde à realidade de mercado ou mesmo para fins de adequação orçamentária necessária.
Art. 4º  O Conturc reunir-se-á ordinariamente a cada 90 (noventa) dias, por convocação do seu Presidente e, extraordinariamente, por convocação deste ou a pedido da 
maioria de seus membros, mediante justificativa escrita.
Parágrafo único.  Poderá o Conturc criar comissões para dirimir assuntos pertinentes ao turismo, cujo funcionamento será definido no Regimento Interno.
Art. 5º  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico prestará o apoio administrativo necessário para viabilizar o funcionamento do Conturc.
Art. 6º  O Regimento Interno do Conturc disporá sobre seu funcionamento, sobre a forma de atuação e sobre o detalhamento de atribuições, devendo ser aprovado 
pela maioria absoluta de seus membros e publicado mediante Ato da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 15 de maio de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

DECRETO Nº 514, de 15 de MAIO de 2018
Aprova Desmembramento para fins urbanos de terreno situado no bairro Pedra Azul – 3ª Seção e dá outras providências.
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 de Município, 
DECRETA:
Art. 1º  Fica aprovado o desmembramento da área de 5.086,50m2 (cinco mil e oitenta e seis metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados), situada no bairro 
Pedra Azul - 3ª Seção, originando os seguintes lotes:
I - Lote 1 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 476,36m² (quatrocentos e setenta e seis metros quadrados e trinta e seis centímetros quadrados);
II - Lote 2 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
III - Lote 3 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
IV - Lote 4 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
V - Lote 5 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
VI - Lote 6 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
VII - Lote 7 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
VIII - Lote 8 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
IX - Lote 9 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
X - Lote 10 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
XI - Lote 11 da Quadra 07, do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 475,92m² (quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados e noventa e dois centímetros quadrados);
XII - área de doação de 275,97m2 (duzentos e setenta e cinco metros quadrados e noventa e sete centímetros quadrados) destinada ao alargamento da Rua Laudelina 
Rosa de Freitas;
XIII - área institucional 2 do bairro Pedra Azul - 3ª Seção, com 618,25m² (seiscentos e dezoito metros quadrados e vinte e cinco centímetros quadrados).
Art. 2º  Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da 
presente aprovação.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de maio de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 515, DE 15 DE MAIO DE 2018
Retifica o Decreto nº 4.306, de 18 de junho de 1991, que nomeia servidores no Município de Contagem.
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 Fica retificada, para todos os efeitos legais, a disciplina ocupada pelo Servidor Adriano Campos, disposto no art. 1º do Decreto nº 4.306, de 18 de junho de 
1991, da seguinte forma:
Onde se lê: Português
Leia-se: Matemática
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de maio de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA 
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.168
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 
2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
 Art.1º TORNAR SEM FEITO o Ato Administrativo nº 21.106, datado de 02 de abril de 2018, que designa para o exercício da Gratificação Estratégica Municipal (GEM) o 
servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

RICARDO TEIXEIRA DE CARVALHO GEM-3
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Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Gratificação Estratégica Municipal (GEM) o servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urba-
no e Habitação, a partir de 1º(primeiro) de abril de 2018.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

RODRIGO JOSE DA SILVA GEM-3
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.292
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Memorando GAB/GP N° 0496/2018, e o ofício SMS/GAB-Nº 
105/2018, oriundo do Secretário Municipal de Saúde de Contagem; fundamentado no art. 94, da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990, regulamentado pelo De-
creto n° 9.515, de 13 de setembro de 1996; CONCEDE autorização para se ausentar de suas funções no Município, para participar do Congresso “American Transplant 
Congress”, na Cidade de Seath/Washington EUA, pelo período de 31 de maio de 2018 a 07 de junho de 2018, o Servidor RICARDO DE CASTRO GONTIJO, matrícula 
190099, detentor de cargo de provimento efetivo de Médico Cirurgião – 24H, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de maio de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.293
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando a delegação de 
competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; Considerando o Termo de Cooperação 002/2017, assinado em 05 de julho de 2017, entre o Tribunal Regional Eleitora e 
o Município de Contagem, considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; PRORROGA a disponibilidade concedida 
por meio do Ato Administrativo nº 21.042, datado de 22 de março de 2018, à servidora  PRISCILLA IARA INACIO DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de As-
sistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P1”, matrícula 01451711, lotada na Secretaria Municipal de Governo, pelo período de 21 de maio de 2018 a 31 de dezembro 
de 2018,  para o TRE – 313ª Zona Eleitoral de Contagem, com ônus para a Administração Direta do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de maio de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.302
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Memorando GAB/GP N° 0528/2018, e o ofício SMS/GAB-Nº 
141/2018, de autoria do Secretário Municipal de Saúde de Contagem; fundamentado no art. 94, da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990, regulamentado pelo 
Decreto n° 9.515, de 13 de setembro de 1996; CONCEDE autorização para se ausentar de suas funções no Município, para participar do Congresso “11 International 
Workshop on Peritoneal Surface Malignancy, pelo período de 09 de setembro de 2018 a 11 de setembro de 2018, à Servidora CRISTIANE KOIZIMI M. FERNANDES, matrí-
cula 143002, detentora de cargo de provimento efetivo de Médico Cirurgião – 24H, Nível XIB, Padrão “P3”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de maio de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.304
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005, publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 2.207/2005; considerando, ainda, os 
despachos exarados no Processo nº. 03329/2018-01A; e conforme dispõe a Lei nº 2.073, de 1º (primeiro) de junho de 1990; PRORROGA a redução de jornada de tra-
balho, para 20 (vinte) horas semanais, concedida por meio do Ato Administrativo nº 20.516, datado de 06 de novembro de 2017, à Servidora ELAINE FROIS MACEDO, 
titular do cargo de provimento efetivo de Administrador, Nível XIV, Padrão “P13”, matrícula nº. 01197424, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 6 
(seis) meses, a partir de 28 de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de maio de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 21.305
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
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rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no OF.PMC/SEAD/DEGP nº 382/2018; CONCEDE O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei Or-
gânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 019, de 31 de janeiro de 2000), COM PROVENTOS INTEGRAIS, aos servidores titulares 
dos respectivos cargos de provimento efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Educação, até que seja finalizado o processo de pedido de aposentadoria.

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO DATA DE CONCESSÃO

CLAUDIA JUNQUEIRA CAMPOS VITALINO 01085936
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 01/05/2018

DENISE GONÇALVES AMARAL 01085588
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 01/05/2018

EVERALIDA RUAS DA SILVA 01143960
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 01/05/2018

MARCIA DAS DORES SILVA 01111473
Professor de Educação Básica 
PEB1-I 01/05/2018

MARCIA DE FATIMA TRINDADE 01053309 Auxiliar de Serviços Escolares 01/05/2018

MARIA APARECIDA RODRIGUES SCHFFER 01158658 Pedagogo PED1 01/05/2018

MARIA DA CONCEIÇAO SALDANHA GONZAGA 01165670
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 01/05/2018

MARIELE GONZAGA COUTINHO 01143936
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 01/05/2018

MIGUELITA LOYOLA SOARES 01298395
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 26/04/2018

ROSILENE APARECIDA DO CARMO ANDRADE 01098019
Professor de Educação Básica 
PEB2 01/05/2018

SONIA REGINA MELO OLIVEIRA 01087467
Professor de Educação Básica 
PEB1-I 01/05/2018

ART. 2º CONCEDER O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica 
nº 019, de 31 de janeiro de 2000), COM PROVENTOS INTEGRAIS, à servidora ROSE MARY RODRIGUES DE CASTRO, matricula 01092398, titular do cargo de provimen-
to efetivo de Profissional de Saúde de Nível Superior III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º(primeiro) de maio de 2018, até que seja finalizado o 
processo de pedido de aposentadoria.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.306
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 82 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro 
de 1990; e nos despachos exarados no Processo nº 04365/2018-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DE CONJUGE, pelo período de 
1º(primeiro) de maio de 2018 à 30 de abril de 2020, à Servidora DANIELLE CABACINHA FRANCISQUINI, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação 
Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P3”, matrícula nº. 01335460, lotada na Secretaria Municipal de Educação, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos 
do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.307
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 21.268, datado de 02 de maio de 2018, no tocante ao 
período de Licença sem Vencimento para Tratar de Interesses Particulares, da servidora SILVANA MARIA DA SILVA, matrícula 1282235, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] pelo período de 1º(primeiro) de abril de 2018 à 31 de dezembro de 2019 [...]”.
Leia-se: “[...] pelo período de 1º(primeiro) de fevereiro de 2018 à 31 de janeiro de 2020 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.316
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO o 
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Ato Administrativo nº 21.277, datado de 04 de maio de 2018, que Retifica a data de exoneração dos servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Ensino de 
Contagem, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

TAINARA RODRIGUES LISBOA Secretária da Presidência V 11

IVAN BRAUER Diretor de Qualificação Profissional VI 17

MARCOS ANTONIO GOMES Diretor de Qualificação Profissional Integrada VI 18

MARCELO DA SILVA TEIXEIRA Assessor II VIII 44
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de maio de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.318
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; TORNA SEM EFEITO os Artigos 1º e 2º do Ato Administrativo nº 21.278, datado de 04 de 
maio de 2018, que retifica a data de nomeação dos servidores abaixo relacionados: 

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

TAINARA RODRIGUES LISBOA Assessor DAM-5

IVAN BRAUER Assessor DAM-7

MARCOS ANTONIO GOMES Assessor DAM-7

MARCELO DA SILVA TEIXEIRA Assessor DAM-11
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de maio de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.319
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 21.179, datado de 13 de abril de 2018, que 
retifica a data de nomeação dos servidores abaixo relacionados:

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

RICARDO MARTINS COELHO Assessor DAM-7

MARCO ANTONIO RECIOLINO DE SOUZA Assessor DAM-7

ELCIONE LUCIA DA SILVA Assessor DAM-5

TAMIRES SILVA TAVARES Assessor DAM-9

WAGNER ASSIS ROSA Assessor DAM-10
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de maio de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.320
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO no 
Ato Administrativo nº 21.198, datado de 20 de abril de 2018, a retificação da data de exoneração dos servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Ensino 
de Contagem.

  SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

LUCELIA CRISTINA DA SILVA Chefe de Divisão de Compras e Administração III 5

MARCO ANTONIO RICIOLINO DE SOUZA 
JUNIOR Diretor de Administração e Gestão de Pessoas VI 14

RICARDO MARTINS COELHO Diretor de Educação, Pesquisa e Extensão VI 20
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TAMIRES SILVA TAVARES Assistente Jurídico VII 37

WAGNER ASSIS ROSA Gestor IX 45
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de maio de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.321
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; TORNA SEM EFEITO o Artigo 7º do Ato Administrativo nº 21.208, datado de 20 de abril de 
2018, que retifica a data de nomeação da servidora LUCELIA CRISTINA DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de maio de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.322
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, 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 no Artigo 1º do Ato Administrativo nº 21.075, datado de  02 de abril de 2018 a nomeação de VINICIUS SANTOS NOGUEIRA, para o cargo 
de provimento em comissão de Assessor, DAM-2, lotado na Procuradoria Geral do Município.
Art.2º NOMAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-2, a servidora LARA DEROMA VERLEY, lotada na Procuradoria Geral do Município, a partir de 
15 de maio de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de maio de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.323
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, e Artigo 32, todos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 
de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Saúde, Nível Especial, na condição de Agente Político, o 
servidor BRUNO DINIZ PINTO, a partir de 15 de maio de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.324
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, 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; 
EXONERA dos respectivos cargo de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 15 de maio de 
2018; devendo os servidores apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei 
Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

CLEBER DE FARIA SILVA Subsecretário de Assistência em Saúde DAM-20

MAURICIO RANGEL DE SOUZA Superintendente de Atenção à Saúde DAM-17
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de maio de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.325
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, 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; 
NOMEIA, para o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Saúde, Nível Especial, na condição de Agente Político, o servidor CLEBER DE FARIA SILVA, 
a partir de 15 de maio de 2018.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.326
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, 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; 
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Subsecretário de Assistência em Saúde, DAM-20, o servidor MAURICIO RANGEL DE SOUZA, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 15 de maio de 2018.
Art.2º DESIGNAR o servidor MAURICIO RANGEL DE SOUZA, para responder cumulativamente e Interinamente pela Superintendente de Atenção à Saúde, a partir de 15 
de maio de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de maio de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA

A Junta de Julgamento Fiscal 1ª Instância faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Nº/PROCESSO DATA/PROC. ASSUNTO REQUERENTE
DATA/DECI-
SÃO DECISÃO

Nº/DE-
CISÃO

07850/2017-01A 10/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS ADAIL PEREIRA LIMA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.358

11574/2017-01A 03/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS ADAIR GOULART DA SILVA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.359

07513/2017-05A 18/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS ADIR  PEREIRA  VALVERDE 26/09/2017 IMPROCEDENTE 14.360

19081/2017-05A 06/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS ALCIDES CONCEIÇÃO DOS SANTOS 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.361

06431/2017-02A 11/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS ANTONIO ELOI DE MATOS  FILHO 12/12/2017 IMPROCEDENTE 14.362

05903/2017-02A 03/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS
ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO E 
SILVA 21/09/2017 IMPROCEDENTE 14.363

08877/2017-01A 23/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS APARECIDA GOMES 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.364

13550/2017-01A 28/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS BENEDITO GONCALO DE BRITO 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.365

07685/2017-05A 24/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS CARLITO TEIXEIRA SOBRINHO 29/09/2017 IMPROCEDENTE 14.366

06407/2017-02A 10/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS CARLOS MANUEL DINIS FERREIRA 04/10/2017 IMPROCEDENTE 14.367

07067/2017-05A 05/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS CREUSA MARIA DA CRUZ SILVA 14/07/2017 IMPROCEDENTE 14.368

06787/2017-05A 02/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS DOMINGOS FERNANDES ANDRADE 14/07/2017 IMPROCEDENTE 14.369

11194/2017-01A 26/06/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS DORACI MACHADO COELHO 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.370

06748/2017-02A 17/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS EDUARDO DE SOUSA GARCIA 09/10/2017 IMPROCEDENTE 14.371

15886/2017-02A 31/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS ESPOLIO -SELONILO PEDRO VALENTIN 21/12/2017 IMPROCEDENTE 14.372

06296/2017-02A 10/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS GERALDO ALEXANDRE 21/07/2017 IMPROCEDENTE 14.373

06317/2017-02A 10/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS GERALDO FERNANDO COSTA 25/08/2017 IMPROCEDENTE 14.374

06831/2017-02A 17/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS GILCELEA MARTINS DA COSTA 19/10/2017 IMPROCEDENTE 14.375

06786/2017-01A 02/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS IVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.376

12831/2017-01A 20/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JÉSUS AGNALDO FERREIRA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.377
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07338/2017-02A 20/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JOAO LINO DA SILVA 03/10/2017 IMPROCEDENTE 14.378

09151/2017-01A 25/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JOAQUIM MATEUS NETO 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.379

06347/2017-01A 26/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JOAQUIM MAXIMIANO VIEIRA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.380

06174/2017-02A 06/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JOARES COSTA DA SILVA 22/09/2017 IMPROCEDENTE 14.381

23152/2017-02A 28/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JORGE CARLOS DOS SANTOS 01/09/2017 IMPROCEDENTE 14.382

06870/2017-05A 03/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JOSÉ ACÁCIO DOS REIS 21/09/2017 IMPROCEDENTE 14.383

11940/2017-01A 06/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTRO 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.384

06327/2017-02A 10/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JOSE JULIO PEREIRA 25/08/2017 IMPROCEDENTE 14.385

07603/2017-05A 22/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 13/09/2017 IMPROCEDENTE 14.386

23027/2017-02A 28/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JOSÉ RODRIGUES BARBOSA 02/10/2017 IMPROCEDENTE 14.387

06789/2017-02A 17/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS JURACI RIBEIRO DO VALE 19/10/2017 IMPROCEDENTE 14.388

07515/2017-05A 18/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS LEOPOLDINO NAKAGAVA 26/09/2017 IMPROCEDENTE 14.389

07681/2017-05A 24/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS LINDOLFO PETRY 29/09/2017 IMPROCEDENTE 14.390

11883/2017-01A 06/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARCO TULIO BAHIA DA SILVA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.391

07404/2017-05A 15/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA  DO CARMO DA SILVA 25/09/2017 IMPROCEDENTE 14.392

07557/2017-05A 19/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA AUGUSTA DA SILVA 04/12/2017 IMPROCEDENTE 14.393

07431/2017-05A 16/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA BEATRIZ SAID ALMEIDA 22/09/2017 IMPROCEDENTE 14.394

07591/2017-05A 19/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA D´AJUDA DANTAS DOS SANTOS 28/09/2017 IMPROCEDENTE 14.395

07598/2017-05A 22/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA DAS DORES FARIA 01/09/2017 IMPROCEDENTE 14.396

14544/2017-02A 25/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS
MARIA DO AMPARO RODRIGUES 
CAMARGOS 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.397

11041/2017-02A 09/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA EFIGENIA FERREIRA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.398

10442/2017-01A 09/06/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA EUNICE DE OLIVEIRA 06/11/2017 IMPROCEDENTE 14.399

06776/2017-02A 17/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA IZABEL COSTA DUARTE 19/07/2017 IMPROCEDENTE 14.400

06290/2017-02A 06/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA JOSE GUIMARAES DA SILVA 19/10/2017 IMPROCEDENTE 14.401

06765/2017-02A 17/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA LINDALVA DE CARVALHO 13/09/2017 IMPROCEDENTE 14.402

06301/2017-02A 10/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA MADALENA DO COUTO PASSOS 07/07/2017 IMPROCEDENTE 14.403

19300/2017-05A 21/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARIA TORRES DE FREITAS BICALHO 20/09/2017 IMPROCEDENTE 14.404

19399/2017-02A 03/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MARISTELA PAULINA DOS SANTOS 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.405

06868/2017-05A 03/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MILTON HERCULANO 21/09/2017 IMPROCEDENTE 14.406

07151/2017-05A 08/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MOISES ALOIZIO MARZANO 22/09/2017 IMPROCEDENTE 14.407

19310/2017-05A 21/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS MOYSES NOBRE DA CONCEIÇÃO 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.408

10017/2017-01A 05/06/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS NAIR VIEIRA DE MIRANDA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.409

06638/2017-02A 12/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS NANCI LAMOUNIER MOURA 29/09/2017 IMPROCEDENTE 14.410

23009/2017-02A 28/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS NILZA MARIA DA FONSECA 15/09/2017 IMPROCEDENTE 14.411

12455/2017-01A 14/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS NIZAM CAMPOS E SOUZA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.412

06819/2017-02A 17/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS OSVALDO GOMES RIBEIRO 19/07/2017 IMPROCEDENTE 14.413
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08105/2017-01A 15/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS PAULO ALVES COSTA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.414

06657/2017-05A 28/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS RAIMUNDO SILEZIO SILVERIO 21/09/2017 IMPROCEDENTE 14.415

06735/2017-02A 12/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS ROBERTO LISBOA DE ABREU 27/09/2017 IMPROCEDENTE 14.416

06867/2017-02A 17/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS ROSILENE IZABEL PEREIRA E COSTA 26/09/2017 IMPROCEDENTE 14.417

10249/2017-02A 05/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS SEBASTIAO JOSE DE ABREU 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.418

12266/2017-01A 12/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS VICENTE ANTONIO TEIXEITRA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.419

06366/2017-02A 10/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS VICENTE DE MELO 29/09/2017 IMPROCEDENTE 14.420

06786/2017-05A 02/05/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS WALTER DE CASTRO FILHO 21/07/2017 IMPROCEDENTE 14.421

12018/2017-01A 07/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS WALTER FONSECA 14/05/2018 IMPROCEDENTE 14.422

19594/2017-05A 31/07/2017 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS OU PENSIONISTAS ZELIA MARIA MARQUES DE FARIA 04/08/2017 IMPROCEDENTE 14.423

Ficam os contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso voluntário, conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEFAZ
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL – SUREM

EDITAL 002/2018/ SUREM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
 EXERCÍCIO DE 2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN dos Profissionais Autônomos.

O Subsecretário da Receita, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto nos arts. 15 ao 20, art. 22, e art. 93, incisos I e II e parágrafo único da Lei Mu-
nicipal n. 1611, de 30 de dezembro de 1983, Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, torna público que efetuou o lançamento do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISSQN dos Profissionais Autônomos relativo ao exercício de 2018, fundado na prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, e fixa o seu prazo de pagamento, valendo este Edital como notificação pública. Em conformidade com os respectivos artigos do CTMC e do Decreto n. 
311, de 03 de fevereiro de 2006, que informam acerca dos contribuintes, fatos geradores e demais informações.

DO PAGAMENTO:
O vencimento para pagamento do Imposto ocorrerá em 20 de junho de 2018.
O não pagamento do Imposto na data fixada por este Edital de Lançamento sujeitará o tributo aos acréscimos dos encargos previstos nos arts. 29 e 35 do Código 
Tributário do Município de Contagem – CTMC e implicará ainda em inscrição em Dívida Ativa, protesto extrajudicial e ajuizamento de execução fiscal a partir do seu 
vencimento.

VALOR DO TRIBUTO:

ISS Profissional Autônomo 2018 Valor anual (R$)

Nível superior 568,76

Outros 350,01

DAS ISENÇÕES:
As isenções estão dispostas no art. 79 da Lei n. 1611, de 30 de dezembro de 1983, Código Tributário do Município de Contagem – CTMC.

DA IMPUGNAÇÃO/REVISÃO:
O contribuinte poderá IMPUGNAR ou requerer a REVISÃO do lançamento do Imposto mencionado neste Edital à Subsecretaria da Receita Municipal até o dia 20 de 
junho de 2018.

O pedido de revisão, devidamente fundamentado e instruído com a documentação comprobatória dos fatos alegados, deverá ser protocolizado na referida Repartição 
Fazendária, situada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1887, Cidade Industrial, Contagem – MG.

Se o pedido de revisão tempestivo for julgado procedente, ainda que parcialmente, será concedido o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notificação da deci-
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são, para pagamento a vista do valor do tributo, sem os acréscimos legais previstos nos arts. 29 e 35 do CTMC.

Se o pedido de revisão for julgado improcedente, ou quando se tratar de revisão de ofício, a autoridade competente concederá prazo de 10 (dez) dias, contados da 
data de notificação da decisão, para que o contribuinte proceda ao recolhimento do montante devido, com os acréscimos legais previstos nos arts. 29 e 35 do CTMC.

DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO:
As guias de pagamento do Imposto mencionado neste Edital serão postadas e encaminhadas através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios, a partir 
do dia 23 de maio de 2018.

O contribuinte, que por qualquer motivo não receber a guia para pagamento do Imposto mencionado neste Edital, deverá requerer segunda via, até 10 (dez) dias antes 
da data fixada, para o respectivo pagamento na Subsecretaria da Receita Municipal  – SUREM, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1887, Cidade Industrial, Contagem – 
MG, ou através do acesso à internet, Receita Online, no endereço eletrônico: http://receita.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 15 de maio de 2018.

RALF RAIMUNDO ROSA
Subsecretário da Receita Municipal 

Secretaria Municipal 
de Saúde

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLO-
GAÇÃO do Pregão Presencial nº 003/2018, Processo nº 013/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ANTI-INFECCIOSOS PADRONIZADOS - EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM. OS MEDICAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS E RELACIONADOS 
NO EDITAL DEVEM CONSTAR DA LISTA E DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO PARA COMPRAS PÚBLICAS DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCA-
DO DE MEDICAMENTOS – SECRETARIA EXECUTIVA – CMED ATUALIZADA E EM VIGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS: os licitantes CONEXAO MEDICA COMERCIAL 
EIRELI - EPP, no valor total estimado de R$ 20.542,53, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., no valor total estimado de R$ R$ 212.800,00, AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA 
FARMACEUTICA LIMITADA, no valor total estimado de R$ 1.292.114,00, BH FARMA COMERCIO LTDA, no valor total estimado de R$ 361.000,00, COMERCIAL CIRURGI-
CA RIOCLARENSE LTDA, no valor total estimado de R$ 222.084,07 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor total estimado de R$ 27.272,00, 
DROGAFONTE LTDA., no valor total estimado de R$ 205.100,25, FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor total estimado de R$ 174.092,25, 
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA, no valor total estimado de R$ 43.890,00, FLAVIA GENELHU PENNA, no valor total estimado de 
R$ 197.948,00, FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, no valor total estimado de R$ 465.025,00, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME., no valor total 
estimado de R$ 124.182,29, GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP, no valor total estimado de R$ 3.509,76, HOSPVIDA LTDA, no 
valor total estimado de R$ 2.799,98, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME, no valor total estimado de R$ 47.424,00, NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no 
valor total estimado de R$ 179.797,00, NUTRIMINAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES., no valor total estimado 
de R$ 12.000,00, SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP, no valor total estimado de R$ 26.180,00, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 255.027,50, 
totalizando em R$ 3.872.788,63 . Dotação Orçamentária 339030 09.  Bruno Diniz Pinto   – Secretario Municipal de Saúde.  Em 08 de maio de 2018.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Presencial nº 011/2018, Processo nº 029/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDIMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORDENS NUDICIAIS. OS MEDICAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS E RELACIONADOS NO EDITAL DEVEM CONSTAR DA 
LISTA E DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO PARA COMPRAS PÚBLICAS DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS – SECRETA-
RIA EXECUTIVA – CMED ATUALIZADA E EM VIGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS: os licitante BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor total estimado de 
R$ 871.876,75, ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, no valor total estimado de R$ 7.000,00, totalizando em R$ 878.876,75. Dotação Orçamentária 
1113.1 339030 09 339091 00.  Bruno Diniz Pinto   – Secretario Municipal de Saúde.  Em 09 de maio de 2018.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HO-
MOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 001/2018, Processo nº 008/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS 
EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CONTAGEM: os licitante GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS PARA INFORMATICA LTDA, no valor total estimado de  R$ 44.764,50, METALÚRGICA S.A.LTDA, no valor total estimado R$ 32.941,00, SANTA HELENA MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA, no valor total estimado de R$ 42.490,00, VITOR SILVESTRE FELICIO - ME, no valor total estimado de R$ 16.395,00, totalizando em R$ RS 
136.590,50. Dotação Orçamentária 449052 24.  Bruno Diniz Pinto   – Secretario Municipal de Saúde.  Em 10 de maio de 2018.
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

PORTARIA Nº 007, de 14 de maio de 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no exercício de suas atribuições legais, considerando as disposições da Orientação Técnica CGM nº 002/2017 
e Orientação Normativa PGM nº 007/2017, relativas ao procedimento de instauração que permeiam os processos de indenização,

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Comissão de Sindicância Interna, designando para o exercício da função, os seguintes membros:

Wagner Assis Rosa – Assessor - matrícula 148995-6

Rodrigo Reis Roland - Diretor de Operação Institucional - matrícula 140131-5

Cláudia de Cássia Vieira Batista Aguiar - Diretora de Parcerias - matrícula 146463-5 

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

Contagem/MG, 14 de maio de 2018

LUZIA MARIA FERREIRA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

RESOLUÇÃO Nº 02 de 15 de maio de 2018
DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CONTAGEM.

Estabelece as condições e os procedimentos para a realização da Pré – Conferência e da Conferência Municipal de Cultura de Contagem e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 04 e 07 da Portaria Fundac 03 de 20 de março de 2018 e das deliberações 
da Comissão Organizadora, em suas 2ª e 3º Reuniões Ordinárias, realizada em 07 de maio de 2018 e 14 de maio de 2018 e, também, considerando os dispostos na 
Portaria Fundac 03/2018, na Lei 4647/2013 e na Lei Complementar nº 247/2017;

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam designados para coordenar os trabalhos nas Comissões Temáticas os seguintes servidores:

1 – Ulisses Daniel de Campos Rocha;
2 – Fernando Coimbra Perdigão;
3 – Fernando Marcos Penido;
4 – Márcia Valéria Rodrigues Moreira:
5 – Ronaldo Leandro Duarte Costa;
6 – Ana Carolina Coimbra Kroger;
7 – Thomaz Maresguia Braga;
8 – Erick Mateus Ribeiro;
9 – Roane Lima de Freitas;
10 – Alexandra Roberta Oliveira Maronda Ponsá;
11 – Daniel Costa de Morais Querino.

§ 1º Será eleito em cada Comissão Temática um relator que sistematizará em texto as discussões de cada Comissão para encaminhá-lo à Plenária da Pré – Conferência 
para que seja aprovado ou rejeitado.
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Art. 2º Será responsável pela coordenação geral dos trabalhos da Pré- Conferência e da Conferência, nas Comissões Temáticas e na Plenária, o servidor João Flores 
Alkmim.

Art. 3º Os debates e as votações, assim como a eleição dos delegados e dos Conselheiros do Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC na Pré – Conferência e na 
Conferência, serão realizadas por aclamação, com o levantamento do Crachá de participante credenciado, na Pré – Conferência, ou com Crachá de delegado eleito, na 
Conferência. 

§ 1º A Plenária da Pré – Conferência selecionará e sistematizará os temas a serem levados para a Conferência Municipal de Cultura à realizar-se em 09 de junho de 2018, 
bem como elegerá os delegados da sociedade civil que serão os participantes junto com os delegados designados pelo Secretário   Municipal de Cultura, Esporte e 
juventude da Plenária da Conferência Municipal e, serão os únicos, com direito a voto na Conferência.

§ 2º Na Plenária da Conferência Municipal de Cultura à realizar-se no dia 09 de junho do corrente ano, tanto os delegados da sociedade civil, 40 (quarenta) ao todo, 
quanto os delegados designados pelo Governo, 20 (vinte) ao todo, totalizando 60 (sessenta) delegados, terão direito a voto. Dentre os delegados da sociedade civil, 
eleitos na Pré – Conferência, serão escolhidos e eleitos os Conselheiros do Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC, para novo mandato.

§ 3º Para o Credenciamento na Pré – Conferência no dia 26 de maio de 2018 de 8 h as 9 h, será exigido documento de identidade com foto e comprovante de endereço 
ou domicílio na cidade de Contagem.

§ 4º Serão aceitos os seguintes comprovantes de endereço ou domicílio: conta de água, luz e telefone ou qualquer correspondência com carimbo dos Correios ou ainda 
Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site do TRE que conste o domicílio eleitoral em Contagem, ou ainda declaração de próprio punho, declarando ser morador 
de Contagem. Todos os documentos deverão ser em nome do participante da Conferência.

§ 5º Até a data da Conferência Municipal de Cultura, 09 de junho de 2018, o delegado eleito deverá apresentar um dos seguintes comprovantes de endereço ou domi-
cílio em seu nome: conta de água, luz e telefone ou ainda Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site do TRE que conste o domicílio eleitoral em Contagem.

§ 6º No ato do credenciamento o participante deverá escolher em qual Comissão Temática ele participar  dos debates no período da manhã.

Art. 4º Os eixos temáticos a serem debatidos nas Comissões Temáticas da Pré – Conferência, no período da manhã de 9:30 h as 12 h, serão:

Valorização da Diversidade Cultural;
Proteção do Patrimônio histórico-cultural;
Produção, promoção e difusão de bens culturais;
Incentivo à formação e qualificação cultural.

Art. 5º Ficam designados os servidores João Flores Alkmim, Olister Barbosa e Márcia Valéria Rodrigues Moreira como os responsáveis pela redação final e publicação no 
DOC do documento com os registros das deliberações aprovadas pela Plenária da Conferência Municipal de Cultura no dia 09 de junho de 2018.

Art. 6º Os trabalhos da Pré – Conferência, bem como da Conferência seguirão as normatizações da Lei nº 4.647/2013, no que couber, e as adequações promovidas pela 
Lei Complementar nº 247/2017 e, especialmente, a Portaria Fundac 03/2018 que é o fulcro de todo o processo e os procedimentos da Conferência Municipal de Cultura.

Art. 7º O texto base para subsidiar as discussões e os debates nas Comissões Temáticas será o Plano Municipal de Cultura e sua interface com os temas do art. 4º desta 
Resolução.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 15 de maio de 2018.

João Flores Alkmim
Presidente da Comissão Organizadora

---

Ata da terceira reunião deliberativa da Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Cultura de Contagem.

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se no Centro Cultural Francisco Firmo de Mattos Filho, na Rua Doutor Cassiano número 
cento e vinte, Centro, Contagem-MG, na Casa Amarela a Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Cultura de Contagem. A Comissão composta por João 
Flores Alkmim – Presidente, Olister Barbosa – Secretário, Márcia Valéria Rodrigues Moreira – Membro e Ronaldo Leandro Duarte Costa – Membro. O presidente Senhor 
João Flores abriu a reunião informando que é necessário que a Comissão aprove a Resolução número dois desta Comissão, visto que a mesma foi elaborada a partir 
das deliberações da última reunião e do trabalho da equipe técnica da Secretaria. Disse também, que foram feitas nesta Resolução, adequações das deliberações da 
Comissão com a legislação em vigor e com a legislação de transição que está fazendo o processo de transpor as atividades da antiga Fundação para a nova Secretaria 
para que a Conferência ocorra da melhor forma possível. O presidente Senhor João Flores informou ainda que como a Lei nº 4.647/2013 determina que somente será 
convocada Conferência Municipal de Cultura, quando as mesmas ocorram em nível estadual e federal, ou seja, quando forem Convocadas as respectivas Conferências 
estadual e federal. Existe portanto, uma proibição tácita para a realização de Conferência de Cultura fora dessas datas. Porém, a edição da Portaria Fundac 03/2018 
corrigiu essa falha da legislação e, dessa forma, o marco legal da Conferência é a Portaria Fundac 03/2018. João Flores disse ainda que foi utilizado em grande parte os 
princípios da Lei nº 4.647/2013 para a edição das Resoluções que organizam os trabalhos e procedimentos para a realização da Conferência, para respeitar o legado 
das gestões anteriores e a contribuição da comunidade artística e dos movimentos culturais da cidade. Assim, tornou-se necessário algumas adequações, visto que a 
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convocação dessa Conferência parte de uma necessidade, iniciativa e determinação do executivo municipal para estabelecer um diálogo mais aberto com a sociedade 
de Contagem e os segmentos culturais do município, sobre os caminhos que deve seguir as nossas políticas culturais; além de fazer uma reflexão do Plano Municipal 
de Cultura. Márcia Moreira disse que deveríamos estudar a legislação, em especial, a Lei nº 4.647/2013, junto com a minuta da Resolução apresentada e confeccionar 
uma Resolução nova que contemple a Portaria Fundac 03/2018 e as determinações da Lei nº 4.647/2013, o que foi aceito por todos. Após a análise dos dois diplomas 
legais foram realizadas as devidas adequações e alterações na Resolução 02/2018 e no mesmo ato a Resolução foi aprovada por unanimidade dos votos da Comissão. 
Foi deliberado ainda que para maior transparência dos trabalhos desta Comissão, a ata e a Resolução, devem ser publicadas no mesmo dia para a melhor compreensão 
de todos. Não havendo nada mais a tratar eu, Olister Barbosa, secretariei e lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros da Comissão 
Organizadora.

---

COMUNICADO

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Adriano Henrique Fontoura de Faria, faz saber que devido ao término das atividades da Fundação Cultural do 
Município de Contagem – Fundac, as atividades dos Conselhos Curador e Fiscal da Fundação se encerraram em 01/04/2018 por força da Lei Complementar nº 247/2017 
que instituiu a reforma administrativa no município de Contagem.
Fica determinado que os livros de ata dos respectivos Conselhos sejam arquivados na Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude e sejam disponibilizados, caso necessá-
rio, para consulta dos órgãos de Controle pelos próximos 05 (cinco) anos.

Contagem, 15 de maio de 2018.

Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 DO COMIC – JULGAMENTO DOS RECURSOS

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
REFERÊNCIA: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO COMIC Nº 01/2017
RECORRENTE: Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem
RECORRIDO: Comissão de Seleção do Edital nº 01/2017 – COMIC 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem, CNPJ n° 00.211.504/0001-50, no dia 09 de maio de 2018, via Sedex, 
entregue no Conselho no dia 11 de maio de 2018, às 10:00, com aviso de recebimento, contra o Resultado Preliminar, conforme julgamento realizado em 11 de maio 
de 2018, apresenta as considerações a seguir:
I — DA ADMISSIBILIDADE
Conforme verificado, o recurso da Associação Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem é intempestivo, tendo sido interposto fora do prazo legal previsto no 
subitem 8.8.2 deste Edital. Assim, não foi analisado.
II – DO MÉRITO
A Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, descreve no seu artigo 63, I, que o recurso não será conhecido 
se interposto fora do prazo, bem como o subitem 8.8.1 do Edital. 
Já o subitem 8.8.2 do Edital é claro ao descrever que os recursos serão entregues via postal ou pessoalmente no COMIC, 5 (cinco) dias contados da divulgação do 
resultado preliminar.
Assim, como o recurso foi entregue no Conselho no dia 11 de maio de 2018, o mesmo foi considerado intempestivo, não tendo sido reconhecido pela Comissão de 
Seleção do Edital de Chamamento Público nº 01/2017, instituída pela Resolução nº 05/2018 do COMIC, que substitui a Resolução nº 01/2018.
III – CONCLUSÃO
Pelo exposto, a Comissão conclui por NÃO CONHECER do recurso, pois o mesmo é intempestivo.

Contagem, 14 de maio de 2018.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
REFERÊNCIA: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO COMIC Nº 01/2017
RECORRENTE: Associação Ser Parte
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RECORRIDO: Comissão de Seleção do Edital nº 01/2017 – COMIC 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela Associação Ser Parte, CNPJ n° 08.289.889/0001-80, no dia 08 de maio de 2018, contra a não apresentação da lista 
das pessoas idosas, critério de pontuação descrito no subitem 8.6.3, letra C, do Edital, conforme julgamento realizado em 11 de maio de 2018, apresenta as considera-
ções a seguir:
I — DA ADMISSIBILIDADE
Conforme verificado, o recurso da Associação Ser Parte é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal previsto no subitem 8.8.2 deste Edital. Assim, merece 
ser devidamente analisado.
II – DA SÍNTESE DOS FATOS
Em 11 de abril de 2018 a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público nº 01/2017, instituída pela Resolução nº 05/2018 do COMIC, que substitui a Resolução 
nº 01/2018, apresentou relatório preliminar da etapa competitiva do Chamamento Público para a seleção de Organizações da Sociedade Civil interessada em celebrar 
de Termo de Fomento que tenha por objeto a execução de projetos de atendimento a pessoa idosa, publicado no DOC – Edição 4336, em 4 de maio de 2018..
Após avaliação das propostas das OSCs, verificou-se que dentre os requisitos eliminatórios previstos no subitem 8.6.7, a Associação deixou de cumprir a alínea b, item 
C - “Número de pessoas idosas beneficiadas pelo programa ou projeto, comprovada através de listagem apresentada contendo no mínimo Nome, RG, CPF, Data de 
nascimento e endereço”.
Inconformada com a decisão da Comissão de Seleção, a Associação Ser Parte interpôs o presente recurso.
III – DAS RAZÕES DA RECORRENTE
Em suas razões recursais, a Recorrente justificou que, em resposta ao Chamamento Público supracitado, a Associação Ser Parte não atua diretamente com atendimento 
a pessoa idosa, que tiveram uma pareceria com a Obra Social Estrela da Amanhã que realizaram algumas atividades indiretamente, entre elas: cessão de espaço físico 
para aulas de pilates, auxilio na divulgação do projeto, disponibilizar lanche para os alunos, entre outros, conforme termo de parceria anexado. E que o projeto Vida 
Ativa trata-se de um Projeto a ser executado e não em execução. E que será a primeira experiência direta da Associação para com o público idoso.
Sendo assim, pede reconsideração em relação ao indeferimento do Projeto Vida Ativa.
IV – DO MÉRITO
Preliminarmente, cabe salientar que a Recorrente não pontuou no critério de julgamento descrito no subitem 8.6.3, letra C: “Número de pessoas idosas beneficiadas 
pelo programa ou projeto, comprovada através de listagem apresentada contendo no mínimo Nome, RG, CPF, Data de nascimento e endereço”, por não ter apresenta-
do a lista das pessoas idosas beneficiadas. E conforme determina o subitem 8.6.7, alínea b, as propostas que receberam nota zero nos critérios de julgamento (A), (B), 
(C), (D) ou (E), serão eliminadas.
É importante salientar que todas as decisões referentes ao Edital de Chamamento Público nº 01/2017 são tomadas em consonância com as legislações vigentes, Lei nº 
13.019/2014, Decreto nº 30/2017, bem como a Lei n° 9.784/99, respeitando os princípios da Administração Pública, descritos no art. 2º, XII, da Lei nº 13.019/2014, em 
especial o princípio da vinculação ao instrumento convocatório:
“Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 
(...)
XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, 
no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra-
tiva, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;”.

Assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório significa que todos os atos que regem o Chamamento Público ligam-se e devem obediência ao Edital, 
pois além de ser o instrumento que convoca as OSCs interessadas em participar do certame, também contém os ditames que o regerão. 
Vale ressaltar que o Edital cristaliza a competência discricionária da Administração que se vincula a seus termos.
É o que posiciona a jurisprudência do STJ: 
“A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convo-
catório ( Lei 8.666/93, art.41) REsp nº 797.179/MT, 1ª T., rel. Min.Denise Arruda, j. em 19.10.2006, DJ de 07.11.2006)” “Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a 
Administração encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o instrumento convocatório 
que dá validade aos atos administrativos praticados no curso da licitação, de modo que o descumprimento às suas regras deverá ser reprimido. Não pode a Admi-
nistração ignorar tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou inadequadas. Caso assim entenda, deverá refazer o edital, com o reinício do procedimento 
licitatório, jamais ignorá-las. (MS nº 13.005/DF, 1ª S., rel. Min. Denise Arruda, j.em 10.10.2007, DJe de 17.11.2008).” 
Desta forma, da análise do caso concreto, a Comissão entendeu que a não apresentação da lista dos idosos beneficiados fere o Edital, sendo um dos critérios de 
julgamento, ratificando, assim, a decisão que atribuía pontuação zero a Associação Ser Parte neste critério. Além de que, a declaração apresentada, conforme modelo 
constante no anexo I, a OSC declara que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 01/2017 e em seus anexos.

V – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, esta Comissão concluiu por NÃO CONHECER do recurso para, no mérito, NÃO DAR PROVIMENTO ao pedido da Recorrente, ratificando a decisão 
proferida em 11 de abril de 2018, publicada no DOC – Edição 4336, em 04 de maio de 2018 de atribuir nota zero a Associação Ser Parte.
Contagem, 14 de maio de 2018. 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
REFERÊNCIA: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO COMIC Nº 01/2017
RECORRENTE: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa – ADPI, Lar Dom Paulo
RECORRIDO: Comissão de Seleção do Edital nº 01/2017 – COMIC 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela Associação de Diaconia da Pessoa Idosa – ADPI, Lar Dom Paulo, CNPJ n° 22.843.380/0001-69, no dia 09 de maio de 
2018, contra a não apresentação da lista das pessoas idosas, critério de pontuação descrito no subitem 8.6.3, letra C, do Edital, conforme julgamento realizado em 11 
de maio de 2018, apresenta as considerações a seguir:

I — DA ADMISSIBILIDADE
Conforme verificado, o recurso da Associação de Diaconia da Pessoa Idosa – ADPI, Lar Dom Paulo, é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal previsto no 
subitem 8.8.2 deste Edital. Assim, merece ser devidamente analisado.

II – DA SÍNTESE DOS FATOS
Em 16 de abril de 2018 a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público nº 01/2017, instituída pela Resolução nº 05/2018 do COMIC, que substitui a Resolução 
nº 01/2018, apresentou relatório preliminar da etapa competitiva do Chamamento Público para a seleção de Organizações da Sociedade Civil interessada em celebrar 
de Termo de Fomento que tenha por objeto a execução de projetos de atendimento a pessoa idosa, publicado no DOC – Edição 4336, em 4 de maio de 2018.
Após avaliação das propostas das OSCs, verificou-se que dentre os requisitos eliminatórios previstos no subitem 8.6.7, a Associação deixou de cumprir a alínea b, item 
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C - “Número de pessoas idosas beneficiadas pelo programa ou projeto, comprovada através de listagem apresentada contendo no mínimo Nome, RG, CPF, Data de 
nascimento e endereço”.
Inconformada com a decisão da Comissão de Seleção, a Associação de Diaconia da Pessoa Idosa – ADPI, Lar Dom Paulo, interpôs o presente recurso.

III – DAS RAZÕES DA RECORRENTE
Em suas razões recursais, a Recorrente justificou que, em resposta ao Chamamento Público supracitado, “uma desclassificação baseada unicamente na ausência de uma 
listagem de pessoas que atualmente encontram-se acolhidas pela recorrente é, no mínimo, tremendo excesso de rigorismo, que nada se coaduna com os princípios 
basilares da modalidade de chamamento público em comento, cuja intenção precípua é sabidamente beneficiar o maior número de entidades possível e também, por 
conseguinte, um maior número de idosos que estão nelas acolhidos. E que a não apresentação imediata da listagem das pessoas idosas, por si só, não representa, de 
maneira alguma, erro insanável na proposta, muito antes pelo contrário, trata-se, pois, de um pequeno lapso que pode ser facilmente sanado com a aceitação da aludi-
da listagem que acompanha a presente petição”.
Sendo assim, pede reconsideração da decisão proferida para considerar classificada a Associação de Diaconia da Pessoa Idosa – ADPI, Lar Dom Paulo no presente 
Chamamento Público diante da apresentação da listagem das pessoas idosas, anexada ao recurso, “evitando-se assim a perpetuação do excesso de formalismo ora 
configurado, prestigiando-se os princípios da razoabilidade e da eficiência, e, principalmente, o INTERESSE PÚBLICO”. 

IV – DO MÉRITO
Preliminarmente, cabe salientar que a Recorrente não pontuou no critério de julgamento descrito no subitem 8.6.3, letra C: “Número de pessoas idosas beneficiadas 
pelo programa ou projeto, comprovada através de listagem apresentada contendo no mínimo Nome, RG, CPF, Data de nascimento e endereço”, por não ter apresenta-
do a lista das pessoas idosas beneficiadas. E conforme determina o subitem 8.6.7, alínea b, as propostas que receberam nota zero nos critérios de julgamento (A), (B), 
(C), (D) ou (E), serão eliminadas.
É importante salientar que todas as decisões referentes ao Edital de Chamamento Público nº 01/2017 são tomadas em consonância com as legislações vigentes, Lei nº 
13.019/2014, Decreto nº 30/2017, bem como a Lei n° 9.784/99, respeitando os princípios da Administração Pública, descritos no art. 2º, XII, da Lei nº 13.019/2014, em 
especial o princípio da vinculação ao instrumento convocatório:
“Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 
(...)
XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, 
no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra-
tiva, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; (...)”

Assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório significa que todos os atos que regem o Chamamento Público ligam-se e devem obediência ao Edital, 
pois além de ser o instrumento que convoca as OSCs interessadas em participar do certame, também contém os ditames que o regerão. 
Vale ressaltar que o Edital cristaliza a competência discricionária da Administração que se vincula a seus termos. É o que posiciona a jurisprudência do STJ: 
“A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convo-
catório (Lei 8.666/93, art.41) REsp nº 797.179/MT, 1ª T., rel. Min.Denise Arruda, j. em 19.10.2006, DJ de 07.11.2006)” “Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a 
Administração encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o instrumento convocatório 
que dá validade aos atos administrativos praticados no curso da licitação, de modo que o descumprimento às suas regras deverá ser reprimido. Não pode a Admi-
nistração ignorar tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou inadequadas. Caso assim entenda, deverá refazer o edital, com o reinício do procedimento 
licitatório, jamais ignorá-las. (MS nº 13.005/DF, 1ª S., rel. Min. Denise Arruda, j.em 10.10.2007, DJe de 17.11.2008).”

Desta forma, da análise do caso concreto, a Comissão entendeu que a não apresentação da lista dos idosos beneficiados fere o Edital, sendo um dos critérios de julga-
mento, e a sua apresentação posterior vai de encontro com os ditames do mesmo, especificamente o que prescreve o subitem 8.5.3, ou seja, que “após o prazo limite 
para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícito e formalmente 
solicitados pelo Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC/CONTAGEM”,
assim a posterior apresentação da listagem configuraria como juntada de novo documento a proposta, vedação esta imposta pelo Edital. Senão vejamos o posiciona-
mento da jurisprudência do TJMG:

“Relator: Des. ARMANDO FREIRE 
Relator do Acordão: Des. ARMANDO FREIRE 
Data do Julgamento: 20/01/2009 
Data da Publicação: 06/02/2009 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR - LICITAÇÃO - EMPRESA ELIMINADA NA FASE DE HABILITAÇÃO TÉCNICA - CONCESSÃO DE LIMINAR PER-
MITINDO O SEU PROSSEGUIMENTO NO CERTAME, COM ABERTURA DO ENVELOPE CONTENDO A SUA PROPOSTA - PRESENÇA DO 'FUMUS BONI IURIS' E 'PERICULUM IN 
MORA' - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na fase de habilitação técnica da licitação, é vedada aos participantes a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente do envelope. Contudo, não se incluem, em princípio, nessa vedação, documentos 
novos, oferecidos pelo licitante por ocasião do recurso administrativo por ele interposto, visando, tão-somente, esclarecer o próprio conteúdo da documentação origi-
nal constante do envelope. Número do processo: 1.0000.00.257110-7/000(1) 
Processos associados: clique para pesquisar 
Relator: Des.(a) ORLANDO CARVALHO 
Relator do Acórdão: Des.(a) ORLANDO CARVALHO 
Data do Julgamento: 05/11/2002 
Data da Publicação: 13/11/2002 
Inteiro Teor: ”
 
Já quanto ao questionamento do rigor excessivo e excesso de formalismo, a Comissão de Seleção entende como direito de alegação da Associação, porém julgou 
intempestivos, tendo em vista, que a Associação teria o prazo, conforme o subitem 8.4, de impugnação do Edital, de 5 (cinco) dias após a sua publicação no DOC. 
Assim, a Comissão ratifica a decisão que atribuía pontuação zero a Associação de Diaconia da Pessoa Idosa – ADPI, Lar Dom Paulo neste critério. Além de que, a declara-
ção apresentada, conforme modelo constante no anexo I, a OSC declara que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 
01/2017 e em seus anexos.

V – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, esta Comissão concluiu por NÃO CONHECER do recurso para, no mérito, NÃO DAR PROVIMENTO ao pedido da Recorrente, ratificando a decisão 
proferida em 16 de abril de 2018, publicada no DOC – Edição 4336, em 04 de maio de 2018 de atribuir nota zero a Associação Ser Parte.
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Contagem, 14 de maio de 2018. 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
REFERÊNCIA: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO COMIC Nº 01/2017
RECORRENTE: Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – PROJETO DE VIDA
RECORRIDO: Comissão de Seleção do Edital nº 01/2017 – COMIC 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – PROJETO DE VIDA, CNPJ n° 03.015.043/0001-39, 
no dia 09 de maio de 2018, contra a não apresentação da lista completa das pessoas idosas, critério de pontuação descrito no subitem 8.6.3, letra C, do Edital, confor-
me julgamento realizado em 11 de maio de 2018, apresenta as considerações a seguir:
I — DA ADMISSIBILIDADE
Conforme verificado, o recurso da Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – PROJETO DE VIDA, é tempestivo, tendo sido interposto dentro do 
prazo legal previsto no subitem 8.8.2 deste Edital. Assim, merece ser devidamente analisado.
II – DA SÍNTESE DOS FATOS
Em 11 de abril de 2018 a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público nº 01/2017, instituída pela Resolução nº 05/2018 do COMIC, que substitui a Resolução 
nº 01/2018, apresentou relatório preliminar da etapa competitiva do Chamamento Público para a seleção de Organizações da Sociedade Civil interessada em celebrar 
de Termo de Fomento que tenha por objeto a execução de projetos de atendimento a pessoa idosa, publicado no DOC – Edição 4336, em 4 de maio de 2018.
Após avaliação das propostas das OSCs, verificou-se que dentre os requisitos eliminatórios previstos no subitem 8.6.7, a Associação deixou de cumprir o mínimo esta-
belecido na alínea b, item C - “Número de pessoas idosas beneficiadas pelo programa ou projeto, comprovada através de listagem apresentada contendo no mínimo 
Nome, RG, CPF, Data de nascimento e endereço”.
Inconformada com a decisão da Comissão de Seleção, a Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – PROJETO DE VIDA, interpôs o presente 
recurso.
III – DAS RAZÕES DA RECORRENTE
Em suas razões recursais, a Recorrente justificou que, em resposta ao Chamamento Público supracitado, “não há de prevalecer esse entendimento, vez que, tratando-
se de uma prestação continuada a ser desenvolvida pela entidade, ou seja, a entidade já desenvolve a política pública dentro dos seus critérios internos, sendo que, 
no caso em tela, a entidade desenvolve a política pública, sem a obrigatoriedade de exigira dos idosos assistidos todos esses dados, tal exigência se mostra por ora, 
desproporcional e desarrazoada, podendo ser interpretado como direcionamento no certame público, prática vedada à administração pública. Cabe ainda destacar 
que, a relação apresentada pela entidade, com os nomes e números de telefones, permite a elaboração de um cadastro posteriormente e mesmo possível verificação do 
atendimento, vez que, traz os nomes dos beneficiários, bem como, os respectivos números de contato.”
Sendo assim, pede reconsideração da decisão proferida “para que seja considerada a classificação a entidade requerente, bem como, atribuída a mesma a respectiva 
pontuação”. 
IV – DO MÉRITO
Preliminarmente, cabe salientar que a Recorrente não pontuou no critério de julgamento descrito no subitem 8.6.3, letra C: “Número de pessoas idosas beneficiadas 
pelo programa ou projeto, comprovada através de listagem apresentada contendo no mínimo Nome, RG, CPF, Data de nascimento e endereço”, por não ter apresenta-
do a lista completa das pessoas idosas beneficiadas. E conforme determina o subitem 8.6.7, alínea b, as propostas que receberam nota zero nos critérios de julgamento 
(A), (B), (C), (D) ou (E), serão eliminadas.
É importante salientar que todas as decisões referentes ao Edital de Chamamento Público nº 01/2017 são tomadas em consonância com as legislações vigentes, Lei nº 
13.019/2014, Decreto nº 30/2017, bem como a Lei n° 9.784/99, respeitando os princípios da Administração Pública, descritos no art. 2º, XII, da Lei nº 13.019/2014, em 
especial o princípio da vinculação ao instrumento convocatório:
“Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 
(...)
XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, 
no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra-
tiva, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;”.

Assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório significa que todos os atos que regem o Chamamento Público ligam-se e devem obediência ao Edital, 
pois além de ser o instrumento que convoca as OSCs interessadas em participar do certame, também contém os ditames que o regerão. 
Vale ressaltar que o Edital cristaliza a competência discricionária da Administração que se vincula a seus termos.
Todavia, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório tem sido relativizado pelos Tribunais, no sentido de que meras omissões ou irregularidades formais na 
documentação, em detrimento da finalidade maior do processo de Chamamento Público, é motivo desarrazoado para inabilitar o participante. Senão vejamos o posi-
cionamento da jurisprudência do TJMG:

“Relator: Des. ARMANDO FREIRE 
Relator do Acordão: Des. ARMANDO FREIRE 
Data do Julgamento: 20/01/2009 
Data da Publicação: 06/02/2009 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR - LICITAÇÃO - EMPRESA ELIMINADA NA FASE DE HABILITAÇÃO TÉCNICA - CONCESSÃO DE LIMINAR PER-
MITINDO O SEU PROSSEGUIMENTO NO CERTAME, COM ABERTURA DO ENVELOPE CONTENDO A SUA PROPOSTA - PRESENÇA DO 'FUMUS BONI IURIS' E 'PERICULUM IN 
MORA' - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na fase de habilitação técnica da licitação, é vedada aos participantes a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente do envelope. Contudo, não se incluem, em princípio, nessa vedação, documentos 
novos, oferecidos pelo licitante por ocasião do recurso administrativo por ele interposto, visando, tão-somente, esclarecer o próprio conteúdo da documentação origi-
nal constante do envelope. Número do processo: 1.0000.00.257110-7/000(1) 
Processos associados: clique para pesquisar 
Relator: Des.(a) ORLANDO CARVALHO 
Relator do Acórdão: Des.(a) ORLANDO CARVALHO 
Data do Julgamento: 05/11/2002 
Data da Publicação: 13/11/2002 
Inteiro Teor:”

Já quanto ao argumento de que o Resultado Preliminar do Edital pode ser interpretado como direcionamento no certame público, prática esta vedada à administração 
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pública, reforçamos a credibilidade e a seriedade deste Conselho, tendo em vista que há a participação da Sociedade Civil e do Poder Público, em todos os trâmites do 
mesmo. Vale ressaltar que na elaboração do Edital em comento, houve também a presença da Entidade Recorrente, como membro do Conselho, com a aprovação de 
todos as suas cláusulas, conforme o subitem 8.4, de impugnação do Edital. Além de que, a declaração apresentada, conforme modelo constante no anexo I, a Entidade 
declara que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 01/2017 e em seus anexos.
Desta forma, da análise do caso concreto, a Comissão de Seleção entendeu que a não apresentação da lista completa dos idosos beneficiados, mas somente com partes 
das informações, e a não pontuação configuraria com um rigor excessivo e excesso de formalismo já que preenche os requisitos para participar do certame, retificando 
a decisão que atribuía pontuação zero a Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – PROJETO DE VIDA para avaliá-la com nota 0,27 (vinte e sete 
décimos) no critério de julgamento C, do subitem 8.6.3. 

V – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, esta Comissão concluiu por CONHECER do recurso para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao pedido da Recorrente, retificando a decisão proferida em 
16 de abril de 2018, publicada no DOC – Edição 4336, em 04 de maio de 2018, de atribuir nota zero a Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas 
– PROJETO DE VIDA, para avaliá-la com nota 0,27 no critério de julgamento C, do subitem 8.6.3.
Contagem, 14 de maio de 2018. 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
REFERÊNCIA: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO COMIC Nº 01/2017
RECORRENTE: Federação das Associações Comunitárias do Município de Contagem - FACMUC
RECORRIDO: Comissão de Seleção do Edital nº 01/2017 – COMIC 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela Federação das Associações Comunitárias do Município de Contagem – FACMUC, CNPJ n° 19.694.678/0001-40, no dia 
08 de maio de 2018, projeto aprovado, porém valor ultrapassa saldo residual disponível de acordo com a classificação, conforme julgamento realizado em 11 de maio 
de 2018, apresenta as considerações a seguir:
I — DA ADMISSIBILIDADE
Conforme verificado, o recurso da Federação das Associações Comunitárias do Município de Contagem - FACMUC, é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo 
legal previsto no subitem 8.8.2 deste Edital. Assim, merece ser devidamente analisado.
II – DA SÍNTESE DOS FATOS
Em 09 de abril de 2018 a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público nº 01/2017, instituída pela Resolução nº 05/2018 do COMIC, que substitui a Resolução 
nº 01/2018, apresentou relatório preliminar da etapa competitiva do Chamamento Público para a seleção de Organizações da Sociedade Civil interessada em celebrar 
de Termo de Fomento que tenha por objeto a execução de projetos de atendimento a pessoa idosa, publicado no DOC – Edição 4336, em 4 de maio de 2018.
Após avaliação das propostas das OSCs, verificou-se que o projeto foi aprovado, porém valor ultrapassa saldo residual disponível de acordo com a classificação.
Inconformada com a decisão da Comissão de Seleção, a Federação das Associações Comunitárias do Município de Contagem – FACMUC, interpôs o presente recurso.
III – DAS RAZÕES DA RECORRENTE
Em suas razões recursais, a Recorrente solicita “a revisão da nota, para fins de classificação, uma vez que o projeto foi aprovado. E solicita também, verificar a possibili-
dade de adequação do valor do projeto ao saldo residual disponível em relação a nossa classificação”.
IV – DO MÉRITO
Preliminarmente, a nota atribuída foi reavaliada pela Comissão de Seleção, no dia 11 de maio de 2018, tendo sido a mesma mantida.
É importante salientar que todas as decisões referentes ao Edital de Chamamento Público nº 01/2017 são tomadas em consonância com as legislações vigentes, Lei nº 
13.019/2014, Decreto nº 30/2017, bem como a Lei n° 9.784/99, respeitando os princípios da Administração Pública, descritos no art. 2º, XII, da Lei nº 13.019/2014, em 
especial o princípio da vinculação ao instrumento convocatório:
“Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 
(...)
XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, 
no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra-
tiva, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; (...)”

Já quanto a possibilidade de adequação do valor do projeto ao saldo residual disponível em relação a classificação, o mesmo não é possível, pois como determina o 
subitem 8.5.3 do Edital, “após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimen-
tos que não forem explícito e formalmente solicitados pelo Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC/CONTAGEM”. E o subitem 8.6.9 acrescenta que “o 
valor a ser financiado pelo Fundo Municipal do Idoso de Contagem do programa/projeto apresentado dependerá da classificação da proposta com base nos critérios 
apresentados e a disponibilidade financeira do Fundo”. 

Desta forma, da análise do caso concreto, a Comissão de Seleção entendeu pela não possibilidade de adequação do valor do projeto apresentado pela Federação das 
Associações Comunitárias do Município de Contagem – FACMUC e manteve a nota atribuída no Relatório preliminar da etapa competitiva, realizado no dia 09 de abril 
de 2018 .

V – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, esta Comissão concluiu por NÃO CONHECER do recurso para, no mérito, NÃO DAR PROVIMENTO ao pedido da Recorrente, ratificando a decisão 
proferida em 09 de abril de 2018, publicada no DOC – Edição 4336, em 04 de maio de 2018, que o projeto foi aprovado, porém valor ultrapassa saldo residual disponí-
vel de acordo com a classificação.

Contagem, 14 de maio de 2018. 
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Câmara Municipal

Ata da 13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezoito. Aos oito dias do mês de maio, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 
“Vereador José Custódio”, a décima terceira reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel Flávio de 
Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador João Bosco Câncio (New Texas).  Em seguida, o 
vereador Arnaldo Luiz de Oliveira fez a leitura do Capítulo 16, versículos 5 a 11, narrado por São João, da  Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem 
ressalva, a ata da reunião anterior. Na sequência foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Diretoria Legislativa para as providências de praxe. 
Prosseguindo no projeto “Cultura na Câmara”, os músicos Wescley Almeida, Sara Vilaça e Tiago Santos, integrantes do Grupo MusicAll,  abrilhantaram os trabalhos 
desta Casa,   mostrando um pouco de suas artes. Receberam das mãos do Presidente Daniel Carvalho e do 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes) um 
certificado de participação no projeto “Cultura na Câmara”. Logo após, foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os 
Projetos, a saber: Projeto de Lei Complementar nº 011/2018 – “Altera a Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, que institui o Código Tributário do Município de 
Contagem e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 011/2018 – “Altera a Lei nº 4.422 de 5 de janeiro de 2011, que institui o 
“Programa Contagem Pró-ISSO e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Em seguida, o vereador Léo Motta convidou os colegas parlamentares para 
participarem da chegada do candidato a Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 10 de maio, às 14 horas, no 
Aeroporto da Pampulha.  Na sequência, o presidente Daniel registrou a presença nas galerias do atleta Jadson, lutador de Muay Thai, que representará o Brasil nos 
Jogos Olímpicos de Inverno do México. Logo após, nos termos do Inciso VIII do artigo 190, do Regimento Interno desta Casa, foi requerido pelo vereador 1º Secretário 
Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes), a retirada em caráter definitivo dos seguintes Projetos de Lei, de sua autoria:  Projeto de Lei nº 004/2018; Projeto de Lei nº 
005/2018; Projeto de Lei nº 040/2017; Projeto de Lei nº 041/2017; Projeto de Lei nº 053/2017; Projeto de Lei nº 077/2017; Projeto de Lei nº 078/2017. Foi, ainda, 
solicitada a retirada em caráter definitivo, pelo seu autor, do Projeto de Lei nº 007/2018, de autoria do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó). Na sequência, foram 
votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 462 a 486/2018; Indicações nºs 525 a 584/2018; Moções nºs 024 e 025/2018, apresentados pelos 
vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 485/2018 – “ Solicita informações da Secretaria de Saúde sobre o Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO,  da região da Sede, neste Município”, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia. De acordo com informações recebidas, esse Centro 
Odontológico encerraria as suas atividades e os dentistas seriam remanejados para as Unidades de Saúde. Alex comentou acreditar que esse centro não estaria 
atendendo a população, talvez, por problemas de gestão ou de desinformação. Também protestando, o vereador José Antônio frisou que o Governo Municipal precisa 
ampliar esse atendimento odontológico, e não encerrar as atividades, como fora dito; Requerimento nº 486/2018 – “Solicita convite ao Secretário Municipal de 
Educação a comparecer à Câmara Municipal, a fim de nos informar sobre as novas diretrizes de sua gestão”, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia. Na 
oportunidade, Alex Chiodi  solicitou, também, a presença do Secretário Municipal de Obras, Senhor Reinaldo Costa,  a fim de que esse secretário preste esclarecimentos 
a respeito de obras do bairro Estância Imperial e do viaduto do bairro Cabral, que estariam paradas. Alex disse que são inúmeras as reclamações de munícipes que o 
procuram pedindo uma resposta da prefeitura a respeito dessas obras. Entretanto, esse vereador afirmou que não consegue falar com esse secretário. O que foi 
corroborado pela vereadora Silvinha Dudu que também disse não conseguir contato com esse secretário de obras. Aparteando, o vereador Vinícius Faria comentou que 
há duas semanas ele teria enviado um ofício para a Secretaria Municipal de Obras solicitando a realização de uma Audiência Pública para discutir sobre as obras na 
cidade. Contudo, de acordo com esse vereador ele também não obteve êxito, pois não recebera resposta dessa secretaria. Por fim, Alex disse acreditar que a Prefeitura 
de Contagem estaria em dificuldades financeiras, pois o Governador Pimentel estaria apropriando-se indevidamente de recursos na ordem de oitenta milhões de reais 
que teriam sido pagos pelos cidadãos que prestam serviços no município de Contagem. No aparte, o vereador José Antônio lembrou que  a então prefeita Marília 
Campos recebera a cidade de Contagem com um grande rombo, que teria sido provocado pelo prefeito anterior do PSDB. Disse que o Governo Pimentel paga os 
salários divididos por falta de recursos e que esses  recursos também sairiam do IPTU,  que o colega Alex teria votado contra. Em resposta, Alex afirmou ter votado 
contra o IPTU em favor da população de Contagem. O que não aconteceu com o colega José Antônio que teria votado a favor do IPTU, prejudicando a população de 
Contagem. Alex lembrou que a ex-prefeita Marília Campos teria honrado os seus compromissos em dia com os servidores. O que não estaria acontecendo no Governo 
Pimentel, que não estaria honrando os seus compromissos com os seus servidores. Em seguida, a vereadora Silvinha informou a todos que as obras do viaduto do 
bairro Cabral já teriam sido iniciadas na data de hoje. O que foi comemorado pelos vereadores e, inclusive, pela vereadora Glória da aposentadoria que disse ter lutado 
muito por essa obra;  Indicação nº 560/2018 – Indico a reforma da passarela de madeira localizada no Beco Graciliano Ramos na Vila Boa Vista no bairro Parque São 
João, neste Município, de autoria do vereador José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital); Indicação nº 561/2018 – Implantação do Projeto “Academia 
na Cidade” no Condomínio Residencial Parque Maracanã, neste Município, de autoria do vereador José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital); Moção 
nº 024/2018 – Moção de repúdio ao possível aumento da tarifa do trem urbano METRÔ de Belo Horizonte e Contagem, de autoria do vereador Daniel Pereira Fonseca 
Silva (Daniel do Irineu).  Protestando por esse aumento, Daniel do Irineu lembrou que de acordo com a matéria publicada pelo jornal o Estado de Minas, em 1º de 
dezembro de 2013, o metrô de Belo Horizonte e Contagem em anos anteriores teria repassado recursos no valor de cinqüenta e quatro milhões de reais para o sistema 
de metrô do Recife. Daniel solicitou que cada um dos vereadores entre em contato com os seus deputados, a fim de intercederem para que esse aumento não 
aconteça. Em seguida, o 1º Secretário vereador Capitão Fontes comentou que participará de uma reunião com os membros do Sindicato dos Servidores de Funerárias a 
fim de encontrarem soluções para diversos problemas acontecidos na funerária de Contagem.  Disse que de acordo com a legislação e parecer do procurador, os 
serviços dessa funerária não estariam adequados. Capitão Fontes explicou que o serviço funerário de Contagem seria de concessão e, na oportunidade,  sugeriu que a 
cidade de Contagem, por ter quase setecentos mil habitantes, poderia ampliar esse serviço com seis funerárias. Salientou que são inúmeras reclamações  pelos preços e 
pelos serviços prestados por essa funerária. De posse de uma tabela padrão, que seria para atender os mais necessitados, Capitão Fontes diz estar estarrecido com os 
preços cobrados pela funerária de Contagem. Segundo essa tabela, para se preparar um corpo, a família teria que pagar R$85,02, já na funerária de Contagem essa 
família pagaria R$200,00. Para o transporte de corpo, de acordo com essa tabela, a família teria que pagar R$ 57,22, já na funerária de Contagem esse preço subiria 
para R$220,00. O modelo de uma urna simples, de acordo com essa tabela seria no valor de R$ 280,00, já na funerária de Contagem esse preço subiria para R$ 815,00. 
Capitão Fontes lembrou que pessoas que possuem convênios precisam complementar os recursos, quando dependem dessa funerária, pois o desconto do convênio é 
insuficiente. Considerando monopólio,  Capitão Fontes disse que as pessoas mais necessitadas precisam de respeito e têm o direito de sepultarem os seus entes 
queridos de forma mais digna. Esse vereador observou a necessidade de uma melhor fiscalização nessa funerária, a fim de que a prestação de serviço seja com um 
preço mais justo. O que foi corroborado pelos vereadores Vinícius Faria, José Antônio, Glória da aposentadoria e Daniel Carvalho.  Em seguida, foi executado o hino da 
cidade de Contagem. Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, os seguintes projetos: Em Turno Único,  o Projeto de 
Resolução nº 023/2018, que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao doutor Antônio Sérgio Tonet, Procurador Geral de Justiça  do Estado de Minas 
Gerais”, de autoria do vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho. No Parecer e em Primeiro Turno: Projeto de Lei Complementar nº 007/2018, que “Dispõe 
sobre o Sistema Municipal de Controle Interno e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo;   Em Segundo Turno e em Redação Final:  Projeto de Lei nº 
007/2018, que “Altera a Lei nº 4.497, de 29 de novembro de 2011 que “Estabelece as diretrizes da Política Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas, dispõe sobre o 
Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas de Contagem, institui o Fundo Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 008/2018, que “Altera a Lei nº 3.265, de 22 de dezembro de 1999, que “Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 009/2018, que “Altera a Lei 4.647, de 27 de dezembro de 2013, que “Dispõe 
sobre o Sistema Municipal de Cultura, neste Município”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 010/2018, que “Altera a Lei nº 4.798, de 22 de dezembro de 
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2015, que “Cria o Fundo Municipal de Auxílio de Transporte Estudantil para Estudantes do Município e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Na 
sequência, foi pedido vistas, pelo vereador Gil Antônio Diniz (Teteco) ao Projeto de Lei nº 006/2018, que “Altera a Lei nº 2.570, de 17 de dezembro de 1993, que 
“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. No horário destinado ao 
Grande Expediente, o vereador Jair Tropical comentou sobre uma matéria veiculada pela Rede Record de Televisão que mostrou a situação de abandono da Escola 
Municipal Luiz Carlos Prestes, localizada no bairro Sapucaias III. De acordo com Jair, essa escola foi inaugurada há mais de um ano, tendo sido investido nela cerca de 
doze milhões de reais e, ainda não estaria funcionando. Demonstrando insatisfação, Jair lembrou que muito dinheiro fora desperdiçado naquela obra, inclusive no 
CERIV, que também estaria pronto, porém sem funcionar. Esse vereador lembrou ainda que no dia 11 de setembro de 2011 teria apresentado um requerimento 
solicitando o funcionamento em tempo integral dessa escola.  Por fim,  Jair reafirmou o seu compromisso em busca de solução para o bom uso dessa escola.  Falou, em 
seguida, o vereador Capitão Fontes que voltou a tecer duras críticas ao atual Governo do Estado Fernando Pimentel que estaria parcelando os salários das Polícias 
Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Agentes Penitenciários. Indignado, Capitão Fontes disse não aceitar essa situação, já que essas polícias não parcelam os seus 
trabalhos, elas cumprem as suas funções por vinte e quatro horas. Esse vereador ainda protestou por muitas vezes esses profissionais da segurança não conseguir 
consultas médicas, já que o dinheiro descontado de seus salários  não estaria sendo repassado para o convênio médico. Ainda indignado, Capitão Fontes disse que o 
Governador do Estado poderia ter evitado essa situação e, acrescentou  que não há como defender o indefensável. O que foi corroborado pelo vereador Léo Motta que  
compartilhou com as ideias do colega Capitão Fontes. Aparteando, o vereador José Antônio disse que o Governador do Estado estaria parcelando o salário por falta de 
recursos que não estariam vindo do Governo Federal. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 14ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 15 de maio, às 9:00 horas, a 
fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 
encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por 
mim e pelo Presidente, assinada. Em Tempo: Onde se lê: há duas semanas; leia-se: há dois meses.

Na sequência, foi pedido vistas, pelo vereador Gil Antônio Diniz (Teteco) ao Projeto de Lei nº 006/2018, que “Altera a Lei nº2.570, de 17 de dezembro de 1993, que 
“Dispõe sobre a criação do conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo.
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