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Secretaria Municipal 
de Fazenda

INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREM Nº 01, de 08 de junho de 2018

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no âmbito da Subsecretaria da Receita Municipal, nos processos administrativos de cancelamento e de substituição 
de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e. 

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos a serem adotados no 
âmbito da Subsecretaria da Receita Municipal nos processos de cancelamento e de substituição da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, conforme previstos nos 
artigos 24 e seguintes do Decreto 530, de 06 de junho de 2018,

Resolve

DO CANCELAMENTO OU DA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 

Art. 1° A NFS-e poderá ser cancelada no prazo de até 10 (dez) dias contados da sua emissão por meio do Sistema Emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica quando 
o serviço não tiver sido prestado, houver erro ou duplicidade na emissão do documento fiscal.

Parágrafo único. Após o prazo previsto no caput, a NFS-e somente poderá ser cancelada após parecer da Superintendência de Fiscalização, apurado em processo 
administrativo, cuja solicitação deverá vir acompanhada da anuência do tomador do serviço, pessoa física ou jurídica, em que se comprove a não realização do serviço 
descrito na nota.

Art. 2° A substituição da NFS-e com erro nos registros de prestação de serviços declarados deverá ser feita obrigatoriamente por meio da função substituição constante 
no Sistema Emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica até o dia 10 (dez) do mês subsequente da emissão. 

§ 1° Para efeito de substituição da NFS-e fica vedada a alteração dos seguintes campos:
I - CNPJ do tomador;
II - CPF do tomador;
III - competência mês e ano.

§ 2° A substituição de NFS-e após a data fixada neste regulamento não será permitida ao emitente, devendo requerer o cancelamento, conforme disposto nesta Instru-
ção Normativa.

Art. 3° A NFS-e emitida até 31 de maio de 2018 no Sistema Emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, indevidamente ou com erro, que justifique o seu cancelamen-
to, deverá ser cancelada por requerimento em processo administrativo. 

DO REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA NFS-E 

Art. 4° O requerimento de cancelamento da NFS-e, constante no Anexo I desta Instrução Normativa, deverá ser preenchido sem emendas ou rasuras, assinado pelo 
representante legal da empresa prestadora do serviço, e conterá: 
I - identificação do prestador do serviço e seu representante legal; 
II - o(s) número(s) da(s) Nota(s) Fiscal(s) a ser(em) cancelada(s); 
III - o motivo do cancelamento;
IV - informação sobre o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, quando houver.
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Art. 5° Deverão ser juntados ao requerimento de cancelamento da NFS-e os seguintes documentos: 
I - cópia da NFS-e a ser cancelada;
II - cópia da NFS-e original, no caso de emissão em duplicidade; 
III - cópia do documento de constituição da empresa prestadora do serviço e última alteração da cláusula atinente à administração da pessoa jurídica; 
IV - original e cópia da procuração, acompanhada da cópia da carteira de identidade e do CPF do representante e do representado, quando for o caso; 
V - cópia de outros documentos que comprovem a não execução do serviço; 
VI - declaração da não execução do serviço, quando for o caso, constante no Anexo II desta Instrução Normativa, preenchida, sem emendas ou rasuras e assinada pelo 
representante legal do tomador; 
VII - cópia do ato constitutivo e alteração contratual do tomador nos quais conste a representação legal e no caso de procuração cópia da carteira de identidade do 
procurador ou firma reconhecida.

Art. 7° O requerimento de cancelamento da NFS-e com a documentação necessária deverá ser protocolizado no setor de protocolo da Subsecretaria da Receita Munici-
pal, onde será autuado e encaminhado para a Superintendência de Fiscalização.

Art. 8° A Superintendência de Fiscalização receberá o processo administrativo de cancelamento da NFS-e e verificará: 
I - o preenchimento do requerimento de cancelamento da NFS-e, constante no Anexo I desta Instrução Normativa; 
II - a assinatura do representante; 
III - os documentos que instruem os autos do processo administrativo.

Art. 9° O requerente deverá acompanhar a tramitação de processo no endereço eletrônico receita.contagem.mg.gov.br onde será informado o deferimento ou indeferi-
mento e, quando for o caso, as pendências do pedido de cancelamento.

Art. 10 Os processos administrativos serão analisados por servidor devidamente designado, que registrará a ocorrência no histórico cadastral e cancelará a NFS-e no 
Sistema Emissor, em caso de deferimento.

Art. 11 Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos pela Superintendência de Fiscalização. 

Art. 12 Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2018.

Contagem, 08 de junho de 2018. 

Ralf Raimundo Rosa
Subsecretário da Receita Municipal 

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, 12 de junho de 2018 Página 3 de 18 Diário Oficial de Contagem - Edição 4361

PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE   REQUERIMENTO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  

CONTAGEM  
 
 

DADOS DO REQUERENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL 

ENDEREÇO (Rua/av. etc.) 

Nº/Complemento BAIRRO CEP 

CIDADE UF TELEFONE FIXO TELEFONE CELULAR 

E-MAIL 

CNPJ INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

                                                                                               DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME  CPF 

E-MAIL TELEFONE 

   DADOS DA(S) NFS-e A SER(EM) CANCELADA(S)                 DADOS DA(S) NFS-e A SER(EM) CANCELADA(S) 

N° DA NFS-e CÓDIGO 
VERIFICADOR 

DATA DE 
EMISSÃO 

VALOR TOTAL 
DA NFS-e N° DA NFS-e CÓDIGO 

VERIFICADOR 
DATA DE 
EMISSÃO 

VALOR TOTAL 
DA NFS-e 

        

        

        

        

 
INFORMAÇÕES SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISSQN 

NÚMERO DA GUIA DATA RECOLHIMENTO VALOR RECOLHIDO MÊS DE COMPETENCIA DO ISSQN 

    

                     
 

 
 
 

MOTIVO DO CANCELAMENTO 
 
 
REQUER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.   

Contagem,  
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
Este Requerimento deverá ser preenchido sem emendas ou rasuras, assinado pelo representante legal da empresa prestadora do serviço, e conterá: 
 I - identificação do prestador do serviço e seu representante legal;  
II - a(s) Nota(s) Fiscal(s) a ser(em) cancelada(s) ou substituída(s) e o motivo;  
III - informação sobre o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, quando houver.  
A este Requerimento devem ser juntados os seguintes documentos:  
I - cópia da NFS-e a ser cancelada; 

 II - cópia da NFS-e original, no caso de emissão em duplicidade;  
 III - cópia do documento de constituição da empresa prestadora do serviço e última alteração da cláusula atinente à administração da pessoa jurídica;  
 IV - original e cópia da procuração, acompanhada da cópia da carteira de identidade e do CPF do representante e do representado, quando for o caso;  
 V - cópia de outros documentos que comprovem a não execução do serviço;  
 VI - declaração da não execução do serviço; 
 VII - cópia do ato constitutivo e alteração contratual do tomador nos quais conste a representação legal e no caso de procuração cópia da carteira de identidade do 
procurador ou firma reconhecida. 
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PREFEITURA DO  
 MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM 
REQUERIMENTO CANCELAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  

ELETRÔNICA (NFS-e) - DECLARAÇÃO DE NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
DADOS DO PRESTADOR 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

ENDEREÇO (Rua/av. etc.) 

Nº/Complemento BAIRRO CEP 

CIDADE UF TELEFONE FIXO TELEFONE CELULAR 

E-MAIL 

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

REPRESENTANTE LEGAL 
NOME 

IDENTIDADE CPF Nº E-MAIL 

 

DECLARAÇÃO DO PRESTADOR  
 
Declaro que o serviço descrito na NFS-e  nº___________________________  não foi executado.  

Contagem,  
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL   
 
 
 

 
DADOS DO TOMADOR (CLIENTE) 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

ENDEREÇO (Rua/av. etc.) 

Nº/Complemento BAIRRO CEP 

CIDADE UF TELEFONE FIXO TELEFONE CELULAR 

E-MAIL 

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

REPRESENTANTE LEGAL 
NOME 

IDENTIDADE CPF Nº E-MAIL 

 
DECLARAÇÃO DO TOMADOR 

Declaro que o serviço descrito na NFS-e  nº___________________________  não foi executado. 

Contagem,  

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
É obrigatória a apresentação desta Declaração sempre que o motivo de cancelamento da NFS-e for a não execução do serviço.  
Esta Declaração deve ser preenchida, sem emendas ou rasuras e assinada pelos representantes legais do prestador e do tomador.  
Apresentar cópia do ato constitutivo e alteração contratual do tomador nos quais conste a representação legal; no caso de procuração cópia da 
carteira de identidade do procurador ou firma reconhecida.  
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JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 155/2018

PROCESSO Nº 02.B.00031/2014
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal
RECORRENTE: VIK COMPRESSORES & SERVIÇOS LTDA.
ASSUNTO: Impugnação do Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 11 de junho de 2018

ISSQN E MULTAS – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RETENÇÃO PELO TOMADOR - COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO 
DOS TRIBUTOS – EXTINÇÃO DO CRÉDITO – ARTIGO 156, I, DO CTN – MANUTENÇÃO DA MULTA ISOLADA - PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO 
MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara da Junta de Recursos Fiscais, em reexame necessário, prejudicada a análise do 
recurso voluntário, confirmou a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mediante compro-
vação da retenção e recolhimento de ISSQN pelas empresas tomadoras dos serviços, para extinguir os créditos respectivos nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN, 
mantida apenas a multa isolada prevista no artigo 36, III, “a”, item 25, da Tabela IV, do Anexo III do CTMC. Assim, fica mantido o TNF nº 24.108, que foi retificado em 
25/05/2015, através de réplica fiscal. Fundamentam a presente decisão, dentre outros, os artigos 36, 72 e 273, todos do Código Tributário do Município de Contagem. 
Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, em substituição, o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, Sr. Marco Túlio Marchesini e o 
Sr. Cesar Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 156/2018

PROCESSO Nº 01654/2017-02A 
REQUERENTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA PINTO
RELATOR: Emerson Gonçalves de Oliveira
ASSUNTO: Isenção de IPTU 2017 – MEI
DATA DO JULGAMENTO: 11/06/2018

RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVO. ISENÇÃO DE IPTU 2017. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 
Concede-se isenção de IPTU e Taxas de Serviços Públicos de 2017 apenas do Imóvel de sublote de índice cadastral 10.868.0165.001-0 de propriedade de ANTÔNIO DE 
OLIVEIRA PINTO, por ser utilizado por 02 (duas) Empresas MEI. Atentamos somente para os requisitos legais. O Processo deve ser enviado ao Setor de Cadastro Imobi-
liário para se corrigir eventuais equívocos de divergência entre o Cadastro Imobiliário de todos os sublotes e o Sistema de Geoprocessamento, que foi mencionada na 
Decisão de Primeira Instância, e para mudança da utilização dos sublotes em questão, para, inclusive, lançamento do IPTU de 2018 em diante.

ACÓRDÃO Nº 157/2018

PROCESSO Nº 15749/2017-02A 
REQUERENTE: CASA LAR BALBINA MARIA DE JESUS
RELATOR: Emerson Gonçalves de Oliveira
ASSUNTO: Isenção de TFLF e TFS
DATA DO JULGAMENTO: 11/06/2018

RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. ANÁLISE DE OFÍCIO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ISENÇÃO TFLF E TFS 
2017. Concessão da isenção de TFLF e TFS no exercício de 2017, para a CASA LAR BALBINA MARIA DE JESUS, inscrição municipal 72073044-0, pois ela satisfaz os requi-
sitos legais para a concessão do benefício, conforme §7.º do artigo 47 do CTMC.

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 09 (dois) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado 
à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, Segunda 
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Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da 
Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. César Augusto de Barros. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em 
pauta o processo Nº 31254/2017-02A – ONG ALEGRIA DE VIVER, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de remissão da 
TFLF – Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini que, conheceu do recurso e deu-lhe provimento com base no 
inciso I do artigo 11 da Lei Complementar 225/2017, reformando a decisão de primeira instância. A Sra. Flávia de Aguiar Lage pediu vistas dos autos alegando a neces-
sidade de examinar melhor o caso. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.B.00103/2015 – SENI PISOS INDUSTRIAIS LTDA, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de procedência parcial do pedido de retificação do lançamento do ISSQN, contido no TNF nº 22.601, série “B” lavrado em 25/02/2015, com relatório 
do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que conheceu do recurso e negou-lhe provimento confirmando a decisão de primeira instância que decotou o ISSQN incidente 
sobre as notas fiscais nºs 073 e 088, ficando mantidas as demais exigências consignadas no feito. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00346/2015 – EXPRESSO NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM 
LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de retificação do TNF – Termo de Notificação Fiscal nº 23.479, série “B” 
de 09/07/2015, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, reformando de ofício a decisão de primeira instância por 
perda de objeto tendo em vista o pedido de parcelamento do crédito tributário para manter integralmente as exigências consignadas no feito. Colocado em votação, o 
voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente 
Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. 
Contagem, 09 de maio de 2018.PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE- SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM 
CARLOS DE SOUZA- MARCO TÚLIO MARCHESINI- CÉSAR AUGUSTO DE BARROS.

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 15 (quinze) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado à Av. 
Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrati-
va, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Sra. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da 
Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Sr. Rogério Silva Lisboa e Srta. Kênia Dutra de Campos. Abrindo a sessão foi feita a leitura e aprovada a Ata da última reunião ordinária. A 
seguir retornou a pauta o processo Nº 02.B.00493/2015 – INDUSTRIALTEC ESTRUTURAS METÁLICAS E MANUTENÇÃO LTDA, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que 
em reexame necessário votou pela manutenção da decisão de 1ª instância, devendo ser desconstituídos os valores de ISSQN comprovadamente pagos ou parcelados. 
Ficam mantidas todas as demais exigências consignadas no TNF nº 25.005 de 31/08/2015. Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº  02.B.00356/2015 – ESPAÇO FORROS DE GESSO LTDA - EPP, com relatório da 
Srtª. Kênia Dutra de Campos, que em reexame necessário votou pela reforma parcial da decisão proferida em 1ª instância. Colocado em votação, o Sr. Adriano Cardoso 
pediu vista aos autos para uma melhor análise. A seguir entrou em pauta o processo nº. 02.B.00330/2014 – HIBISCO EMBALAGENS E MADEIRAS EIRELI, com relatório 
do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que em reexame necessário, manteve inalterada a decisão de Procedência Parcial do pedido em 1ª instância, com isso reenquadrando 
o ISSQN para os anos de 2009 e 2010 como serviços de carga e descarga, previstos no subitem 11.04 da lista de serviços, afastando a imputação dolosa feita pelo fisco 
para aplicar a multa regular sem dolo, reduzindo também a multa isolada do item 34 da Tabela IV e, por ultimo mantendo inalterada a multa isolada aplicada do item 
34da Tabela IV do CTMC. Colocado em votação, o Sr. Adriano Cardoso pediu vista aos autos para uma melhor análise. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 
sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de 
Recursos Fiscais.Contagem, 15 de maio de 2018.PARTICIPANTES DA SESSÃO- JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE- SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- 
ADRIANO CARDOSO- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- ROGÉRIO SILVA LISBOA

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrati-
va, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros 
componentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. César Augusto de Barros. Após leitura e aprovação da Ata da última 
reunião, voltou à pauta o processo Nº 31254/2017-02A – ONG ALEGRIA DE VIVER, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido 
de remissão da TFLF – Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini que, conheceu do recurso e deu-lhe provimento 
com base no inciso I do artigo 11 da Lei Complementar 225/2017, reformando a decisão de primeira instância. A Sra. Flávia de Aguiar Lage, que havia pedido vistas do 
processo, devolveu o mesmo sem apresentar voto em separado. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em 
decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00535/2015 – CONSTRUTORA SABA LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de procedência parcial do pedido de cancelamento das exigências consignadas no TNF – Termo de Notificação Fiscal nº 24.878, série “B” de 30/11/2015, com relatório 
da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial, reformando a decisão de primeira instância para cancelar os créditos tributários 
do ISSQN anteriores a novembro de 2010 em virtude da decadência e para cancelar os valores comprovadamente pagos do imposto. Colocado em votação, o voto da 
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Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.B.00526/2012 – NORTE SUL TER-
RAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS LTDA, recurso de ofício em face a decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de retificação do 
lançamento do ISSQN, contido no TNF nº 21.985, série “B”, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que, em reexame necessário, confirmou a decisão 
de primeira instância que decotou o ISSQN pago em guias próprias assim como aquele retido e recolhido pelos tomadores do serviço. Colocado em votação, o voto do 
Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00561/2014 – AÇOMAR LTDA, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento das exigências relativas ao ISSQN contidas no TNF nº 22.096, série 
“B” com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, entendendo que a tributação correta seria pelo ICMS, reformando a 
decisão de primeira instância. O Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza pediu vistas dos autos alegando a necessidade de examinar melhor o caso. Nada mais havendo, 
deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta 
sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 16 de maio de 2018-PARTICIPANTES  DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE- SILMA CEZAR 
LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- MARCO TÚLIO MARCHESINI- CÉSAR AUGUSTO DE BARROS

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 22 (vinte e dois) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado à 
Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administra-
tiva, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Sra. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da 
Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Srta. Kênia Dutra de Campos. Abrindo a sessão foi feita a leitura e aprovada a Ata da última reunião 
ordinária. A seguir retornou a pauta o processo Nº 02.B.00330/2014 – HIBISCO EMBALAGENS E MADEIRAS EIRELI, após pedido de vista do Sr. Adriano Cardoso, relatado 
pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, que em reexame necessário, manteve inalterada a decisão de Procedência Parcial do pedido em 1ª instância, com isso reenquadran-
do o ISSQN para os anos de 2009 e 2010 como serviços de carga e descarga, previstos no subitem 11.04 da lista de serviços, afastando a imputação dolosa feita pelo 
fisco para aplicar a multa regular sem dolo, reduzindo também a multa isolada do item 34 da Tabela IV e, por ultimo mantendo inalterada a multa isolada aplicada do 
item 36 da Tabela IV do CTMC. O Sr. Adriano Cardoso retornou o processo à pauta, votando pela reforma da decisão de procedência parcial do pedido em 1ª instância 
apenas no sentido de manter a imputação dolosa feita pelo fisco, devendo ser mantida a decisão de reenquadrar os serviços de logística como sendo serviços de carga 
e descarga previstos no subitem 11.04 da lista de serviços; reduzindo igualmente a multa isolada do item 34 da Tabela IV e, por último, manter os demais lançamentos 
consignados no TNF nº 23.963, “série B” de 30/05/2014. Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, ficando 
vencido o vogal por Três votos a Um. A seguir retornou a pauta o processo nº  02.B.00356/2015 – ESPAÇO FORROS DE GESSO LTDA - EPP, após pedido de vista do Sr. 
Adriano Cardoso, com relatório da Srtª. Kênia Dutra de Campos, que em reexame necessário votou pela reforma parcial da decisão proferida em 1ª instância. O Sr. 
Adriano Cardoso votou pela manutenção da decisão de 1ª instância, no sentido de decotar o ISSQN- Retido e recolhido na fonte referente aos meses de janeiro a julho 
e setembro de 2011, conforme detalhamento dos autos, face a comprovação de retenção, recolhimento por parte do tomador dos serviços e, ao mesmo tempo manter 
os demais lançamentos efetuados. Colocado em votação, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura pediu vista para analisar mais minuciosamente o processo. A seguir en-
trou em pauta o processo nº. 02.B.00055/2015 – JMW MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAL LTDA, com relatório da Srtª. Kênia Dutra de Campos, que não conheceu do 
recurso, por ser o mesmo intempestivo, em consequência ficando mantida a decisão de 1ª instância que concluiu pela improcedência da impugnação apresentada pela 
contribuinte e manteve as exigências fiscais consignadas no TNF nº 21.197, “série B”, lavrado em 26/01/2015. Colocado em votação o voto da Relatora foi acompanha-
do pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 02.B.00022/2015 – ACADEMIA AGITUS LTDA, com relatório 
do Sr. José Carlos Carlini Pereira que, em reexame necessário, manteve a decisão de 1ª instância de procedência parcial do pedido, mantendo com ela os lançamentos 
feitos por arbitramento e multas aplicadas consignadas no TNF revisado nº 24.304 de 30/12/2014. Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Pre-
sidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 22 de maio de 2018.PARTICIPANTES 
DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE-SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- ADRIANO CARDOSO- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- MÁRIO LÚCIO 
GONÇALVES DE MOURA

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrati-
va, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros 
componentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. César Augusto de Barros. Após leitura e aprovação da Ata da última 
reunião, entrou em pauta o processo Nº 2017120614561021 – ERGONE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de suspensão da incidência do Imposto S/ Transmissão de Bens Móveis e de Direitos a eles relativos, referente ao imóvel de índice cadastral 
nº 108930400001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini que, conheceu do recurso e deu-lhe provimento com base nos parágrafos 3º a 5º do artigo 71.B do 
Código Tributário do Município de Contagem. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. Em 
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seguida, entrou em pauta o processo Nº 2017120614430521 – ERGONE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de suspensão da incidência do Imposto S/ Transmissão de Bens Móveis e de Direitos a eles relativos, referente ao imóvel de índice cadastral 
nº 108930500000, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini que conheceu do recurso e deu-lhe provimento com base nos parágrafos 3º a 5º do artigo 71.B do 
Código Tributário do Município de Contagem. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. 
Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00197/2012 – MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, recurso de ofício em face a decisão de primeira instância 
de procedência do pedido restituição do ITBI pago em duplicidade referente ao imóvel de índice cadastral nº 08.807.0449.000, com relatório do Sr. César Augusto 
de Barros, que conheceu do recurso e, em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.B.00363/2013 – INSTITUTO ELIZABETH KALIL LTDA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de retificação do lançamento do ISSQN contido no TNF nº 23.113, série “B”, com relatório 
do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de primeira instância que manteve a totalidade do 
crédito constituído no feito. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. Em seguida, entrou 
em pauta Nº 03514/2017-02A – MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isen-
ção do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e taxas do exercício de 2017 referente ao imóvel de índice cadastral nº 10.941.0138.001, tendo em vista estar sendo 
utilizado por MEI – Microempreendedor Individual com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando a decisão 
de primeira instância para reconhecer o direito à isenção com fulcro no inciso III do artigo 50.A do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por 
sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. Contagem, 23 de maio de 2018 
-PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA-      MARCO 
TÚLIO MARCHESINI- CÉSAR AUGUSTO DE BARROS

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

Conforme Edital da Eleição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Contagem – COMSAN, para representantes da Sociedade Civil  
Biênio 2018-2020, publicado no Diário Oficial nº 4293 de 27 de fevereiro de 2018  e suas devidas alterações publicadas nº 4356 de 5 de junho de 2018, nº 4318 de 6 
de abril de 2018, nº 4335 de 3 de maio de 2018. Foram eleitas na Assembleia Geral de Eleição realizada no dia 11 de Junho 2018 as seguintes Instituições:

I – dois representantes das associações comunitárias;
Associação Comunitária Força Unida do Estaleiro- ACFUBE
Associação dos Catadores Autônomos de Materiais Recicláveis – ASMAC

II – quatro representantes das instituições religiosas;
Associação de Diaconia da Pessoa Idosa – ADPI
Comunidade Renovada Instrumento do Senhor
Lar Maria Clara
Ação Social da Paróquia São Gonçalo – Projeto Pão Nosso

III – dois representantes das organizações não governamentais;
Núcleo de Incentivo à Cidadania – NIC 
Centro de Referência a criança e ao adolescente – CRESCER

IV – um representante do empresariado;
Rede Assistir LTDA

V – um representante de instituições filantrópicas de educação infantil;
Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe

VI – dois representantes do movimento popular organizado.
Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária - GETEC
Associação Deficientes de Contagem – ADC

Contagem, 11 de Junho de 2018

Rita Januaria da Silva Morais
Presidente do COMSAN 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 539, DE 12 DE JUNHO DE 2018

Declara luto oficial no Município de Contagem.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º  Fica declarado luto oficial no Município, por 2 (dois) dias, em sinal de pesar pelo falecimento do Senhor José Arnaldo Canarinho, ex-Vereador do Município de 
Contagem e ex-Deputado Estadual em Minas Gerais.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 12/06/2018

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2018/SRP PA. 011/2017 PP. 001/2017 ATA 
002/2017; CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE E A EMPRESA KS EVEN-
TOS E SHOW LTDA – ME; PUBLICADO NO DOC N° 4344, DO DIA 16/05/2018, PÁGINA 4. ONDE SE LÊ: “ ASSINADO: 23/03/2018, LEIA-SE: “ASSINADO: 23/04/2018”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
Convite nº 003/2018 

Convite nº 003/2018 – PA 055/2018, tipo menor preço Contratação de empresa de perícia médica especializada na realização de exame pericial e na emissão de laudos 
psiquiátricos, visando auxiliar na tramitação eficiente dos processos disciplinares conduzidos pela Corregedoria Geral do Município de Contagem – MG, conforme solici-
tação da Corregedoria Geral do Município – CGM, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 21 (vinte 
e um) de junho de 2018 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 21 (vinte e um) de junho de 2018.

A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme acima. O edital poderá ser obtido através do 
site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes, Informações: (31) 3352-5138 (31) 3352.5135 Contagem, 12/06/2018.

Jader Luís Sales Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 11 de Junho de 2018.
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MODALIDADE: PREGÃO ELTRÔNICO N° 014/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) COLETES BALÍSTICOS MASCULINOS À PROVA DE BALA – NÍVEL III-A

Projeto/Atividade:  Código: Fonte: ÓRGÃO

1171.06.122.0001.2022 449052-00 0100 SEDS

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homolo-
gação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL

GOEMANN COMERCIAL EIRELI – EPP 01 R$ 368.796,40

PREÇO TOTAL =====================> R$ 368.796,40
Totalizando o valor da licitação em R$ 368.796,40 (Trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora GOEMANN COMERCIAL EIRELI – EPP no valor de R$ 368.796,40 (Trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e 
seis reais e quarenta centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2017, homologo a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 11 de Junho de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 11 de Junho de 2018.

MODALIDADE: PREGÃO ELTRÔNICO N° 014/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOGRAFIA E ACESSÓRIOS

44905217 –  Equipamentos para áudio, vídeo e foto

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homolo-
gação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO LTDA. - ME 01 R$ 94.508.82

PREÇO TOTAL =====================> R$ 94.508.82
Totalizando o valor da licitação em R$ 94.508.82 (Noventa e quatro mil, quinhentos e oito reais e oitenta e dois centavos).

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:
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Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO LTDA. - ME no valor de R$ 94.508.82 (Noventa e quatro mil, quinhentos e oito 
reais e oitenta e dois centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2018, homologo a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 11 de Junho de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SEAD 003/2018, de 17/04/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, na página eletrônica do Banco do Brasil S.A., conforme abaixo: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 024/2018 – PROCESSO Nº 065/2018 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA MUDANÇA DOS EQUIPA-
MENTOS DO DATA CENTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA RECEITA NA AVENIDA CARDEAL 
EUGENIO PACELLI, 1887, BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA, NA AVENIDA JOÃO CESAR DE OLIVEIRA 6.620, BAIRRO SEDE, INCLUINDO 
A DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESMONTAGEM DE MOBILIÁRIO TÉCNICO, TRANSPORTE SEGURO, REMONTAGEM, REINSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E 
FORNECIMENTO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM GARANTIA,  marcado para o dia 27/06/2018, abertura das propostas às 09h00min. O edital poderá ser obtido 
da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31) 3352-5138. Contagem, 12/06/2018 – Danielle 
Venâncio Magalhães – Pregoeira.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.383
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo Disciplinar nº. PAD 02/017/2017 – Con-
troladoria Geral do Município; e nos termos do Artigo 127, incisos IV e X, todos da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; DEMITE do cargo de provimen-
to efetivo de Médico Cirurgião – 24H, Nível XI-B, Padrão “P7”, matrícula nº. 124035, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o Servidor BRUNO CUNHA CHAMONE, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de junho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.409
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; 
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 20.887, datado de 07 de fevereiro de 2018, que dispensa da designação para exercício da Função de 
Confiança de Vice-Diretor da Escola Municipal “Maria Silva Lucas – Anexo Nossa Senhora Aparecida”, Referência FC-3, CFC-65, a servidora ROSANA RODRIGUES MAIA, 
matrícula 1078093, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art.2º RATIFICAR a designação para exercício da Função de Confiança de Vice-Diretor da Escola Municipal “Maria Silva Lucas – Anexo Nossa Senhora Aparecida”, Refer-
ência FC-3, CFC-65, a servidora ROSANA RODRIGUES MAIA, matrícula 1078093, lotada na Secretaria Municipal de Educação, designada por meio do Ato Administrativo 
nº 19.044, datado de 19 de dezembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.410
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a del-
egação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA, o Artigo 3º do Ato Administrativo nº 21.399, datado de 08 de junho de 2018, 
no tocante à lotação dos servidores abaixo relacionados, nomeados para os respectivos cargos de provimento em comissão conforme descrito:

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

AMANDA RIBEIRO Gerente de Informações Básicas DAM-4

WILSON ROSA BENEVIDES JUNIOR Diretor de Fiscalização de Posturas DAM-7
Onde se Lê: “[...] lotados na Controladoria Geral do Município [...]”.
Leia-se: “[...] lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
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Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.423
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 Gerente de Apoio e Articulação do Sistema de Garantia de Direitos, DAM-6, o servidor BRUNO EUSTAQUIO PIN-
HEIRO DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 12 de junho de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de junho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.424
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 o Ato Administrativo nº 21.404, datado de 08 junho de 2018, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-6, a 
servidora SARAH ESTEFANIA DE CASTRO, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-11, a servidora SARAH ESTEFANIA DE CASTRO, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Juventude, a partir de 12 de junho de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de junho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
Subsecretário de Administração

Secretaria Municipal 
de Saúde

TORNAR SEM EFEITO o EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 031/2018 - PAC 218/2017 - DL 146/2017 - ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE/ FMS - FORNECEDOR: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E ATORES EM EDUCAÇÃO PERMANENTE E 
CONTROLE SOCIAL NO SUS, para atendimento ao Convênio nº792203/2013 – celebrado entre a União e o Município de Contagem, conforme discriminado no Termo de 
Referência que, passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, tendo início em 26/03/2018 e término em 25/03/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 / 10.302.0056 2323 / 339039 / 212322 / 829
VALOR: R$ 98.519,93 (noventa e oito mil quinhentos e dezenove reais e noventa e três centavos) 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM/DOC em 28 de março de 2018 – Edição 4313 (pág. 139). 

Em 08 de junho de 2018, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, os membros da Comissão de 
Qualificação para certificação de Organizações Sociais junto ao Sistema Municipal de Saúde de Contagem, de acordo com a Portaria nº 8.031, de 19 de julho de 2017, 
composta pelos servidores Allan Diego Falci e Geizi Ferreira da Silva.  Iniciada a reunião da Comissão, foi aberto o envelope lacrado do Instituto Brasileiro de Políticas 
Públicas – IBRAPP, CNPJ nº 09.611.589/0002-10, protocolado sob nº 959202 junto ao gabinete do Secretario Municipal de Saúde em 04/06/2018, tendo à comissão 
avaliado toda à documentação apresentada pela referida organização social da área da saúde, com base, na Lei Municipal nº 4.713/2014, Decreto Municipal nº 151 de 
13 de julho de 2017, para credenciamento e qualificação de organizações sociais de saúde no âmbito do Município de Contagem. Em razão da avaliação dos documen-
tos apresentados, a comissão deliberou pelo deferimento da qualificação, uma vez que o Instituto Brasileiro de Políticas Públicas – IBRAPP apresentou integralmente 
as exigências previstas na Lei Municipal nº 4.713/2014, Decreto Municipal nº 151 de 13 de julho de 2017, bem como o Chamamento Público nº 02/2018. Sem mais, 
assinamos e lavramos esta ata, que depois de lida e aprovada é assinada por todos os membros da comissão. 

____________________________
Allan Diego Falci
Matrícula nº 203639

____________________________
Geizi Ferreira da Silva
Matrícula 199183
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Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico 
nº 035/2018 - PAC 051/2018  cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS 
À SAÚDE DE TRATAMENTO INTENSIVO ATRAVÉS DE ORTESE DINAMICA (VESTE) CONSTITUIDA DE CORDAS ELÁSTICAS E UNIDADE UNIVERSAL DE EXERCICIOS (GAIOLA) 
COM POLIAS DE PESO, TAMBÉM CONHECIDOS COMO THERASUIT, PEDIASUIT, ADELI SUIT OU SIMILARES PARA CUMPRIMENTO A ORDENS JUDICIAIS, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM. Data: 25 de Junho de 2018 às 09h30min  – Site www.licitacoes-e.com.br. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.
br/?se=licitacoes ou www.licitacoes-e.com.br , informações através do e-mail: saude.licitacao@contagem.mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação – Cleber de 
Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 07  de Junho de 2018.

PORTARIA Nº 130 de 01 de junho de 2018.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 31, § 3º, Inciso I da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro 
de 2017, nos termos do artigo 88, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica do Município, conforme 
Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
ao servidor, Luciane Fernandes da Silva, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, matrícula de nº 123086, pelo período de 08/06/2018 a 
07/07/2018.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 01 de Junho de 2018.

CLÉBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde de Contagem

PORTARIA Nº 136 de 01 de junho de 2018.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 31, § 3º, Inciso I da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro 
de 2017, nos termos do artigo 88, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica do Município, conforme 
Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, ao 
servidor, Alessandra Marques Leite, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro da Familia, matrícula de nº 078045, pelo período de 08/06/2018 a 07/07/2018.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 01 de Junho de 2018.

CLÉBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde de Contagem
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PORTARIA Nº 138 de 01 de junho de 2018.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 31, § 3º, Inciso I da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro 
de 2017, nos termos do artigo 88, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica do Município, conforme 
Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, ao 
servidor, Luciana Remigio, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, matrícula de nº 200667, pelo período de 08/06/2018 a 07/07/2018.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 01 de Junho de 2018.

CLÉBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde de Contagem

Contagem 11 de junho de 2018 
Ao
Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
Sistema Único de Saúde – Contagem

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Cumprindo o que determina o Decreto Municipal 200/2013, reconheço a Dispensa de Licitação e, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8666/93, encaminho a Vossa 
Senhoria o presente expediente para exame e ratificação desta condição referente à contratação emergencial, para aquisição de fios cirúrgicos e similares destinados a 
suprir as necessidades da rede de Atenção à Saúde, da empresa BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA., inscrita sob o CNPJ 37.844.479/0001-52, no valor de R$ 345.519,65 
(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme consta nos autos desse processo  PAC nº 
115/2018.

Tendo em vista as informações acima, propomos a ratificação da presente aquisição por Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, 
conforme Parecer Jurídico n.º 249/2018 fls. 139147.  

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me.

Respeitosamente,

Kenia Silveira Carvalho
Subsecretária de gestão em Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  

Ratifico o despacho de reconhecimento de Dispensa de Licitação exarado pela Subsecretária de gestão em Saúde, referente à contratação emergencial, para aquisi-
ção de fios cirúrgicos e similares destinados a suprir as necessidades da rede de Atenção à Saúde, da empresa BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA., inscrita sob o CNPJ 
37.844.479/0001-52, conforme consta nos autos do processo PAC  nº 115/2018, com amparo legal no artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Sistema Único de Saúde – Contagem
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Contagem 12 de junho de 2018 
Ao
Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
Sistema Único de Saúde – Contagem

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Cumprindo o que determina o Decreto Municipal 200/2013, reconheço a Dispensa de Licitação e, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8666/93, encaminho a Vossa 
Senhoria o presente expediente para exame e ratificação desta condição referente à contratação emergencial, para aquisição de fios cirúrgicos e similares destinados a 
suprir as necessidades da rede de Atenção à Saúde, da empresa MGU COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA., inscrita sob o CNPJ 07.959.378/0001-66, 
no valor de R$ 992.670,00 (Novecentos e noventa e dois mil seiscentos e setenta reais), conforme consta nos autos desse processo PAC nº 114/2018.

Tendo em vista as informações acima, propomos a ratificação da presente aquisição por Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, 
conforme Parecer Jurídico n.º 252/2018 fls. 100/107.  

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me.

Respeitosamente,

Kenia Silveira Carvalho
Subsecretária de gestão em Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  

Ratifico o despacho de reconhecimento de Dispensa de Licitação exarado pela Subsecretária de gestão em Saúde, referente à contratação emergencial, para aquisição 
de fios cirúrgicos e similares destinados a suprir as necessidades da rede de Atenção à Saúde, da empresa MGU COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA., 
inscrita sob o CNPJ 07.959.378/0001-66, conforme consta nos autos do processo PAC nº 115/2018, com amparo legal no artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.

Belo Horizonte, 12 de junho de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Sistema Único de Saúde – Contagem

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2018, PROCESSO N°. 053/2018, EDITAL Nº 030/2018 - EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM GEOMEMBRANA, BEM COMO A PREVISÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COMO EXECUÇÃO DE CANAL RETAN-
GULAR, ESTACAS 25+00,00 A ESTACA 55+00,00, NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE CONTAGEM.

Às licitantes,

Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório supra, vem a Comissão Permanente de Licitações informar:

QUESTIONAMENTO Nº 01

"Referente a participação de Consórcio no certame, a empresas que participam do consórcio, caso venham a ser vencedoras, a emissão da nota fiscal poderá ser sepa-
rada por cada empresa de acordo com suas responsabilidades no consórcio, ou deverá ser emitida por uma única empresa, ou seja, cada empresa emite as notas de 
acordo com sua responsabilidade no consócio?"

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 01

As licitantes devem apresentar para a licitação o compromisso de constituição do consórcio. Caso vencedor do procedimento licitatório, o Consórcio deverá apresentar, 
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antes da assinatura do contrato eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada 
uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente (Junta Comercial). O faturamento será efetuado em nome 
do Consórcio e no seu CNPJ.

Contagem, 11 de junho de 2018

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Funec

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PAC: Nº 014/2018 de  04/06/2018
Modalidade:  INDENIZATÓRIO Nº 001/2018
OBJETO:  Processo INDENIZATÓRIO a “ OI MÓVEL S/A “ , referente o período de 30/12/2017 até 28/02/2018 -  Contrato Administrativo Numero 005/2017 – Prestação de 
Serviços Telefônia/Funec “Emergencial ” PAD 008/2017 – DISP 012/2017, celebrado entre a Fundação de Ensino de Contagem e Oi Móvel  ficou descoberto.
Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ 33.000.118/0001-79
 Valor do Contrato: R$  R$ 795,95 (Setecentos  e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Dotação Orçamentária: 
Dotação Orçamentária – Projeto/Atividade: 1.1122     28.846.0036.0002     3390300          Fonte  1100

Contagem, 12 de Junho de 2018

Fabiano Costa Diniz
Fundação de Ensino de Contagem
Presidente

Câmara Municipal

Ata da 16º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezoito.  Aos cinco dias do mês de junho, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 
“Vereador José Custódio”, a décima sexta 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 Bruno Braga Batista.   Em seguida, o vereador 
João Bosco  (New Texas)  fez a leitura do Capítulo 12,  Versículos 13 a 17, narrado por São Marcos, da Bíblia Sagrada.  Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a 
ata da reunião anterior. Dando continuidade ao projeto “Cultura na Câmara”, o Projeto 47 Cromossomos e 1000 possibilidades, desenvolvido por Cecília Schimer, exibiu 
fotografias com jovens e crianças portadores da síndrome de down. A idealizadora do projeto, sra. Cecília e sua filha Rafaela Ribeiro Schimer, portadora da síndrome de 
down receberam das mãos do Presidente desta Casa, Vereador Daniel Carvalho e do 1º Secretário vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes) um certificado de 
participação do projeto “Cultura na Câmara”. Prosseguindo, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Diretoria Legislativa para as providências de 
praxe. Em seguida, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 542 a 563/2018; Indicações nºs 687 a 711/2018; Moção nº 032/2018, 
apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 563/2018 – “Requer seja convocada uma reunião da Comissão de Educação 
desta Casa, com a presença do Sind-Ute, para tratar de assunto referente à carreira dos servidores do quadro da educação deste Município”, de autoria do vereador 
Marcos Vinícius Rangel Faria; Requerimento nº 564/2018 – “Requer a criação de uma linha de ônibus que passa em frente ao Fórum da Comarca de Contagem, 
localizado na Rua Maria da Glória Rocha, bairro Beatriz, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira. O vereador Presidente Daniel corroborou com o colega Arnaldo 
e acrescentou que também é necessária a criação de linhas de ônibus que atendam pessoas que precisam fazer a hemodiálise no hospital evangélico, localizado atrás 
do novo Fórum; Indicação nº 714/2018 – “Substituição de lâmpadas existentes nos postes por lâmpadas de LED em todos os becos dos bairros Eldorado e Novo 
Eldorado, neste Município”, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira; Indicação nº 713/2018 – “Reforma do passeio e muretas, no entorno do córrego 
Ibirapitanga, localizado à Avenida Prefeito Gil Diniz no bairro Fonte Grande, neste Município”, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira. Na sequência, o vereador 
Alex Chiodi convidou os colegas vereadores para participarem de uma reunião, juntamente com a Comissão de Educação e com os representantes do Sind-Ute, que 
realizar-se-á na próxima segunda-feira,  dia 11 de junho, às 9:00 horas na sala da presidência desta Casa. Logo após, o vereador Wellington  (ortopedista) deixou 
registrado que na próxima quarta-feira,  às dez horas, a Comissão de Saúde desta Casa fará uma visita no almoxarifado da prefeitura, a fim de verificar o estoque de 
insumos e medicamentos que abastece a rede municipal hospitalar. Em seguida, o vereador José Antônio comentou sobre a servidora municipal ,  Andréa do Nascimen-
to Cruz, que das galerias deste Legislativo reivindica a sua jornada de trabalho para 30(trinta) horas semanais.  Esse vereador explicou que  essa servidora seria efetiva 
na função de técnico de contabilidade desde o ano de 2007 e estaria reivindicando a sua inclusão no “Projeto 30 horas”. Demonstrando preocupação, José Antônio 
solicitou apoio dos colegas parlamentares em busca de uma solução, a fim de beneficiar essa servidora.   Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem. 
Passando à discussão e votação de projetos e atendendo ao requerimento, de autoria do vereador João Bosco (New Texas), lido, admitido e aprovado na 15ª Reunião 
Ordinária do dia 22 de maio de 2018 e, ainda, conforme o artigo 83, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa, foi submetido à votação, em Primeiro Turno, o 
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Projeto de Lei nº 009/2018, que “Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, prontos atendimentos, ESFs, UBSs e Policlínicas do Município de Contagem a fixarem, 
diariamente em lugar visível, a lista dos médicos plantonistas”, de autoria do vereador João Bosco Câncio (New Texas). Nesse instante,  o vereador Cláudio Santos 
Fontes (Capitão Fontes) solicitou a palavra para esclarecer que já existiria um Projeto de Lei nº 014/2017,  de sua autoria, com o mesmo objetivo e que estaria parado 
nas comissões. Diante disso, Capitão Fontes solicitou ao colega João Bosco que retirasse de pauta o  Projeto de Lei nº 009/2018 para uma melhor discussão.  O que não 
foi aceito pelo parlamentar João Bosco, justificando que o colega Capitão Fontes  deveria ter usado o mesmo artifício, independente da opinião do governo. O 
presidente Daniel esclareceu que esse projeto seria de muita importância e de um objetivo claro. Entratanto, Daniel Carvalho lembrou que  esse projeto teria recebido o 
parecer pela inconstitucionalidade. Por fim, o presidente Daniel Carvalho sugeriu que os dois vereadores assinassem o Projeto de Lei nº 009/2018. Na sequência, foi 
votado e aprovado, em Primeiro Turno, o Projeto de Lei nº 009/2018, que “Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, prontos atendimentos, ESFs, UBSs e Policlínicas 
do Município de Contagem a fixarem, diariamente em lugar visível, a lista dos médicos plantonistas”, de autoria dos vereadores João Bosco Câncio (New Texas) e 
Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes), obtendo 18 (dezoito) votos pela aprovação e 1 (um) voto pela rejeição do vereador José Carlos Carneiro Gomes. Foi, ainda, 
votado e aprovado, por unanimidade, em Primeiro Turno, o Projeto de Lei nº 013/2018, que “Institui o Programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP) no município de 
Contagem e dá outras providências”, de autoria do vereador João Bosco Câncio (New Texas). No horário destinado ao Grande Expediente,  o vereador Vinícius Faria  
questionou a falta de publicidade da Audiência Pública para a prestação de contas da prefeitura de Contagem, realizada no dia 30 de maio passado.  Vinícius explicou 
que devido ao ponto facultativo decretado pelo executivo e pelo legislativo em razão da greve dos caminhoneiros, essa audiência não poderia ter sido realizada. 
Vinícius aproveitou para questionar a aplicação do IPTU pelo município, que segundo ele estaria castigando bastante a população, os comerciantes e indústrias do 
município de Contagem. Aparteando, o vereador José Carlos disse que a realização da audiência pública seria por exigência da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas da qual ele é presidente. Disse ainda que o questionamento do colega Vinícius não caberia, uma vez que a publicação dessa audiência  estaria 
devidamente registrada no DOC – Diário Oficial de Contagem e, inclusive, com a divulgação nas redes sociais. José Carlos ainda criticou o colega Vinícius por questionar 
o IPTU, dizendo que essa pauta de IPTU daria muito ibope.  Esse vereador explicou ainda que, de acordo com o Ministério Público existe um prazo para a realização 
dessa audiência e, que no caso de Contagem esse prazo expiraria no dia 30 de maio. O que foi corroborado pelo presidente Daniel Carvalho que também esclareceu 
essa questão do prazo.  Novamente com a palavra e diante desses fatos,  o vereador Vinícius disse que deveria ter outra audiência de prestação de contas, a fim de que 
possa haver melhor publicidade. Aparteando, o João Bosco (New Texas) acrescentou que de acordo com a Lei 101/2000 -   Lei de Responsabilidade Fiscal -  o município 
teria até o dia 30 de maio realizar essa audiência, sob pena de incorrer no ato de improbidade administrativa. Informou ainda que após contato com o secretário de 
governo,  este estaria novamente à disposição para a realização de uma nova audiência pública, inclusive, na próxima reunião plenária.  Falou, em seguida, o vereador 
Daniel (do Irineu) que agradeceu o Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio pela destinação de uma verba de setecentos mil reais para o município de Contagem para 
a reestruturação da rede de serviço no atendimento básico de saúde, com destaque para a região do bairro Petrolândia que estão com as UBS sucateadas. Em seguida, 
o vereador Alex Chiodi lembrou a todos que o secretário municipal de obras estaria presente na sala da presidência, atendendo à solicitação dos vereadores, a fim de 
discutirem as demandas de obras do município. Informou ainda que o Secretário Municipal de Meio Ambiente teria encaminhado o cronograma das atividades da 
Semana Mundial do Meio Ambiente. Por fim, o vereador José Antônio pediu a todos que cantassem  o parabéns para o colega Alexandre Xexeu pelo seu aniversário 
natalício, ocorrido no dia 4 de junho. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 17ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 12 de junho, às 9:00 horas, a fim de 
deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada 
a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo 
Presidente, assinada
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