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Atos do Executivo

LEI COMPLEMENTAR Nº 257, DE 11 DE JULHO DE 2018

Regulamenta e estabelece a estrutura organizacional da Procuradoria-Geral do Município e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art.1º  Esta Lei Complementar regulamenta e estabelece a estrutura organizacional e trata das especificidades da carreira da Procuradoria-Geral do Município, em aten-
dimento ao disposto no art. 99, §1°, da Lei Orgânica do Município.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 2º  A Procuradoria-Geral do Município, órgão central do sistema jurídico municipal, de função essencial à justiça, possui a estrutura organizacional prevista na 
forma desta Lei Complementar, sendo constituída por:
I - Procurador-Geral do Município;
II - Subprocuradoria-Geral;
III - Subprocuradoria Fiscal;
IV - Procuradores Municipais; e
V - órgãos colegiados.
§1º  Os cargos de Procurador-Geral do Município, de Subprocurador-Geral e de Subprocurador Fiscal não poderão ser ocupados por aqueles considerados inelegíveis 
nos termos previstos em lei específica e serão de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo, dentre advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
§2º  O Subprocurador-Geral e o Subprocurador Fiscal têm competência para executar as atividades delegadas pelo Procurador-Geral do Município e atuar em casos de 
substituição por ausências e impedimentos.
§3º  As competências referentes ao inciso V deste artigo serão previstas em regulamento interno da Procuradoria-Geral do Município. 
§4º  Os demais setores da Procuradoria-Geral do Município e suas competências serão previstos em regulamento específico do Chefe do Poder Executivo.

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3º  Compete à Procuradoria-Geral do Município:
I - prestar de forma exclusiva consultoria e assessoramento jurídico à Administração Direta, incluída a assistência ao Chefe do Poder Executivo nos assuntos relativos às 
entidades da Administração Indireta;
II - representar, exclusivamente, o Município em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos em que tenha interesse;
III - promover, amigável ou judicialmente, as desapropriações de interesse público definidas pelo Poder Público Municipal;
IV - representar, em regime de colaboração, interesse da Administração Indireta em qualquer juízo ou tribunal, mediante solicitação da entidade;
V - analisar e manifestar, de forma exclusiva, sobre a juridicidade dos convênios, termos de parceria e contratos administrativos previamente à sua assinatura;
VI - receber, encaminhar e acompanhar os pedidos formulados pelo Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, entre outros;
VII - manter coletânea atualizada da legislação, doutrina e jurisprudência sobre assuntos de interesse do Município, como subsídio às atividades da Administração 
Pública e informação à população;
VIII - atuar na formação e pagamento dos precatórios judiciais;
IX - promover a cobrança amigável e judicial da dívida ativa municipal;
X - realizar o controle da legalidade dos atos administrativos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, mediante provocação do responsável pelo órgão;
XI - promover a defesa, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, dos atos e prerrogativas do Chefe do Poder Executivo;
XII - orientar os órgãos da Administração Pública Municipal, se necessário, quanto ao cumprimento de decisões judiciais e opinar sobre a extensão dos efeitos de julga-
dos;
XIII - editar súmulas administrativas e pareceres coletivos que servirão como orientações jurídicas à Administração Municipal; e
XIV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
§1º  São atribuições do Procurador-Geral do Município:
I - chefiar a Procuradoria-Geral do Município, coordenar a atividade jurídica e administrativa e defender os interesses da classe;
II - propor ao Chefe do Poder Executivo a declaração de nulidade de atos administrativos da Administração Direta;
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III - receber citações, intimações e notificações nas ações propostas contra o Município;
IV - manifestar administrativamente sua posição acerca da oportunidade e conveniência dos afastamentos de Procuradores Municipais;
V - desistir, transigir, firmar compromissos e reconhecer pedidos nas ações de interesse da Procuradoria-Geral do Município, à luz dos princípios maiores da supremacia 
e da indisponibilidade dos interesses públicos;
VI - orientar, dentro do princípio da conveniência, sobre propositura de ação rescisória, bem como sobre interposição ou não de recursos aos tribunais superiores;
VII - avocar a competência dos procuradores municipais, em casos específicos;
VIII - editar normas interpretativas e complementares acerca das competências, funcionamento, responsabilidades e interação do ordenamento jurídico do Município;
IX - delegar, dentro de sua esfera de atuação, competências aos procuradores municipais; 
X - apresentar ao Chefe do Poder Executivo proposta de arguição de inconstitucionalidade de leis e decretos, elaborando a competente representação;
XI - propor ao Chefe do Poder Executivo a abertura de concursos para provimento de cargos vagos de Procurador Municipal, assim como de demais servidores adminis-
trativos da Procuradoria;
XII - encaminhar à homologação do Chefe do Poder Executivo as súmulas e os pareceres coletivos elaborados pela Procuradoria-Geral do Município; e
XIII - desenvolver outras atividades correlatas.
§2º  São atribuições do Subprocurador-Geral:
I - coordenar a promoção da defesa dos interesses do Município nas esferas administrativa e judicial;
II - coordenar a tramitação de ações de sua competência em todas as instâncias;
III - determinar a distribuição de novas ações judiciais;
IV - coordenar a atividade jurídico-consultiva da Procuradoria-Geral do Município;
V - garantir a uniformização das atividades jurídicas e das manifestações judiciais;
VI - apresentar temas controvertidos, para fins de elaboração de súmulas administrativas e pareceres coletivos, que servirão como orientações jurídicas à Administração 
Municipal para consecução das políticas públicas locais;
VII - uniformizar o posicionamento jurídico na Procuradoria-Geral do Município;
VIII - determinar a arguição de inconstitucionalidade de leis por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI;
IX - coordenar a formação e pagamento dos precatórios judiciais em todas as esferas; 
X - coordenar assessoramento jurídico ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos do Município, nos assuntos de sua competência; e
XI - desenvolver outras atividades correlatas.
§3º  São atribuições do Subprocurador Fiscal:
I - coordenar a promoção da defesa dos interesses do Município nas esferas administrativa e judicial em matérias tributárias e de execução fiscal;
II - coordenar a tramitação de ações de sua competência em todas as instâncias;
III - gerir o crédito tributário e não tributário;
IV - coordenar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa tributária e não tributária;
V - determinar a distribuição de novas execuções fiscais;
VI - gerir a cobrança judicial da dívida ativa, bem como do contencioso tributário e não tributário ajuizado;
VII - garantir a uniformização das atividades jurídicas e das manifestações judiciais;
VIII - apresentar temas controvertidos, para fins de elaboração de súmulas administrativas, que servirão como orientações jurídicas à Administração Municipal para 
consecução das políticas públicas locais;
IX - coordenar as atividades relativas à concepção, aplicação e aperfeiçoamento da legislação tributária do Município;
X - determinar a arguição de inconstitucionalidade de leis em Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs;
XI - coordenar o assessoramento jurídico ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos do Município nos assuntos de sua competência; e
XII - desenvolver outras atividades correlatas.
§4º  São atribuições privativas do Procurador Municipal:
I - representar, de forma exclusiva, o Município, judicial ou extrajudicialmente, ativa ou passivamente, seja como autor, réu, litisconsorte, opoente, ou terceiro interessa-
do, mediante designação de poderes do Procurador-Geral do Município, observando prazos, normas e procedimentos legais;
II - prestar informações ao Poder Judiciário, em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade do Poder Executivo;
III - emitir parecer de forma exclusiva em processo administrativo e responder a consultas formuladas por outros órgãos da Administração, em ambas as hipóteses, 
quando designado pelo Procurador-Geral do Município;
IV - participar, por determinação do Procurador-Geral do Município, de comissão ou grupo de trabalho;
V - sugerir declaração de nulidade de ato administrativo ou a sua revogação;
VI - examinar, previamente, minuta de contrato e outros instrumentos jurídicos a serem firmados pelo Município;
VII - cumprir escala especial de trabalho, quando requisitado;
VIII - requisitar processo, requerer diligências, certidões e esclarecimentos que se fizerem necessários ao desempenho de suas atribuições;
IX - redigir relatórios, textos, ofícios, correspondências técnico-administrativas, com observância das regras gramaticais e das normas e instruções de comunicação 
oficial; 
X - executar a dívida ativa tributária e não tributária do Município; e
XI - desempenhar as funções atribuídas pelo Procurador-Geral do Município.

TÍTULO IV
DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Art. 4º  Fica criado o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município, presidido pelo Procurador-Geral do Município e integrado pelo Subprocurador-Geral, pelo 
Subprocurador Fiscal e, por convocação do Procurador-Geral do Município, em razão da matéria, até 3 (três) membros detentores de cargos de Procurador 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, 11 de julho de 2018 Página 3 de 24 Diário Oficial de Contagem - Edição 4381

Art. 5º  Compete ao Conselho Superior:
I - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, bem como suas alterações;
II - propor ao Procurador-Geral a elaboração ou o reexame de súmulas para a uniformização da orientação jurídico-administrativa da Administração Municipal;
III - aprovar parecer singular submetido ao colegiado que, em face da relevância da matéria, deva orientar a atuação da Administração Municipal;
IV - revisar pronunciamentos divergentes sobre a mesma matéria, com a finalidade de assegurar a unicidade na orientação jurídica no âmbito da Administração Munici-
pal, emitindo parecer coletivo;
V - pronunciar-se acerca da conveniência da contratação de advogado, para, excepcionalmente, atuar em processos administrativos ou judiciais que requeiram conheci-
mento notório e saber especializado;
VI - promover, a pedido ou ex officio, o desagravo de membro da Procuradoria-Geral do Município que tenha sido afrontado ou desrespeitado no exercício regular de 
suas funções, sem prejuízo de outras medidas que recomendar a espécie;
VII - examinar, por proposição do Procurador-Geral do Município, outras matérias de interesse do Município; e
VIII - deliberar sobre assuntos de relevante interesse da Procuradoria-Geral do Município, a critério do Procurador-Geral do Município.

TÍTULO V
DO ESTATUTO DO PROCURADOR MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DA CARREIRA
Art. 6º  A carreira de Procurador Municipal é disciplinada por esta Lei Complementar, que estabelece as atribuições, o quantitativo e os vencimentos do cargo, conforme 
descrição contida nos Anexos desta Lei Complementar.
Art. 7º  Não haverá distinção de atividades entre os níveis de carreira e nem distinção de qualquer espécie, inclusive remuneratória, entre os Procuradores Municipais 
em exercício nos diversos órgãos que compõem a Administração Pública Municipal.
Art. 8º  Considerando-se as peculiaridades, as especificidades e a natureza do cargo de Procurador Municipal, os ocupantes desse cargo se submetem a jornada de 
trabalho diferenciada, regulamentada pelo Procurador-Geral do Município. 

CAPÍTULO II
DO INGRESSO
Art. 9º  O ingresso na carreira de Procurador Municipal dar-se-á exclusivamente mediante concurso público de provas e títulos, para o cargo de Procurador Municipal,  
sendo seu provimento privativo de advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, em pleno gozo de seus direitos profissionais, políticos e 
civis.
§1º  O concurso público de provas e títulos para o ingresso ao cargo de Procurador Municipal poderá contar com a participação da respectiva Entidade de Classe.
§2º  O edital de concurso conterá os requisitos para a inscrição, matérias sobre as quais versarão as provas, respectivos programas e critérios de avaliação das provas e 
dos títulos, bem como a validade do certame e sua homologação.

CAPÍTULO III
DA NOMEAÇÃO, POSSE, EXERCÍCIO E LOTAÇÃO
Art. 10  Os cargos iniciais da carreira de Procurador Municipal serão providos em caráter efetivo, por nomeação, obedecida a ordem de classificação no concurso públi-
co.
Parágrafo único.  Os prazos de posse e exercício são os estabelecidos no Estatuto dos Servidores do Município de Contagem.
Art. 11  O Procurador Municipal, uma vez investido no cargo ou na função, adquirirá a representação do Município de Contagem, independentemente de procuração, 
no que tange aos poderes gerais de foro, em qualquer instância, juízo ou tribunal, inclusive na esfera administrativa.
Parágrafo único.  Para exercer as atribuições previstas no caput deste artigo, o Procurador Municipal fará uso de sua Carteira Funcional, instituída conforme regulamen-
to.
Art. 12  Os Procuradores Municipais serão lotados na Procuradoria-Geral do Município e distribuídos em suas unidades por ato do Procurador-Geral do Município.

CAPÍTULO IV
DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS
Art. 13  São asseguradas aos Procuradores Municipais as seguintes garantias:
I - irredutibilidade de vencimentos; e
II - independência funcional de seus atos.
Parágrafo único.  O Procurador Municipal poderá exercer a advocacia privada contenciosa e/ou consultiva, observadas as proibições legais, os impedimentos previstos 
nesta Lei Complementar e disposições previamente estipuladas no concurso por meio do qual foi admitido.
Art. 14  Constituem prerrogativas dos Procuradores Municipais, dentre outras:
I - inviolabilidade pelas opiniões que externam ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentais, devendo respeito à ordem constitucional e aos inte-
resses do Município e dos munícipes;
II - exercício dos direitos relativos à liberdade sindical e associativa;
III - requisitar informações ou diligências a qualquer órgão público municipal, a fim de subsidiar elaboração de pareceres ou peças jurídicas;
IV - obtenção, sem despesas, realização de buscas e fornecimento de certidões necessárias à elaboração de pareceres ou peças jurídicas, de quaisquer repartições muni-
cipais;
V - direito de acesso, retificação e complementação dos dados e informações relativos à sua pessoa, existentes nos órgãos municipais;
VI - porte e uso da carteira funcional instituída pelo Decreto n° 1.422, de 2 de setembro de 2010; e
VII - a titularidade dos honorários, na esfera administrativa e judicial, em conformidade com o disposto nesta Lei Complementar.
Art. 15  O Procurador Municipal tem independência e autonomia em seus pareceres e fundamentações jurídicas, submetendo à apreciação do superior hierárquico, 
conforme regulamento do Procurador-Geral do Município, salvo se o Conselho Superior houver determinado a uniformização da tese a ser sustentada pelo Município, 
por intermédio de súmula ou parecer coletivo.

CAPÍTULO V
DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E IMPEDIMENTOS
Art. 16  Compete ao Procurador Municipal representar ao Procurador-Geral do Município contra atos ou atividades do funcionalismo municipal que entenda prejudiciais 
ao serviço público em geral.
Parágrafo único.  O Procurador-Geral do Município procederá a adequada apuração das representações de irregularidades apresentadas pelos Procuradores Municipais.
Art. 17  Além de outros legalmente estipulados, são deveres do Procurador Municipal:
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I - orientar a formação do estagiário de Direito a ele subordinado;
II - desincumbir-se diariamente de seus encargos funcionais;
III - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu encargo;
IV - manifestar os recursos cabíveis, exceto as dispensas constantes em atos declaratórios da chefia;
V - adotar medida judicial ou administrativa e praticar ato processual cabível por ordem do Procurador-Geral do Município ou daquele que tiver delegação para tanto, 
desde que não seja manifestamente ilegal;
VI - zelar pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda;
VII - observar sigilo funcional quanto à matéria, em procedimentos ou processos em que atuar;
VIII - sugerir providências com vistas ao aprimoramento dos serviços no âmbito de sua atuação;
IX - aperfeiçoar-se funcional e intelectualmente;
X - trajar-se adequadamente ao exercício das atribuições de seu cargo;
XI - cumprir escala de horário, quando existente;
XII - operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, 
alimentação de dados e agilidade das rotinas de trabalho relativas à sua área de atuação; 
XIII - ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as suas tarefas;
XIV - propor à chefia imediata providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manu-
tenção e reparo de materiais e equipamentos;
XV - participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela Administra-
ção Municipal; 
XVI - manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; e
XVII - tratar com zelo e urbanidade o cidadão.
Art. 18  Além das proibições legalmente estipuladas é vedado ao Procurador Municipal:
I - exercer a advocacia em processos judiciais e extrajudiciais contrariamente ao interesse direto do ente público que representa;
II - empregar, em qualquer expediente oficial, expressões ou termos desrespeitosos;
III - praticar qualquer ato que represente deslealdade para com a Administração Pública Municipal;
IV - valer-se da qualidade do cargo para obter vantagem;
V - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre assunto relativo a procedimentos ou processos em que atuar, no exercício de suas atribuições, salvo quando 
autorizado pelo Procurador-Geral do Município; e
VI - atuar em processo ou procedimento como advogado da parte contrária ou houver interesse de cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau.

CAPÍTULO VI
DOS DIREITOS
Art. 19  Ficam assegurados aos integrantes de carreira de Procurador Municipal, além dos direitos estabelecidos nesta Lei Complementar, os previstos no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Contagem e nas demais legislações instituidoras de vantagens.

CAPÍTULO VII
DA LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO
Art. 20  Além das licenças previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Contagem, o Procurador Municipal tem direito à licença remunerada para aper-
feiçoamento jurídico, em área de interesse da Administração Pública.
§1º  A licença remunerada para aperfeiçoamento jurídico terá duração máxima de 2 (dois) anos, a critério do Conselho Superior, desde que comprovada a incompatibili-
dade com o exercício regular das atribuições do cargo de Procurador Municipal, conforme regulamentado pelo Procurador-Geral do Município.
§2º  Entende-se como aperfeiçoamento jurídico, para fins do disposto no caput deste artigo, o curso de pós-graduação lato sensu a partir de 360 (trezentos e sessenta) 
horas, o mestrado, o doutorado ou o pós-doutorado, desde que aprovados pelo Ministério da Educação - MEC;
§3º  A licença prevista no caput deste artigo dependerá de autorização do Procurador-Geral do Município e se limitará ao afastamento de, no máximo, 10% (dez por 
cento) do quadro dos Procuradores Municipais.
§4°  Durante o período de licença, o Procurador Municipal fará jus à integralidade de sua remuneração.
§5°  Após o retorno às atribuições do cargo, o Procurador Municipal deverá manter-se no exercício de suas atividades pelo tempo equivalente ao triplo do período 
em que ficou de Licença para Aperfeiçoamento Jurídico, sob pena de ter que indenizar o Município pelo período remanescente, ressalvado, contudo, a aposentadoria 
compulsória.

CAPÍTULO VIII
DAS FÉRIAS
Art. 21  O Procurador Municipal terá direito anualmente ao gozo de férias individuais de 25 (vinte e cinco) dias úteis por ano de efetivo exercício, sem prejuízo da remu-
neração e acrescido de 1/3 (um terço).
§1º  Não poderá entrar em férias o Procurador Municipal com processo em seu poder por tempo excedente ao prazo legal ou administrativo previamente estipulado.
§2º  As férias poderão ser gozadas em dois períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis, desde que previamente autorizado pelo 
Procurador-Geral do Município.
§3º  A escala de férias dos Procuradores Municipais será previamente avaliada pelo Procurador-Geral do Município, de forma a garantir que o número de servidores em 
gozo simultâneo de férias não prejudique a continuidade e a qualidade das atividades da Procuradoria-Geral do Município.
CAPÍTULO IX
DA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO
Art. 22  A evolução do Procurador Municipal, detentor de cargo efetivo estável, na carreira, dar-se-á mediante progressão ou promoção nos termos desta Lei Comple-
mentar.
§1º  Contar-se-á como efetivo exercício, para fins de promoção e progressão, o desempenho de atribuições de cargo comissionado.
§2º  Para o efeito de evolução na carreira, o desempenho do Procurador Municipal detentor de cargo de provimento efetivo, enquanto permanecer no exercício de 
cargo de provimento em comissão, não sofrerá prejuízo.
Art. 23  Não concorrerá à promoção ou progressão, o servidor que: 
I - somar mais de 10 (dez) faltas injustificadas nos 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a progressão ou promoção;
II - obtiver conceito insuficiente no processo de avaliação de desempenho, conforme regulamento; 
III - estiver em estágio probatório;
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IV - sofrer punição disciplinar nos 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a progressão ou promoção;
V - estiver em gozo de qualquer licença sem vencimento;
VI - encontrar-se cedido, salvo quando a cessão se der entre entidades da Administração Municipal; e
VII - tiver afastamento acima de 60 (sessenta) dias, alternados ou não, em decorrência de licença para tratamento de saúde nos 24 (vinte e quatro) meses que antece-
dem a progressão ou promoção.
Parágrafo único.  A punição disciplinar de que trata o inciso IV deste artigo será considerada para efeitos de impedimento do servidor em concorrer à promoção ou à 
progressão, caso tenha sido aplicada após a observância do devido processo administrativo disciplinar ou sindicância, observados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 24  Enquanto o servidor estiver respondendo a sindicância ou processo administrativo disciplinar, a aquisição de nova progressão ou de promoção ficará suspensa, 
devendo ser restabelecido o pagamento com efeito retroativo à data da concessão no caso de absolvição ou arquivamento do feito.
Art. 25  Progressão é a passagem do servidor de um padrão de vencimento para outro superior, e dar-se-á por mérito, titulação ou qualificação.
Art. 26  O direito à progressão poderá ser adquirido a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício do cargo, em intervalos anuais, alternando-se a progressão por mérito e a 
progressão por titulação ou qualificação.

Seção I
Da Progressão por Mérito
Art. 27  A progressão por mérito dar-se-á para o padrão de vencimento imediatamente superior àquele em que se encontrar o servidor, mediante avaliação continuada 
de desempenho.
§1º  Para adquirir progressão por mérito deverá o servidor cumprir o intervalo de 2 (dois) anos de efetivo exercício do cargo, contados do posicionamento no padrão 
antecedente, e obter conceito favorável no processo de avaliação continuada de desempenho, após o estágio probatório.
§2º  A avaliação continuada de desempenho do servidor, para fins de progressão por mérito, será realizada anualmente, na forma do regulamento que será elaborado 
com a participação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município.

Seção II 
Da Progressão por Titulação ou Qualificação
Art. 28  Ao servidor assiste o direito a acréscimo de padrão ou padrões de vencimento, por nova titulação ou nova qualificação, nos termos desta Lei Complementar.
Art. 29  A progressão por titulação ou qualificação dar-se-á para padrão ou padrões de vencimento superiores àquele em que se encontrar o servidor, mediante com-
provação de conclusão de nível de escolaridade ou de cursos afins ao cargo, segundo critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município 
e de acordo com o disposto nesta Lei Complementar.
§1º  Considera-se título ou qualificação aquele que o servidor obteve depois de seu ingresso no Executivo Municipal de Contagem, salvo os cursos de pós-graduação 
lato sensu e stricto sensu concluídos antes do ingresso do servidor no Executivo Municipal.
§2º  Somente terão validade, para efeito da progressão de que trata este artigo, os cursos de especialização jurídica, em área de interesse da Administração Pública, 
afins ao cargo de Procurador Municipal.
§3º  As qualificações ou titulações obtidas pelo servidor durante o período do estágio probatório poderão ser aproveitadas para fins de progressão somente depois da 
aquisição da estabilidade, nos termos estabelecidos na legislação vigente.
Art. 30  Fica limitado a 45 (quarenta e cinco) o número total de padrões de vencimento concedidos ao Procurador Municipal no desenvolvimento da carreira, para fins 
de progressão por qualificação e titulação.
§1º  No caso de obtenção de mais de um título, somente o mais vantajoso para o servidor dará direito à progressão imediata.
§2º  Os certificados não utilizados para progressão por titulação ou qualificação poderão ser apresentados nos biênios seguintes.

CAPÍTULO X
DA REMUNERAÇÃO
Art. 31  A remuneração do cargo de Procurador Municipal compreende vencimentos, vantagens pecuniárias pessoais, gratificações e outras especificadas em lei.
Art. 32  O vencimento base do cargo de Procurador Municipal corresponderá ao valor mensal de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Art. 33  O Procurador Municipal efetivo nomeado para exercer cargo em comissão pode optar:
I - pelo vencimento do cargo em comissão;
II - pela continuidade de percepção do vencimento de seu cargo efetivo, acrescida da gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do cargo de provimento 
em comissão em que estiver nomeado.
Parágrafo único.  O vencimento base do cargo de Procurador Municipal será reajustado anualmente, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal combinado 
com o art. 40 da Lei Orgânica do Município de Contagem.
Art. 34  Os honorários advocatícios, recolhidos e rateados em conformidade com esta Lei Complementar, são devidos em igual proporção aos Procuradores Municipais 
e Técnicos Superiores em Assistência Judiciária em atividade, aos inativos que se aposentaram a partir de 1º de julho de 2009 e aos que se aposentarem em até 180 
(cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei Complementar.
§1º  Os Procuradores Municipais e Técnicos Superiores em Assistência Judiciária efetivos que se aposentarem após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da 
publicação desta Lei Complementar não farão jus aos honorários advocatícios, na forma desta Lei Complementar. 
§2º  Fica assegurado ao Procurador Municipal efetivo o direito previsto no caput deste artigo, na hipótese de aposentadoria por invalidez.
§3º  O Procurador-Geral do Município, o Subprocurador-Geral e o Subprocurador Fiscal participarão do rateio dos honorários advocatícios na mesma proporção e sob 
as mesmas condições que os Procuradores Municipais, nos termos desta Lei Complementar.
Art. 35  Fica instituída a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP, a ser paga aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo de Procurador Muni-
cipal e Técnico Superior em Assistência Judiciária, em atividade, bem como ao Procurador-Geral do Município, Subprocurador-Geral e o Subprocurador Fiscal.
§1º  A GCP será concedida apenas no mês em que os honorários rateados forem inferiores, no computo individual referente a cada servidor de que trata o caput deste 
artigo, ao valor equivalente a R$4.702,50 (quatro mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos), reajustado anualmente, nos termos do art. 38 desta Lei Comple-
mentar, a partir de 2018.
§2º  O valor da GCP corresponderá à diferença entre o valor estabelecido no §1º deste artigo e o valor resultante do rateio mensal de honorários devidos a cada servidor 
de que trata o caput deste artigo.
§3º  A Procuradoria-Geral do Município, por meio do Fundo da Procuradoria do Município de Contagem, encaminhará à Secretaria Municipal de Administração, até o 
dia 5 de cada mês, relatório contendo as seguintes informações: 
I - o valor dos honorários advocatícios arrecadados pelo Fundo da Procuradoria do Município de Contagem, no período anterior, e o valor do rateio individual de hono-
rários advocatícios devidos a cada Procurador Municipal efetivo, ativos e inativos, ao Procurador-Geral do Município, ao Subprocurador-Geral e o Subprocurador Fiscal; 
e
II - solicitação do complemento, se necessário, para que seja atingido o valor disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo.
§4º Os valores recebidos a título de honorários advocatícios pelos Procuradores Municipais integrarão o subsídio até o teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, 
in fine, da Constituição Federal.
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TÍTULO VI
DO FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Art. 36  O Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem, instituído pela Lei nº 4.092, de 14 de julho de 2007, tem autonomia administrativa e financeira, 
nos limites da legislação em vigor e nos termos desta Lei Complementar.
Parágrafo único.  A vigência do Fundo de que trata o caput deste artigo é por prazo indeterminado.
Art. 37  O Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem tem por objetivos:
I - o recebimento, o rateio e o repasse de honorários advocatícios devidos aos servidores públicos de que tratam os incisos II e III do art. 46 desta Lei Complementar.
II - o investimento no aperfeiçoamento e melhoria da estrutura operacional e das condições materiais da Procuradoria-Geral do Município;
III - o aprimoramento profissional dos Procuradores Municipais efetivos; e
IV - o incentivo ao desempenho dos Procuradores Municipais efetivos e servidores técnico-administrativos lotados na Procuradoria-Geral do Município.
Art. 38  São receitas do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem:
I - os valores pagos, a título de honorários advocatícios, nos feitos em que o Município seja parte;
II - levantamento de alvarás judiciais referentes a honorários advocatícios em processos de que o Município seja parte;
III - eventuais transferências oriundas do orçamento do Município;
IV - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem;
V - o produto de convênios firmados com outras entidades públicas e privadas;
VI - doações em espécie feitas para o Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem;
VII - acordos elaborados pela Administração Pública, em que exista procedimento judicial ou extrajudicial com participação da Procuradoria-Geral do Município de 
Contagem; e
VIII - outras receitas orçamentárias e extraorçamentárias.
§1º  As receitas do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem não poderão ser revertidas, a qualquer título, ao Tesouro Municipal, mesmo após findado o 
exercício financeiro, salvo disposição contrária nesta Lei Complementar.
§2º  Fica autorizada a aplicação financeira dos recursos do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem, de acordo com disponibilidade.
§3º  O orçamento do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.
§4º  Ficam os recursos do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem vinculados às finalidades específicas desta Lei Complementar, devendo ser utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 39  A partir da publicação desta Lei Complementar, os valores arrecadados a título de honorários sucumbenciais, pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou 
devedora, nos feitos em que o Município seja parte, serão integralmente revertidos em favor do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem. 
Art. 40  O Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem ficará vinculado à Procuradoria-Geral do Município.

CAPÍTULO I
DA GESTÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Art. 41  A gestão do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem será feita pelo Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira.
Art. 42  Fica criado o Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem.
Art. 43  O Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira terá a seguinte composição:
I - 1 (um) Presidente, indicado pelo Procurador-Geral do Município, dentre os Procuradores Municipais;
II - 1 (um) Vice-Presidente, indicado pelo Procurador-Geral do Município, dentre os Procuradores Municipais;
III - 2 (dois) Procuradores Municipais efetivos, escolhidos por seus pares; e
IV - 2 (dois) membros indicados pelos servidores técnico-administrativos efetivos lotados na Procuradoria-Geral do Município.
§1º  Os membros que compõem o Conselho e seus respectivos suplentes serão designados por Decreto do Chefe do Poder Executivo.
§2º  As decisões e deliberações do Conselho serão tomadas pela maioria de seus membros.
§3º  O mandato dos membros que compõem o Conselho será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
Art. 44  São atribuições do Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem:
I - realizar o rateio das receitas do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem aos servidores públicos de que trata o art. 46 desta Lei Complementar;
II - coordenar a preparação das demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas à Secretaria Municipal de Fazenda;
III - manter os controles necessários à execução orçamentário-financeira do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem referentes a empenhos, liquidação 
e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;
IV - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga no Fundo da Procura-
doria-Geral do Município de Contagem;
V - encaminhar à Secretaria Municipal da Fazenda o inventário dos bens móveis e imóveis adquiridos;
VI - providenciar, mensalmente, as demonstrações que indicam a situação econômico-financeira geral do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem;
VII - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos;
VIII - encaminhar mensalmente, ao Procurador-Geral do Município, relatórios de acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas com recursos do Fundo da 
Procuradoria-Geral do Município de Contagem.
IX - estabelecer a política de aplicação dos seus recursos referentes aos objetivos contidos nos incisos II, III e IV do art. 37 desta Lei Complementar; e
X - elaborar seu Regimento Interno, dentro de 30 (trinta) dias contados da sua constituição.
Parágrafo único.  As atribuições contidas nos incisos II, III e VI deste artigo serão de responsabilidade conjunta com o órgão ou setor de execução orçamentário, finan-
ceira e contábil do Município.
Art. 45  São atribuições do Presidente do Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Conta-
gem:
I - gerir o Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos referentes aos objetivos contidos nos incisos II, 
III e IV do art. 37 desta Lei Complementar, em conjunto com os demais membros do Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira do Fundo, de 
que trata esta Lei Complementar;
II - ordenar empenhos e pagamento das despesas do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem;
III - firmar convênios e contratos, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem;
IV - submeter ao Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira do Fundo as demonstrações mensais de receita e despesas do Fundo da Procura-
doria-Geral do Município de Contagem; e
V - encaminhar aos órgãos competentes a documentação necessária para o pagamento do rateio das receitas do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Conta-
gem, de que trata o art. 46 desta Lei Complementar e para a elaboração das demonstrações mencionadas no inciso anterior.

CAPÍTULO II
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DA PARTILHA DAS RECEITAS DO FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Art. 46  As receitas do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem serão partilhadas, mensalmente, atendendo aos seguintes percentuais:
I - 10% (dez por cento) serão destinados, ao final do exercício financeiro, aos cofres municipais, para fins de compensação com o valor repassado pelo Município a 
título de GCP - Gratificação Complementar de Produtividade, e, na ausência de compensação, serão destinados ao investimento no aperfeiçoamento e melhoria da 
estrutura operacional e das condições materiais da Procuradoria-Geral do Município;
II - 75% (setenta e cinco por cento) serão destinados ao rateio, em partes iguais, entre os Procuradores Municipais de carreira, em atividade e que estejam, no momento 
do rateio, em efetivo exercício na Procuradoria-Geral do Município ou em outros órgãos da Administração Pública, desde que desenvolvendo, nesse caso, atividades 
típicas da Procuradoria-Geral do Município e ao Procurador-Geral do Município, Subprocurador-Geral e Subprocurador Fiscal, bem como aos Procuradores Municipais 
de carreira inativos que se aposentaram a partir de 1º de julho de 2009 e aos que se aposentarem em até 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei 
Complementar; e
III - 15% (quinze por cento) serão destinados ao rateio, da forma estabelecida em regulamento, entre os servidores públicos integrantes do quadro administrativo que 
estejam, no momento do rateio, em efetivo exercício na Procuradoria-Geral do Município.
§1º  O Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem efetuará o pagamento dos honorários advocatícios, na forma estabelecida neste artigo, até o 5º dia útil 
de cada mês. 
§2º  Ao final do exercício, se o valor a ser repassado ao Município, nos termos do inciso I deste artigo, for inferior ao saldo acumulado durante o ano, o saldo remanes-
cente será rateado nos moldes do art. 52 desta Lei Complementar. 
§3º  Ao final do exercício, se o valor a ser repassado ao Município, nos termos do inciso I deste artigo, for superior ao saldo acumulado durante o ano, este suportará a 
perda, que será compensada no exercício seguinte, com a receita arrecadada nos termos do inciso I deste artigo.
Art. 47  Para os fins de recebimento de honorários, consideram-se atividades típicas da Procuradoria-Geral do Município as previstas no art. 3º desta Lei Complementar 
e as atribuições exercidas por Procurador Municipal nomeado para cargo de provimento em comissão, cujas atividades sejam correlatas às previstas nesta Lei Comple-
mentar e desde que devidamente autorizado pelo Procurador-Geral do Município.
Art. 48  Consideram-se em efetivo exercício, garantindo-lhes o direito ao rateio mensal das receitas do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem, os 
servidores públicos de que tratam os incisos II e III do art. 46 desta Lei Complementar que, na data do rateio, estejam:
I - em gozo de férias regulamentares;
II - em gozo de férias-prêmio;
III - em gozo de licença:
a) para tratamento de saúde e acidente em serviço;
b) por motivo de gestação, lactação ou adoção;
c) em razão de paternidade; e
d) para aperfeiçoamento profissional, concedido nos termos desta Lei Complementar.
IV- afastado em razão de:
a) doação de sangue;
b) convocação judicial, júri e outras consideradas obrigatórias por lei;
c) casamento; e
d) falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos ou irmãos;
V - ocupando cargo de provimento em comissão na Procuradoria-Geral do Município, desde que desenvolvendo atividades típicas da Procuradoria-Geral do Município.
Parágrafo único.  O servidor público, quando estiver afastado das suas funções por motivo de licença médica para tratamento de saúde, por período superior a 30 (trin-
ta) dias, deverá apresentar, ao Conselho de que trata este capítulo, atestado médico que justifique o seu afastamento, solicitando a continuidade da sua participação 
no rateio de honorários.
Art. 49  Será excluído automaticamente do rateio das receitas do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem o servidor público que se encontrar nas 
seguintes condições:
I - em licença para tratar de interesses particulares;
II - em licença por motivo de doença em pessoa da família;
III - em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;
IV - em licença para campanha eleitoral;
V - no exercício de mandado eletivo;
VI - em afastamento preventivo para averiguação de falta disciplinar;
VII - quando suspenso em cumprimento de penalidade disciplinar;
VIII - afastado em virtude de aposentadoria requerida após 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Lei Complementar;
IX - quando cedido ou colocado à disposição de outro órgão ou entidade para exercer atividades não previstas nesta Lei Complementar; e
X - quando constatada, nos termos e para os fins do parágrafo único do art. 48 desta Lei Complementar, a recuperação da capacidade do Procurador para o exercício 
de suas funções.
§1º  A reinclusão do servidor público no rateio, após os afastamentos previstos nesta Lei Complementar, dará direito ao recebimento de honorários proporcionalmente 
aos dias de efetivo exercício das suas funções.
§2º  Ocorrendo faltas, o servidor público terá direito ao recebimento das receitas do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem proporcionalmente aos 
dias de efetivo exercício das suas funções.
§3º Na hipótese prevista no inciso VI deste artigo, se não for comprovada a falta disciplinar, o servidor público terá direito aos honorários do período em que ficou 
afastado preventivamente.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Art.  50 É vedado exigir ou condicionar o parcelamento dos honorários à apresentação de garantias melhores ou maiores que as exigidas para o crédito exequendo.
Parágrafo único.  Cabe ao procurador municipal responsável pela ação recorrer da decisão judicial que fixar os honorários advocatícios em valores ou em percentuais 
distintos da legislação vigente e recorrer quando os honorários não forem arbitrados judicialmente.
Art. 51  Os valores decorrentes do rateio das receitas do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem não constituem encargos do Tesouro Municipal, não 
são base de cálculo para qualquer vantagem e não se incorporam aos vencimentos dos servidores públicos de que tratam os incisos II e III do art. 47 desta Lei Comple-
mentar, para qualquer fim.
Art. 52  O saldo remanescente apurado em 31 de dezembro de cada exercício financeiro, na conta do Fundo da Procuradoria-Geral do Município, será rateado, no 
5º dia útil do mês subsequente, sendo 80% (oitenta por cento), em partes iguais, entre os procuradores municipais e os técnicos superiores em assistência judiciária 
efetivos de que trata o inciso II do art. 46 desta Lei Complementar, e 20% (vinte por cento), da forma estabelecida em regulamento, entre os servidores públicos de que 
trata o inciso III do art. 46 desta Lei Complementar. 
Art. 53  Para atender ao disposto nesta Lei Complementar, fica o Poder Executivo autorizado a criar dotação orçamentária específica para o Fundo da Procuradoria-Geral 
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do Município de Contagem e a abrir créditos adicionais, conforme disposto nos arts. 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 54 Os casos omissos relativos a honorários serão resolvidos pelo Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira do Fundo.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 55  Ficam asseguradas ao Procurador Municipal todas as vantagens pecuniárias previstas nesta Lei Complementar, sem exclusão de outras perceptíveis pelos servi-
dores públicos municipais.
Art. 56  No primeiro dia útil do mês subsequente à data de entrada em vigor desta Lei Complementar, os Procuradores Municipais serão reenquadrados no nível inicial 
da tabela de vencimentos, conforme previsto no Anexo III desta Lei Complementar. 
§1º  O Procurador Municipal que, na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, receber vencimento e Gratificação de Atividade Jurídica - GAJ que, somados, 
superem o valor previsto no art. 32, será reenquadrado no nível imediatamente superior ao correspondente à soma do seu vencimento e GAJ, previsto na tabela de 
vencimentos do Anexo III, a fim de garantir a irredutibilidade salarial, inclusive os apostilados. 
§2º  Para fins de progressão por título ou qualificação previstos na Seção II do Capítulo X desta Lei Complementar, os Procuradores Municipais poderão novamente 
apresentar os títulos utilizados para efeitos de progressão na carreira instituída pela Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, observando o regramento de 
critério de progressão por titulação desta Lei Complementar e do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município.
§3º Para fins de reenquadramento previsto no caput deste artigo, ficam assegurados os quinquênios adquiridos até a data da entrada em vigor desta Lei Complemen-
tar, sem prejuízo do período pro rata para os demais quinquênios com contagem do prazo em curso.
Art. 57  Fica instituído o Dia do Procurador Municipal de Contagem, a ser comemorado, anualmente, no dia 11 de agosto.
Art. 58  A nomenclatura "Procurador Municipal" é exclusiva e privativa dos integrantes da carreira regidos por esta Lei Complementar.
Art. 59  Constituem anexos desta Lei Complementar:
I - Anexo I - Tabela de cargos, com especificação do quadro setorial, quantitativo de cargos, nível, provimento e jornada de trabalho;
II - Anexo II - Tabela de especificações das classes de cargos, com as definições de atribuições, natureza do cargo e requisito mínimo de escolaridade;
III - Anexo III - Tabela de número total de padrões de vencimento do Procurador Municipal; e
IV - Anexo IV - Tabela de padrões para efeito de nova titulação ou qualificação.
Art. 60  Esta Lei Complementar será revista, no prazo máximo de 4 (quatro) anos, contados da sua entrada em vigor, vedada a supressão de direitos e vantagens.
Art. 61  Fica extinta a GAJ – Gratificação por Atividade Jurídica, no âmbito da Procuradoria-Geral do Município. 
Art. 62  Revogam-se:
I - a Lei Complementar nº 173, de 27 de agosto de 2014;
II - os incisos I e II do art. 15 da Lei Complementar nº 203, de 4 de abril de 2016; e 
III - os arts. 2º ao 22 da Lei nº 4.092, de 14 de junho de 2007.
Art. 63  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

 
 

ANEXO I 
TABELA DE CARGOS, COM ESPECIFICAÇÃO DO QUADRO SETORIAL, QUANTITATIVO DE CARGOS, NÍVEL, 

PROVIMENTO E JORNADA DE TRABALHO 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 257, DE 11 DE JULHO DE 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QT. CLASSE DE 
CARGO 

QUADRO 
SETORIAL 

Nº 
CARGOS NÍVEL PROVIMENTO JORNADA 

NORMAL 

34 Procurador 
Municipal 

Q. S. da 
Procuradoria 45  Efetivo 40 Horas 

Semanais 
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ANEXO II 
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DAS CLASSES DE CARGOS, COM AS DEFINIÇÕES DE ATRIBUIÇÕES, NATUREZA 

DO CARGO E REQUISITO MÍNIMO DE ESCOLARIDADE 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 257, DE 11 DE JULHO DE 2018) 

 

QT. CLASSE DE 
CARGO 

QUADRO 
SETORIAL OBJETIVO E NATUREZA DO CARGO REQUISITO MÍNIMO DE 

ESCOLARIDADE 

34 Procurador 
Municipal 

Q.S. da 
Procuradoria 

Objetivo Geral: executar atividades 
profissionais superiores no campo do 
Direito, representando o Município em 
juízo ou fora dele e desenvolvendo demais 
serviços de natureza jurídica, por 
delegação da autoridade cometente, 
inclusive junto aos órgãos da 
Administração Direta; representar e 
defender os interesses do Município na 
execução de sua dívida ativa de caráter 
tributário e não tributário; zelar pela fiel 
observância e aplicação das leis, decretos, 
regulamentos e demais atos, 
especialmente, em matéria pertinente à 
Fazenda Municipal, representar o 
Município nas causas de natureza fiscal, 
assim entendidas as relativas a tributos de 
competência da esfera Municipal, inclusive 
infrações à legislação tributária, exercer as 
demais atribuições previstas em lei. 

Formação Escolar: 
Ensino superior 
completo em Direito e 
inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil - 
OAB 
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ANEXO III 
TABELA DE NÚMERO TOTAL DE PADRÕES DE VENCIMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL 

(LEI COMPLEMENTAR Nº 257, DE 11 DE JULHO DE 2018) 
 

 NÍVEL 

P 1 R$7.500,00 

P 2 R$7.605,75 

P 3 R$7.712,99 

P 4 R$7.821,74 

P 5 R$7.932,03 

P 6 R$8.043,87 

P 7 R$8.157,29 

P 8 R$8.272,31 

P 9 R$8.388,95 

P 10 R$8.507,23 

P 11 R$8.627,18 

P 12 R$8.748,83 

P 13 R$8.872,19 

P 14 R$8.997,28 

P 15 R$9.124,15 

P 16 R$9.252,80 

P 17 R$9.383,26 

P 18 R$9.515,56 

P 19 R$9.649,73 

P 20 R$9.785,80 

P 21 R$9.923,78 

P 22 R$10.063,70 

P 23 R$10.205,60 

P 24 R$10.349,50 

P 25 R$10.495,43 

P 26 R$10.643,41 

P 27 R$10.793,48 

P 28 R$10.945,67 

P 29 R$11.100,01 
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P 30 R$11.256,52 

P 31 R$11.415,23 

P 32 R$11.576,19 

P 33 R$11.739,41 

P 34 R$11.904,94 

P 35 R$12.072,80 

P 36 R$12.243,02 

P 37 R$12.415,65 

P 38 R$12.590,71 

P 39 R$12.768,24 

P 40 R$12.948,27 

P 41 R$13.130,84 

P 42 R$13.315,99 

P 43 R$13.503,74 

P 44 R$13.694,14 

P 45 R$13.887,23 
 
 
 

 
 

ANEXO IV 
TABELA DE PADRÕES PARA EFEITO DE NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO 

(LEI COMPLEMENTAR Nº 257, DE 11 DE JULHO DE 2018 
 
 

 QUADRO 
SETORIAL CARGO FORMAÇÃO ACRÉSCIMO DE 

PADRÕES 

Q. S. da 
Procuradoria 

Procurador 
Municipal 

    

Pós-graduação Lato Sensu (360 horas) 3 

Mestrado 10 

Doutorado 15 

Pós-doutorado 20 
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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 – 11/07/2018

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2014 PA. 266/2013 DISP. 048/2013
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO
LOCADOR: RONILTON FERREIRA DE VASCONCELOS E IRIA RODRIGUES DE VASCONCELOS.
OBJETO: ALTERAÇÃO DO CONTRATANTE TRANSFERINDO A RESPONSABILIDADE ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PARA: GABI-
NETE DO PREFEITO.
VALOR REMANESCENTE : R$ 50.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1021.04.122.0001.2180 – 339036-14 – 0100 
ASSINADO: 09/07/2018

Retificação em um dado no DOC edição 4340, página 4, como segue:

Venho através deste informar que para efeito de pagamento, procede esta ERRATA em correção ao Termo de Ratificação devido ao enquadramento de matriz e filial da 
empresa WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Onde se lê CNPJ 06.036.939/0001-92, lê-se CNPJ 06.036.939/0004-35

Davi Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 003 GAB/COMANDO/GCC, DE 09 DE JULHO DE 2018.
Designa servidores para a ocupação das funções gratificadas de Diretor, Supervisor, Dirigente Educacional, Assessor Administrativo, Gerente e Chefe de Gerenciamento 
e dá outras providências. 

O SUBSECRETÁRIO DE SEGURANÇA e o COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
RESOLVEM: 
Artigo 1° - Designar, na estrutura organizacional da Guarda Civil de Contagem, os servidores Guardas Civis de carreira ocupantes de função gratificada ou comissionada 
que estejam à disposição do Comando:
I- O Guarda Civil Rafael Concesso da Silva, matrícula: 33.779-0, nomeado na função gratificada de Supervisor (Lei Complementar nº 202/2016), ficará lotado na Dire-
toria Operacional, equiparado ao cargo de Diretor da Guarda para fins de utilização do uniforme, insígnias e distintivos, devendo dirigir em conjunto com o Diretor 
Operacional as Gerências: de Planejamento Operacional, de Controle de Materiais e Equipamentos e a de Ensino e Capacitação.
II- O Guarda Civil Arlindo Junio Pereira de Almeida, matrícula: 36.184-4, nomeado na função gratificada de Supervisor (Lei Complementar nº 202/2016), ficará lotado 
na Diretoria Especializada, equiparado ao cargo de Diretor da Guarda para fins de utilização do uniforme, insígnias e distintivos, devendo dirigir em conjunto com o 
Diretor Especializado as Gerências: de Inteligência, de Missões Especiais e a de Proteção Escolar e Banda.

III- O Guarda Civil Fabricio Augusto Magalhães Luiz, matrícula: 42.401-3, nomeado na função gratificada de Dirigente Educacional (Lei Complementar nº 202/2016), 
ficará subordinado diretamente ao Comando e responsável pelas atividades de ensino da instituição e utilizará uniforme, insígnias e distintivos equiparados ao cargo de 
Diretor da Guarda. 
IV- O Guarda Civil Edivaldo Cândido de Jesus Junior, matrícula: 42.309-2, nomeado na função gratificada de Assessor Administrativo (Lei Complementar nº 202/2016), 
ficará subordinado ao Dirigente Educacional na execução das atividades de ensino da instituição e utilizará uniforme, insígnias e distintivos equiparados ao cargo de 
Diretor da Guarda.
V- O Guarda Civil Josaphat Almeida Abreu, matrícula: 44.700-5, nomeado na função gratificada de Gerente de Ensino e Capacitação (Decreto Nº 459/2018), subordina-
do diretamente ao Diretor Operacional, ficará responsável pela coordenação do Primeiro Comando Regional da Guarda Civil compreendido pelas regionais: Eldorado, 
Industrial e Riacho, bem como por todo o efetivo nele lotado, exceto os integrantes da Diretoria Especializada.
VI- O Guarda Civil Alexandre Magno Vieira de Botelho e Souza, matrícula: 36.176-3, nomeado na função gratificada de Chefe de Gerenciamento (Lei Complementar nº 
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202/2016), subordinado diretamente ao Diretor Operacional, ficará responsável pela coordenação do Segundo Comando Regional da Guarda Civil compreendido pelas 
regionais: Vargem das Flores, Petrolândia e Sede, bem como por todo o efetivo nele lotado, exceto os integrantes da Diretoria Especializada.
VII- O Guarda Civil Emerson da Silva Lopes, matrícula: 33.791-9, nomeado na função gratificada de Chefe de Gerenciamento (Lei Complementar nº 202/2016), subordi-
nado diretamente ao Diretor Operacional, ficará responsável pela coordenação do Terceiro Comando Regional da Guarda Civil compreendido pelas regionais: Nacional e 
Ressaca, bem como por todo o efetivo nele lotado, exceto os integrantes da Diretoria Especializada.
VIII- O Guarda Civil Antônio Inácio de Araújo Filho, matrícula: 33.787-0, nomeado na função gratificada de Chefe de Gerenciamento (Lei Complementar nº 202/2016), 
ficará responsável pela coordenação da Central de Coordenação e Operações-CCOP, sendo subordinado diretamente ao Comando da Guarda Civil.

IX- O Guarda Civil Luciano Alves de Souza, matrícula: 33.424-3, nomeado na função gratificada de Chefe de Gerenciamento (Lei Complementar nº 202/2016), será 
subordinado ao Comando e integrará a coordenação da Patrulha de Fiscalização de Áreas Públicas da Superintendência de Prevenção à Violência / Secretaria Municipal 
de Defesa Social-SEDS.
Da Supervisão
Artigo 2° - A atividade de supervisão é a designação do servidor de função gratificada ou comissionada para fiscalizar os postos de serviços da Guarda Civil de Conta-
gem visando garantir o bom funcionamento das atividades e o devido cumprimento dos regulamentos.
I- Os Diretores, Supervisores, Dirigente Educacional, Assessor Administrativo, Gerentes e Chefes de Gerenciamento, quando escalados para desempenharem a atividade 
de supervisão, terão todas as prerrogativas de chefia para a orientação, fiscalização e notificação, sempre que necessárias, dos Guardas Civis que estiverem escalados 
para o turno de serviço.
Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4°- Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 09 de julho de 2018.

Irani Alvear Saraiva
Subsecretário de Segurança

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
SEMAD Nº 0001/2018 S/R/F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM Nº _____, EDIÇÃO _________ PG________

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO Nº: 00042018. ESPECIE:  TERMO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO SEMAD Nº 0001/2018 S/R/F. CONTRATANTE: MUNICÍ-
PIO DE CONTAGEM, COM SEDE NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 200, BAIRRO CAMILO ALVES, CONTAGEM – MG, INSCRITO NO CNPJ Nº 18.715.508/0001-
31. ENTIDADE:  ECO-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. RESUMO DO OBJETO: DESENVOLVER AÇÕES CONJUNTAS E INTEGRADAS, VISANDO A 
PROTEGER O MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS PNEUMÁTICOS INSERVÍVEIS, VISANDO A PREVENÇÃO À DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL CAUSADA POR PNEUS INSERVÍVEIS NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONAMA 416/2009. PREÇO GLOBAL:  SEM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS. PRAZO: 
(12) MESES. 

PORTARIA 08  DA SEMAD DE 11 DE JULHO DE 2018

(Diário Oficial de Contagem de ___ de julho de 2018 - Ed.__________, fls.___)

Instaura Sindicância interna no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nos casos em que menciona.

O Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Contagem, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação vigente, em especial 
nos termos do Art. 138 da Lei 2.160/1990, Lei 4.320/94, 
R E S O L V E
Art. 1º  Instaurar sindicância para apurar o atraso de empenho prévio para cumprimento de obrigações com despesas correntes, em que a Secretaria de Meio Ambiente 
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e Desenvolvimento Sustentável- SEMD e/ou Fundo Municipal de Meio Ambiente de Contagem- FMMC seja órgão ordenador de despesa, bem como apurar eventual 
responsabilidades.

Art.2º A sindicância será realizada pelo servidor estável efetivo sindicante Eric Alves Machado, Matrícula 121281-4.

 Art. 3º. O prazo para conclusão da sindicância será contado da data da publicação da portaria e não poderá exceder a 10 (dez) dias, salvo motivo relevante, 
devidamente justificado, quando então poderá ser o prazo prorrogado, uma só vez, por igual período.

 Art. 4º. Nas investigações, o servidor sindicante deverá envidar todos os esforços a fim de chegar à verdade material, podendo adotar, conforme o caso, as 
seguintes providências:  
 I) formular pedidos de informações, onde fará referência expressa ao fim a que se destinam, para motivar, com isso, tratamento prioritário e urgente por 
onde tramitarem;
 II) proceder a colheita de dados informativos, através de diligências junto aos setores da repartição, ou junto a terceiros e entidades privadas;
 III) promover audiência de testemunhas e informantes, sendo as respectivas declarações reduzidas a termo, na forma da lei, mediante depoimentos e inquiri-
ções;
 IV) coletar provas, requisitando documentos em poder dos setores da repartição ou obtendo, através de expediente próprio, informações sobre aqueles 
existentes em qualquer entidade da Administração Pública ou em empresa privada;
 V) quando o fato investigado ensejar prejuízo ao erário, deverá ser quantificado o valor original do débito, a data da ocorrência e o respectivo responsável.

 Art. 5º. Concluído as investigações, deverá o servidor sindicante apresentar relatório circunstanciado e conclusivo dos trabalhos, o qual deverá ser constituí-
do, basicamente, de três partes: 
 I) narração dos fatos, mencionando-se qualquer incidente que porventura tenha ocorrido durante os trabalhos;
 II) estudo das provas, com análise crítica dos documentos;
 III) conclusão.

 Art. 6º. O Relatório conclusivo servirá de base para julgamento pela autoridade ordenadora.

Registre-se e Publique-se.

Wagner Donato Rodrigues
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Secretaria Municipal 
de Saúde

Contagem  05 de julho de 2018 

TERMO DE RATIFICAÇÃO MODALIDADE
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 036/2018 PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 117/2018
OBJETO: aquisição em caráter emergencial de medicamentos padronizados para dispensação e distribuição nas unidades de saúde do município de contagem. 

DESPACHO:

 Senhor Secretário, 
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª. para RATIFICAÇÃO, da aquisição de medicamentos padronizados para dispensação e distribuição nas 
unidades de saúde do município de contagem, por Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, e o registrado no presente processo, 
das empresas, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÈRCIO LTDA., inscrita sob o CNPJ 12.047.164/0001-53, no valor de R$ 271.914,00 (duzentos e setenta e 
um mil novecentos e quatorze reais), BH FARMA COMÉRCIO LTDA, inscrita sob CNPJ 42.799.163/0001-26, no valor de R$ 332.577,50 (Trezentos e trinta e dois 
mil quinhentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos), e BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA inscrita sob CNPJ 18.269.125/0001-97 no valor de R$ 
287.942,40 (Duzentos e oitenta e oitenta e sete mil  novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos),  conforme consta nos autos do processo PAC nº 
117/2018, DISP. 036/18, 

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

Respeitosamente,

Silvia Araujo de Souza
Superintendente Administrativa

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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Ratifico o despacho de reconhecimento de Dispensa de Licitação exarado pela Superintendente Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde/SMSA, refe-
rente à contratação emergencial, para aquisição de insumos hospitalares destinados a suprir as necessidades da Rede de Atenção à Saúde, das empresas,  GLOBAL 
HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÈRCIO LTDA., inscrita sob o CNPJ 12.047.164/0001-53, no valor de R$ 271.914,00 (duzentos e setenta e um mil novecentos 
e quatorze reais), BH FARMA COMÉRCIO LTDA, inscrita sob CNPJ 42.799.163/0001-26, no valor de R$ 332.577,50 (Trezentos e trinta e dois mil quinhentos 
e setenta e sete reais e cinqüenta centavos), e BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA inscrita sob CNPJ 18.269.125/0001-97 no valor de R$ 287.942,40 (Duzen-
tos e oitenta e oitenta e sete mil  novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos),  conforme consta nos autos do processo PAC nº 117/2018, DISP. 
036/18, com amparo legal no artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.

Belo Horizonte,  05 de julho de 2018.

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

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 047

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2018 – 047º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  10/07/2018 a  16/07/2018:

            Medico da Família-  1º ao 8º  Classificado

Contagem, 09 de julho de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 049

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2018 – 049º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  11/07/2018 a  17/07/2018:

            MEDICO DA FAMILIA-  1º   ao 4º Classificado

Contagem, 10 de julho de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
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A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 072, de 13 de março de 2018 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seletivo 
Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital        
       
047º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMILIA 1º MURILO OTAVIO DOS SANTOS MAYRINK 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 2º ISABELA ROCHA DE CASTRO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 3º JULIANA GONÇALVES REIS DORNELA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 4º TALLYNE TAYNA BARROS LANA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 5º LORENA DE OLIVEIRA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 6º MARIA CLARA SOUZA SCHETTINI 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 7º LAERCIO LOURENÇO EVANGELISTA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 8º GABRIELA DE ASSIS PESSOA BARBOSA 5,00 CLASSIFICADO

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

Contagem, 09 de julho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

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

049º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMILIA 1º CARLOS ANTONIO DA COSTA FILHO 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 2º GABRIELA CARNEIRO GUIMARAES 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 3º JACQUELINE ROSANE RIBEIRO FERREIRA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 4º DANIEL GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA 5,00 CLASSIFICADO

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

Contagem, 10 de julho de 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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PORTARIA Nº 156, DE 11 DE JULHO DE 2018.

Designar servidor para realizar movimentações financeiras e bancárias no âmbito do Fundo Municipal de Saúde/SMS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e no interesse da Administração do Sistema Único de Saúde do Município, face à Lei Orgânica 
Municipal e ás Leis Federais nº 8080/90 e nº 8142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 197, de 23 de dezembro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam designados(as)  servidores(as) ocupantes dos cargos  de Superintendente Financeiro e Subsecretário de Gestão em Saúde  para, em conjunto com o 
Secretário Municipal de Saúde, a realização da movimentação financeira e bancária de qualquer natureza, seja por meios físicos ou eletrônicos, bem como a assinatura 
de documento bancário, requisição, emissão, cancelamento e assinatura de cheque, abertura e encerramento de contas, aplicação e resgate, transferência bancária e a 
realização de pagamento de despesa assumida pelo Fundo Municipal de Saúde/SMS.

§ 1º. Ficam autorizados, aos  ocupantes dos cargos de Superintendente Financeiro e Subsecretário de Gestão em Saúde, a operacionalização, por meio físico ou eletrô-
nico, bem como consultas aos sistemas, da movimentação financeira, bancária e dos documentos de que trata o caput do artigo 1º, desta Portaria.

§ 2º. Para validação dos atos de ordenamento de despesa e a realização da movimentação financeira e bancária de qualquer natureza, bem como da assinatura dos do-
cumentos de que trata o caput deste artigo, aplicar-se-á, em caso de impedimento ou afastamento formal do Secretário Municipal de Saúde, o disposto no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei Complementar nº 197, de 23 de Dezembro de 2015.

§3º. Em caso de ausência justificada, afastamento ou impedimento do Superintendente Financeiro e Subsecretário de Gestão em Saúde, para realização das atividades 
designadas no caput deste artigo, assumirá a Diretoria de Orçamento e Finanças.

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

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

Contagem, 11 de julho de 2018.

Cleber de Faria Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – FASE DE HABILITAÇÃO

REFERÊNCIA:  CONCORRÊNCIA Nº. 008/2017 - PROCESSO N°. 114/2017 - EDITAL Nº. 040/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EM-
PREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, COM-
PREENDENDO A VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA;FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CESTOS COLETORES DE RESÍDUOS LEVES; CAPINA E ROÇADA, 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES, BEM COMO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA 
AV. HELENA DE VASCONCELOS COSTA, 201 BAIRRO PEROBAS.
Senhores Licitantes,
A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS. quanto à ata de resultado de análise de julgamento de propostas 
de preços, comunica que: 
a licitante SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. apresentou recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações na classificação das licitantes: CON-
SITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A. (1ª colocada) e CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA. (2ª colocada);
a licitante CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA. apresentou recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações na classificação da licitante: 
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A. (1ª colocada);
a licitante CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A. apresentou recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações na decisão de classificação da licitan-
te: CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A. (1ª colocada) na exigência de garantia adicional prevista no Edital e na Lei 8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS encaminha em anexo os recursos e convoca as licitantes, caso 
assim o desejem, a apresentar impugnação aos mesmos, na forma do disposto no Item 9.2 do Edital e § 3o do artigo 109 da Lei Nº 8.666/93.

O prazo para apresentação de impugnação inicia-se às 08:00 (oito) horas do dia 12/07/2018 e termina às 17:00 (dezessete) horas do dia 18/07/2018, devendo a 
peça de impugnação ser protocolizada na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS, localizada na Rua 
Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32315-180, Fone (31) 3391-9352.
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Contagem, 11 de julho de 2018

Marta de Souza Freitas Cássio
Comissão Permanente de Licitações 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

PORTARIA SMDS Nº 11, DE 10 DE JULHO DE 2018

Instaura Tomada de contas Especial 
nº 01/2018 e dá outras providencias.

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por sua secretária signatária, no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº 458 de 28 de março 
de 2018, e definidas no art. 26 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2016, atendendo ao disposto no artigo 47 da Lei complementar nº 102, de 17 de 
janeiro de 2008 e no artigo 2º da instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e incisos I e IV do Decreto Municipal nº 11.190/2003;

Considerando os apontamentos exarados no Relatório nº 1101.0046.17 e de efetividade nº 1101.0108.17 das medidas administrativas da Auditoria Geral do Município 
de junho de 2017;
 
Considerando que até a presente data não houve regularização das inconformidades detectadas na referida prestação de contas; 

RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Tomada de Contas Especial para apurar supostas irregularidades, eventuais danos causados ao erário publico municipal, identificar os responsáveis, em 
sede do Convenio nº 002/2013 celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Associação Diniz João Ribeiro – DJORI. 
  
Art. 2º Designar os servidores a seguir relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos, conforme proce-
dimentos estabelecidos na IN TCEMG nº 003/2013:

Elidia Aparecida Moreira Lima – Matricula nº 1513778
Soraya Aparecida Damasceno de Souza– Matricula nº 11611-4 

Art. 3º autorizar a Comissão a praticar todos os atos e diligências necessárias para realização da Tomada de Contas Especial de que trata o at. 1º desta Portaria, poden-
do requisitar a colaboração dos demais órgãos da administração Municipal.

Art. 4º Determinar a inscrição da DJORI na conta contábil “diversos Responsáveis em Apuração” e o bloqueio de recebimento de novos repasses no sistema de Adminis-
tração Financeira e Controle Interno – SIAFCI até a regularização das inconformidades.

Art. 5º Comunicar o Fato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e conceder o prazo de 120 dias para conclusão dos trabalhos, nos termo s da IN TCEMG nº 
03/2013.

Art. 6º Esta Portaria entre em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.
 
Contagem/MG, 10 de julho de 2018.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

PORTARIA SMDS Nº 12, DE 10 DE JULHO DE 2018

Instaura Tomada de Contas Especial 
nº 02/2018 e dá outras providencias.

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por sua secretária signatária, no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº 458 de 28 de março 
de 2018, e definidas no art. 26 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2016, atendendo ao disposto no artigo 47 da Lei complementar nº 102, de 17 de 
janeiro de 2008 e no artigo 2º da instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  e incisos I e IV do Decreto Municipal nº 11.190/2003;
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Considerando os apontamentos exarados no Relatório nº 1101.0060.17 e de efetividade nº 1101.0015.18 das medidas administrativas da Auditoria Geral do Município 
de junho de 2017;
 
Considerando que até a presente data não houve regularização das inconformidades detectadas na referida prestação de contas; 

RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Tomada de Contas Especial para apurar supostas irregularidades, eventuais danos causados ao erário publico municipal, identificar os responsáveis, em 
sede do Convenio nº 024/2014 celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Associação Cidadã de Esportes e Assistência Social – ACEAS. 
  
Art. 2º Designar os servidores a seguir relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos, conforme proce-
dimentos estabelecidos na IN TCEMG nº 003/2013:

Elidia Aparecida Moreira  Lima – Matricula nº 1513778
Soraya  Aparecida  Damasceno de Souza– Matricula nº 11611-4 

Art. 3º autorizar a Comissão a praticar todos os atos e diligências necessárias para realização da Tomada de Contas Especial de que trata o at. 1º desta Portaria, poden-
do requisitar a colaboração dos demais órgãos da administração Municipal.

Art. 4º Determinar a inscrição da DJORI na conta contábil “diversos Responsáveis em Apuração” e o bloqueio de recebimento de novos repasses no sistema de Adminis-
tração Financeira e Controle Interno – SIAFCI até a regularização das inconformidades.

Art. 5º Comunicar o Fato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e conceder o prazo de 120 dias para conclusão dos trabalhos, nos termo s da IN TCEMG nº 
03/2013.

Art. 6º Esta Portaria entre em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Contagem/MG, 10 de julho de 2018.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

C.M.D.C.A.C.

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 10 DE JULHO DE 2018/ 4ª Comissão de Ética 

Instaura Processo Administrativo Disciplinar e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 3.967/2005, artigos 49 e seguintes,

CONSIDERANDO os artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;

CONSIDERANDO a 1ª Plenária Extraordinária do CMDCAC que autoriza a instauração do Processo Administrativo Disciplinar e composição da Comissão Ética, publicada 
no DOC – Edição 4345, em 17 de maio de 2018.

RESOLVE:

Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor de M. A. D., MATRÍCULA Nº. 1484016, ELEITA COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE, ATUALMENTE 
LOTADA NA REGIONAL VARGEM DAS FLORES.

Para tanto foi DETERMINADO:

Art. 1º A constituição da Comissão Ética integrada pelos membros abaixo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Maria Dolores Lima de Paiva – representante do CMDCAC;
II – Walquíria Rodrigues Barbosa Vasconcelos – representante dos Conselhos Tutelares, Matrícula 1477346;
III – Reginaldo Jorge Dória – representante do Órgão do Poder Executivo.
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Art. 2º A CITAÇÃO da CONSELHEIRA TUTELAR TITULAR M. A. D, MATRÍCULA Nº. 1484016, LOTADO ATUALMENTE NA REGIONAL VARGEM DAS FLORES, para responder a 
todos os termos do Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.

Art. 3º O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 30 (trinta) dias.

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

Contagem, 10 de julho de 2018.

Wellington Soares Martins 
Presidente do CMDCAC

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 10 DE JULHO DE 2018/ 3ª Comissão de Ética 

Instaura Processo Administrativo Disciplinar e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 3.967/2005, artigos 49 e seguintes,

CONSIDERANDO os artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;

CONSIDERANDO a 1ª Plenária Extraordinária do CMDCAC que autoriza a instauração do Processo Administrativo Disciplinar e composição da Comissão Ética, publicada 
no DOC – Edição 4345, em 17 de maio de 2018.

RESOLVE:

Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor de M. A. D., MATRÍCULA Nº. 1484016, ELEITA COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE, ATUALMENTE 
LOTADA NA REGIONAL VARGEM DAS FLORES.

Para tanto foi DETERMINADO:

Art. 1º A constituição da Comissão Ética integrada pelos membros abaixo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Sônia Maria Santos Soares – representante do CMDCAC;
II – Felipe Souza de Freitas – representante dos Conselhos Tutelares, Matrícula 1484156;
III – Rafaela Queiroz Moisés – representante do Órgão do Poder Executivo, Matrícula 01489085.

Art. 2º A CITAÇÃO da CONSELHEIRA TUTELAR TITULAR M. A. D, MATRÍCULA Nº. 1484016, LOTADO ATUALMENTE NA REGIONAL VARGEM DAS FLORES, para responder a 
todos os termos do Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.

Art. 3º O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 30 (trinta) dias.

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

Contagem, 10 de julho de 2018.

Wellington Soares Martins 
Presidente do CMDCAC

Comic

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM  – COMIC

RESOLUÇÃO Nº 013, DE 11 DE JULHO DE 2018.
Dispõe sobre a Comissão de Seleção e dá outras providências ao Conselho Municipal do Idoso do Município de Contagem.
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O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM, COMIC – CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de compor a Comissão de 
Seleção para avaliação do projeto “Vida Melhor”, da Instituição Associação Comunitária de Prevenção ao Uso indevido de Drogas – Projeto de Vida; nos termos dos 
artigos 78-A, do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 291, de 17 de novembro de 2017, e também nos termos do 
artigo 2º, inciso X da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014;
 
CONSIDERANDO que o art. 29, da Lei Federal nº 13.019/2014, descreve que "os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas 
parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, 
quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo cha-
mamento público observará o disposto nesta Lei." 

RESOLVE:

Art. 1º A Comissão de Seleção terá a seguinte composição:
I – Representantes Governamentais:
a) Célio Pereira Soares – representante efetivo da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – TRANSCON;
b) Marcos Wellerson Pereira – representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

II – Representantes Não Governamentais:
a) Joaquim Gomes de Fátima, representante da Instituição Lar Maria Clara;
b) Ildeu Ribeiro dos Santos – representante da Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste – Movimento Acorda Povo 

Parágrafo único. A comissão contará com dois membros suplentes, que atuarão nas hipóteses de ausência ou impedimento dos membros titulares, quais sejam:
I – Representante Governamental:
a) Maria Fontana Cardoso Maia – representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

II – Representante Não Governamental:
a) Ozil de Jesus – representante do Grupo Guerreiros da Terceira Idade.

Art. 3º Os nomes dos membros componentes da Comissão de Seleção serão publicizados no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC.

Art. 4º Não poderá participar da reunião da comissão o Conselheiro que mantenha ou tenha mantido, nos últimos cinco anos, relação jurídica com a Organização de 
Sociedade Civil, cuja proposta ou parceria será avaliada.

Art. 5º O Conselheiro impedido deverá ser imediatamente substituído, pelo membro suplente da comissão a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo 
de monitoramento.

Art. 6º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro do COMIC para subsidiar seus trabalhos.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Contagem, 11 de Julho de 2018. 

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do COMIC

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM  – COMIC

RESOLUÇÃO Nº 014, DE 11 DE JULHO DE 2018.
Dispõe sobre a Comissão de Seleção e dá outras providências ao Conselho Municipal do Idoso do Município de Contagem.

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM, COMIC – CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de compor a Comissão de 
Seleção para avaliação do projeto “Fortalecendo Laços Sociais”, da Instituição PRO-CÉU Projeto Construindo em União; nos termos dos artigos 78-A, do Decreto Munici-
pal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 291, de 17 de novembro de 2017, e também nos termos do artigo 2º, inciso X da Lei Federal 
nº 13.019 de 31 de julho de 2014;
 
CONSIDERANDO que o art. 29, da Lei Federal nº 13.019/2014, descreve que "os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas 
parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, 
quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo cha-
mamento público observará o disposto nesta Lei." 

RESOLVE:
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Art. 1º A Comissão de Seleção terá a seguinte composição:
I – Representantes Governamentais:
a) Célio Pereira Soares – representante efetivo da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – TRANSCON;
b) Marcos Wellerson Pereira – representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

II – Representantes Não Governamentais:
a) Joaquim Gomes de Fátima, representante da Instituição Lar Maria Clara;
b) Ildeu Ribeiro dos Santos – representante da Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste – Movimento Acorda Povo 

Parágrafo único. A comissão contará com dois membros suplentes, que atuarão nas hipóteses de ausência ou impedimento dos membros titulares, quais sejam:
I – Representante Governamental:
a) Maria Fontana Cardoso Maia – representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

II – Representante Não Governamental:
a) Ozil de Jesus – representante do Grupo Guerreiros da Terceira Idade.

Art. 3º Os nomes dos membros componentes da Comissão de Seleção serão publicizados no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC.

Art. 4º Não poderá participar da reunião da comissão o Conselheiro que mantenha ou tenha mantido, nos últimos cinco anos, relação jurídica com a Organização de 
Sociedade Civil, cuja proposta ou parceria será avaliada.

Art. 5º O Conselheiro impedido deverá ser imediatamente substituído, pelo membro suplente da comissão a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo 
de monitoramento.

Art. 6º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro do COMIC para subsidiar seus trabalhos.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Contagem, 11 de Julho de 2018. 

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do COMIC

Transcon

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

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 05/07/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 019ª /2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

05/07/2018 10162 1160/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 10160 1161/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 9179 1166/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 10135 1183/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 10186 1186/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 10174 1187/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 10146 1188/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 10602 1221/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 10211 1238/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 9358 1152/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

05/07/2018 9003 1241/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da COJUR Consórcio Norte

05/07/2018 9786 1184/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

05/07/2018 7928 1202/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

05/07/2018 8935 1203/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul
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05/07/2018 8936 1204/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

05/07/2018 8845 1207/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

05/07/2018 9863 1209/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

05/07/2018 10256 1222/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

05/07/2018 10255 1223/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

05/07/2018 10254 1224/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

05/07/2018 9111 1248/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

05/07/2018 9242 1249/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

05/07/2018 8831 1250/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

05/07/2018 9001 1251/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

05/07/2018 8964 1252/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul
                     
Secretaria Geral da COJUR, Contagem, 05 Julho de 2018.

Angela Menicucci Starling Freitas

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

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 05/07/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 046ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

05/07/2018 11037 3105/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 11040 3114/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 9164 1818/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 9161 1820/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 9221 1821/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 8854 1823/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 8852 1825/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 8856 1827/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 8953 1830/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 8997 1833/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 9033 1834/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 10327 2784/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 10209 2785/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 10470 2791/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 10488 2794/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 10546 2803/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 10458 2807/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 10457 2808/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 10237 2809/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 10219 2810/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 10218 2811/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul
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05/07/2018 11052 3165/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/07/2018 11109 3176/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 11186 3180/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 11185 3181/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/07/2018 11114 3179/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

05/07/2018 11111 3175/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

05/07/2018 11120 3177/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

05/07/2018 11121 3178/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

05/07/2018 11183 3182/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

05/07/2018 11182 3183/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

05/07/2018 11157 3184/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

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

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 05 Julho de 2018.
Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

REPUBLICAÇÃO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – TRANSCON
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018, tipo menor preço global 
– Processo Administrativo nº 026/2018, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de vigilância armada, com fornecimento 
de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atuação nas dependências do Pátio de Recolhimento da TransCon, situado na Rua Frei Tito Frankort, 400, Bairro Funcio-
nários, Contagem-MG, conforme especificações constantes no Termo de Referência, edital e seus anexos.
Entrega dos envelopes A e B: até as 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 25 de julho de 2018. 
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 25 de julho de 2018. 
Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site www.contagem.mg.gov.br. 

Contagem, 10 de julho de 2018.

Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon
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