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Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 004 GAB/COMANDO/GCC, DE 19 DE JULHO DE 2018.
Dispõe sobre a manutenção das funções de confiança de Chefe de Grupamento e Chefe de Turma. 

O SUBSECRETÁRIO DE SEGURANÇA e o COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016, em seu art. 2º, inciso I, define a função de confiança como conjunto de atividades especí-
ficas que se diferenciam e/ou são acrescidas às atribuições inerentes aos cargos efetivos, quanto à natureza e ao nível de responsabilidade e complexidade conferida ao 
servidor detentor de cargo efetivo designado para o exercício da função de confiança, mediante uma retribuição pecuniária adicional;
CONSIDERANDO que compete ao Chefe de Grupamento da Guarda Civil responder pelo comando, gerenciamento, coordenação e planejamento de grupos especiais da 
Guarda Civil, com missões especificas e transitórias; bem como realizar outras atividades correlatas (Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016, Anexo I);
CONSIDERANDO que compete ao Chefe de Turma da Guarda Civil chefiar, coordenar, orientar e supervisionar os serviços de equipe na área definida, executar as deter-
minações e diretrizes estabelecidas pelo seu superior e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo; bem como realizar outras atividades correlatas 
(Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016, Anexo I);

RESOLVEM: 

Artigo 1° - Os servidores ocupantes das funções de confiança de Chefe de Grupamento e Chefe de Turma que tiverem o interesse em permanecer nas respectivas fun-
ções, deverão apresentar, no período de 23 a 31 de julho de 2018, o Formulário Funcional preenchido conforme modelo constante no Anexo Único desta Portaria.
§1° A não apresentação do referido Formulário até o prazo estabelecido nesta Portaria será considerada como desinteresse do servidor em permanecer na respectiva 
função.

Artigo 2° - A relação final dos Guardas que tiverem indicação do nome para permanência na função será publicada na intranet da Guarda Civil de Contagem até o dia 
28 de agosto de 2018.
Artigo 3° - Os ocupantes de função gratificada de Chefe de Grupamento e Chefe de Turma que permanecerem na função gratificada serão submetidos a curso de 
qualificação de 40 horas.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 19 de julho de 2018.

Irani Alvear Saraiva
Secretário Municipal Interino de Defesa Social

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem
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PORTARIA N° 004 GAB/COMANDO/GCC, DE 18 DE JULHO DE 2018. 

ANEXO ÚNICO 

FORMULÁRIO FUNCIONAL 

 
DADOS PESSOAIS: 
 
NOME:___________________________________________________MATRÍCULA:_____________________ 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA:___________________________TEMPO NA FUNÇÃO:_____________________ 

LOTAÇÃO:___________________________________________________TURNO:______________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:_____________________________________________________Nº__________ 

BAIRRO:__________________________________________CIDADE:________________________________ 

TELEFONE (FIXO E CELULAR):______________________________________________________________ 

E-MAIL:__________________________________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE:__________________________________________________________________________ 

OBS.: NO CASO DE NÍVEL SUPERIOR ANEXAR CÓPIA DO DIPLOMA E/OU DECLARAÇÃO DE CURSO. 

QUESTIONÁRIO 

01- POSSUI INTERESSE EM PERMANECER NA FUNÇÃO GRATIFICADA? 
(   )  SIM 
(   )  NÃO – JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

02- TEM DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS PARA TRABALHAR EM QUALQUER ESCALA? 
(   ) SIM 
(   ) NÃO – JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

03- POSSUI DISPONIBILIDADE PARA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA INSTITUIÇÃO? 
(   ) SIM 
(   ) NÃO - JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
04-  POSSUI HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEICULO AUTOMOTOR? 
(   ) SIM – CATEGORIA:  (A) (B) (C) (D) (E) – ANEXAR CÓPIA DA HABILITAÇÃO 
(   ) NÃO -  JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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05- É VOLUNTÁRIO PARA CONDUZIR VIATURAS DE ACORDO COM SUA CATEGORIA DE 
HABILITAÇÃO? 
(   ) SIM 
(   ) NÃO – JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

06 – REALIZOU ALGUM CURSO VOLTADO PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA NOS ÚLTIMOS 24 
MESES?  
(   ) SIM - ANEXAR CÓPIAS DOS DIPLOMAS OU CERTIFICADOS. 
(   ) NÃO 

07 - COMO VOCÊ SE AVALIA NA FUNÇÃO GRATIFICADA: 

(   ) EXCELENTE    (   ) BOM     (   ) REGULAR   (   ) RUIM 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

08 – DESCREVA SEUS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS ENQUANTO CHEFIA NA GUARDA CIVIL DE 
CONTAGEM. (MÍNIMO 05 LINHAS) 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

ASSINATURA DO SERVIDOR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLO DE ENTREGA DO FORMULÁRIO FUNCIONAL 
NOME:_____________________________________________________MATRÍCULA:_____________________________ 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:______________________________________DATA:_________________________ 
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Atos do Executivo

LEI Nº 4.942, DE 16 DE JULHO DE 2018*

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA - de 2019 e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º  Em cumprimento ao disposto no art. 92, inciso X, da Lei Orgânica do Município de Contagem, de 20 de março de 1990, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam estabelecidas as diretrizes para a elaboração do orçamento do Município de Contagem para o 
exercício de 2019, compreendendo:
I - prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
II - organização e estrutura do orçamento;
III - diretrizes gerais para elaboração do orçamento do Município;
IV - diretrizes para a execução orçamentária;
V - disposições relativas às despesas do Município com pessoal e com encargos sociais; e
VI - disposições gerais.
Parágrafo único.  Integram a presente Lei os quadros relativos às Metas Fiscais, aos Riscos Fiscais e à Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Anuais de Receitas.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E DIRETRIZES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º  As prioridades que orientarão a alocação de recursos no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019, respeitadas as disposições constitucio-
nais e legais, observarão as seguintes diretrizes:
I - eficiência na gestão e melhoria da qualidade dos serviços públicos de saúde, com ampliação de investimentos da rede física e da oferta de serviços, humanização do 
atendimento, fortalecimento da atenção básica e especializada, valorização dos profissionais de saúde e fomento às OSCs (Organizações da Sociedade Civil) do Municí-
pio que atuam nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - desenvolvimento do sistema educacional, com foco na melhoria da qualidade do ensino, na obtenção de melhores resultados em relação aos indicadores de avalia-
ção do aprendizado, na universalização do ensino fundamental, na expansão do ensino infantil, na infraestrutura dos prédios escolares e na valorização dos profissio-
nais da educação;
III - ações de prevenção e combate à violência, com vistas à redução de crimes violentos, com foco nos jovens e adolescentes;
IV - unificação de ações entre os principais órgãos de segurança, estabelecendo intercâmbio com diversos setores sociais;
V - fortalecimento da política habitacional de interesse social, com viabilização de novas moradias, redução das áreas de risco e regularização urbanística;
VI - atração e manutenção de empreendimentos econômicos, compreendendo o incentivo à modernização e renovação industrial do Município, o fomento à pesquisa, 
à tecnologia e à inovação, o desenvolvimento da logística, e a reestruturação da gestão dos distritos industriais;
VII - aumento na geração do trabalho e renda, com o incentivo aos micros e pequenos empreendimentos, à economia solidária e à promoção de cursos profissionali-
zantes;
VIII - consolidação da sustentabilidade ambiental, em integração com o desenvolvimento econômico;
IX - ações de mobilidade urbana e modernização do transporte coletivo, com segurança no trânsito, conforto e redução de acidentes, minimizando impactos ambien-
tais;
X - adoção de sistemas interligados de transporte com sistemas de monitoramento, oferecendo espaços públicos seguros para os pedestres;
XI - utilização adequada dos bens naturais, garantindo um ambiente urbano seguro, limpo e sustentável;
XII - ampliação da oferta de serviços e equipamentos de assistência social e a promoção de ações de direitos humanos por meio da prevenção, reparação e restauração 
de direitos nos diversos segmentos sociais;
XIII - promoção, apoio e incentivo às atividades culturais e valorização do patrimônio histórico e cultural;
XIV - promoção, apoio e incentivo às atividades esportivas, recreativas e de lazer, com investimentos na recuperação e ampliação dos equipamentos; e
XV - promoção da proteção integral à criança e ao adolescente, por meio de apoio a programas de proteção, às ações formativas e deliberativas e aos processos refe-
rentes aos atores do Sistema de Defesa, Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, garantindo a implantação ou a reformulação dos serviços públi-
cos destinados ao atendimento a este público, conforme Plano de Ação 2019 aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem 
- CMDCAC, através da Resolução nº 11/2018, de 26 de abril de 2018, e publicado no Diário Oficial do Município em 7 de maio de 2018.
Art. 3º  As ações da administração pública municipal, visando à boa governança e à viabilidade financeira do Município, deverão se orientar por:
I - busca da elevação imediata, substancial e permanente das receitas públicas, sobretudo das receitas próprias;
II - ampliação e diversificação de outras fontes de receita, sobretudo as de menor custo;
III - aperfeiçoamento do sistema de arrecadação tributária, com maior eficiência para a administração municipal e para os contribuintes;
IV - modernização e aprimoramento dos instrumentos de planejamento e controle da execução orçamentária e financeira;
V - planejamento e alocação de recursos para a execução orçamentária e financeira, considerando o contexto socioeconômico nacional e internacional;
VI - aplicação de recursos conforme metas e diretrizes de planejamento estabelecidas no Plano Plurianual - PPA - e no Plano Estratégico de Longo Prazo, aprimorando os 
mecanismos de controle e transparência;
VII - racionalização dos gastos, reordenamento de despesas e otimização dos custos; e
VIII - gestão de tecnologia da informação, comunicação e inovação para a melhoria e ampliação da oferta e qualidade de serviços prestados ao cidadão.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DO ORÇAMENTO
Art. 4º  Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - programa: o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, mensurado por metas e indicadores estabeleci-
dos no PPA;
II - atividade: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
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permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III - projeto: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou para o aperfeiçoamento da ação de governo;
IV - operação especial: as despesas que não contribuem para manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto nem 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;
V - unidade orçamentária: o nível intermediário da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classifica-
ção institucional; e
VI - especificação da fonte e destinação de recursos: o detalhamento da origem e da destinação de recursos definido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
- TCEMG, para fins de elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA- e de prestação de contas por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM.
Parágrafo único.  O Projeto de Lei do Orçamento poderá readequar e redefinir a codificação e as especificações das fontes, obedecendo as normativas do TCEMG.
Art. 5º  Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais, especificando os 
respectivos valores, objetivos e metas, bem como a unidade orçamentária responsável pela ação.
Art. 6º  O orçamento fiscal e da seguridade social discriminará a despesa, no mínimo, por:
I - órgão e unidade orçamentária;
II - função;
III - subfunção;
IV - programa;
V - ação: atividade, projeto e operação especial;
VI - categoria econômica;
VII - grupo de natureza de despesa;
VIII - modalidade de aplicação;
IX - origem de fonte e aplicação programada de recursos; e
X - identificador de uso.
Art. 7º  O Projeto de Lei do Orçamento Anual - PLOA, a ser encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal de Contagem, será constituído de:
I - texto da lei;
II - quadros orçamentários consolidados, discriminando os recursos próprios e as transferências constitucionais e com vinculação econômica;
III - anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa dos órgãos, fundos, autarquia e fundação;
IV - relatório de metas físicas e financeiras das ações de governo; e
V - quadros orçamentários determinados pela Lei Federal n° 4.320/1964 e pela Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, demonstrativo de despesa com pessoal, 
demonstrativo de aplicação de recursos públicos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, demonstrativo da aplicação de recursos em ações e serviços públicos 
de saúde.
Parágrafo único.  O PLOA, seus anexos e suas alterações deverão ser disponibilizados em meio eletrônico.
Art. 8º  O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamen-
tária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício financeiro de 2019, conforme dispõe o §3º do art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 9º  O Orçamento para o exercício financeiro de 2019 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, Fundação e Autarquia e será elaborado levando-se 
em conta a Estrutura Organizacional do Município.
Parágrafo único.  As unidades orçamentárias do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem - PREVICON, de que trata a Lei Complementar nº 5, de 
12 de julho de 2005, são vinculadas à Secretaria Municipal de Administração, com dotações específicas para a sua manutenção e composição da reserva de benefícios.
Art. 10  As metas, objetivos e prioridades para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2019, bem como os critérios para a alocação de recursos 
a programas e ações, serão os constantes do Plano Plurianual 2019-2021, conforme determinações contidas nesta Lei, na Lei Orgânica do Município de Contagem, na 
Lei Federal nº 4.320, de 1964, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 e suas alterações.
Art. 11  É obrigatória a consignação na LOA de recursos específicos para o pagamento de contrapartidas a empréstimos contratados, para os desembolsos de projetos 
executados mediante parcerias público-privadas, bem como para o pagamento de amortização, de juros, de precatórios oriundos de ações com sentença transitada em 
julgado e de outros encargos da dívida pública. 
Art. 12  Nos termos do previsto no art. 117, III, da Lei Orgânica do Município de Contagem, fica assegurada a aprovação das emendas parlamentares à Lei Orçamentária 
Anual, no limite de 1,00% (um por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo.
Art. 13  Na lei orçamentária para o exercício de 2019, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contrata-
das e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à Câmara Municipal.
Art. 14   Na Proposta de Lei de Orçamento Anual - PLOA, constará a unidade orçamentária Encargos Gerais do Município, sem estrutura administrativa e personalida-
de jurídica, de modo a individualizar determinados conjuntos de despesas e atender a necessidade de clareza e transparência orçamentária, pela qual serão alocadas 
dotações orçamentárias destinadas a:
I - recursos para contrapartida de operações de crédito, convênios e termos de cooperação;
II - recursos para o serviço da dívida pública;
III - reserva de contingência;
IV - encargos devidos ao instituto de previdência;
V - despesas com precatórios e depósitos judiciais;
VI - reserva para emendas parlamentares; e
VII - recursos para o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP.
Art. 15  Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do Tesouro Municipal, as outras despesas correntes e as despesas de capital, a Câmara de 
Coordenação Orçamentária e Administração Financeira - CCOAF - estabelecerá o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo.
Art. 16  A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída, exclusivamente, com recursos do Orçamento Fiscal, equivalendo a, no mínimo, 2% (dois por 
cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
Art. 17  Não poderão ser apresentadas emendas ao PLOA que aumentem o valor de dotações orçamentárias com recursos provenientes de:
I - dotações referentes a despesas de pessoal e seus encargos;
II - dotações referentes às despesas com o serviço da dívida pública;
III - dotações com recursos vinculados;
IV - dotações referentes a contrapartidas do Tesouro Municipal a recursos transferidos ao Município e a operações de crédito;
V - recursos próprios da administração indireta;
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VI - dotações referentes a obras em execução;
VII - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
VIII - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
IX - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-alimentação e auxílio-transporte;
X - dotações destinadas aos desembolsos dos recursos relativos aos projetos executados mediante Parcerias Público-Privadas;
XI - dotação referente a reserva de contingência; e
XII - recursos destinados aos fundos municipais.
Art. 18  Os valores previstos de receitas e despesas para o exercício de 2019 serão expressos em preços correntes, observarão as normas técnicas e legais, considerarão 
os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, nos termos da Memória e 
Metodologia do Cálculo das Metas Anuais, constante dos anexos desta Lei.
§1º A previsão de receita para o exercício financeiro de 2019 será acompanhada de demonstrativo da evolução da receita nos últimos três anos e da projeção para os 
dois seguintes.
§2º A projeção da receita para os exercícios financeiros de 2020 e 2021 observará o disposto no caput deste artigo.
Art. 19  A elaboração, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária do Município de Contagem deverão observar os princípios da transparência e da publicidade na 
gestão fiscal, permitindo o amplo acesso da sociedade, sendo disponibilizados no site oficial da Prefeitura de Contagem os seguintes documentos:
I - Proposta e Lei de Diretrizes Orçamentárias; e
II - Proposta e Lei Orçamentária Anual.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 20  Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão a coordenação da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual e a definição do 
cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo.
Art. 21  As operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão executadas por meio de empenho, liquidação e 
pagamento, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91.
Art. 22  Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei e no Plano Plurianual 2019/2021, a alocação de recursos na LOA e em seus créditos adicionais será 
feita de forma a propiciar o controle da execução das ações e a avaliação dos resultados de programas de governo.
Parágrafo único. A avaliação dos programas municipais definidos na LOA será realizada, periodicamente, por meio do comparativo entre a previsão e a realização orça-
mentária das metas fiscais, com base nos principais indicadores de políticas públicas.
Art. 23  Além da observância das prioridades fixadas nos termos do art. 2º desta Lei, a inclusão de novos projetos na LOA, mediante autorização legislativa, poderá ser 
feita, desde que comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira.
Parágrafo único.  Os projetos em execução terão prioridade sobre novos projetos, atendido o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
Art. 24  A LOA conterá dispositivos que autorizem o Executivo a:
I - proceder à abertura de créditos adicionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
II - contrair operações de crédito e empréstimos por antecipação de receita, nos limites previstos na legislação específica;
III - proceder à redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, quando considerada indispensável à movimentação administrativa interna de pessoal;
IV - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita; e
V - designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias e unidades administrativas regionalizadas.
Art. 25  Fica o Executivo autorizado a transpor, remanejar ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na LOA para 2019, em créditos adi-
cionais, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, no limite da autorização de abertura de crédito suplementar, constante na LOA para 
2019.
Parágrafo único. A autorização do caput pode ser usada em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos, 
entidades ou fundos, bem como de alterações de suas competências e atribuições.
Art. 26  Na abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, quando a fonte compensatória for o excesso de arrecadação, o cálculo de apuração será o saldo 
positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada por codificação da destinação da fonte de recursos, considerando ainda a 
tendência do exercício.
Art. 27  Respeitadas as demais determinações constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, o Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais 
até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa a ser fixada na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único. Não oneram o limite fixado no caput deste artigo:
I - as suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais;
II - as suplementações de dotações com recursos vinculados, isto é, oriundos de transferências e/ou de convênios celebrados com o Estado, a União e outras entidades, 
e quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro de exercícios anteriores;
III - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública e de precatórios judiciais;
IV - as alterações orçamentárias ocorridas dentro de um mesmo Programa;
V - as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência;
VI - as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos provenientes de excesso de arrecadação e saldos financeiros de exercícios anteriores das 
Receitas Próprias; e
VII - as alterações orçamentárias geradas quando da criação de novos órgãos ou unidades orçamentárias.
Art. 28  Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica, oriundos de convênios e doações não previstos na Lei Orçamentária Anual, poderão ser utilizados 
como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, bem como o excesso de arrecadação apurado ou os saldos financeiros transferi-
dos de exercícios anteriores.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 29  Fica o Poder Executivo autorizado, mediante abertura de Crédito Adicional ou Remanejamento, a incluir no Orçamento Anual categoria econômica e grupo de 
despesa, fonte de recursos em projetos, atividades e operações especiais, para atender às necessidades de execução orçamentária.
Parágrafo único. As alterações durante o processo de execução da Lei Orçamentária Anual de 2019 e em seus créditos adicionais poderão ser realizadas diretamente 
através do Sistema de Contabilidade, Orçamento e Finanças - SICOF, até a classificação Modalidade de Aplicação, em conformidade com as determinações do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 30  Caso venha a ser necessária limitação de empenho das dotações orçamentárias, o percentual de limitação será individualizado para conjuntos de “projetos” e 
“atividades”, nos termos do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, sem prejuízo das obrigações constitucionais ou legais aplicáveis a despesas específi-
cas.
§1º  O Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o qual providenciará o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação financei-
ra, acompanhado da devida memória de cálculo.
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§2º  Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmen-
te nas de educação, saúde e assistência social.
Art. 31  Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir com despesas de custeio de órgãos do Estado e da União mediante celebração de convênios.
Art. 32  Na realização de ações de competência do Município, poderá este transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente 
autorizada em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou instrumento congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, 
a forma e os prazos para prestação de contas.
Art. 33  A subvenção de recursos públicos para os setores público e privado, objetivando cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas, sem pre-
juízo do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, será precedida de análise das metas de interesse social, e a concessão priorizará os setores 
da sociedade civil que não tenham atendimento direto de serviços municipais.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E COM ENCARGOS SOCIAIS
Art. 34  Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos arts. 20, 21 e parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 e suas altera-
ções, e cumpridas as exigências previstas nos arts. 15 a 17 do referido diploma legal, ficam autorizadas: 
I - a revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e 
funções de confiança ou alteração de estruturas de carreiras;
II - a admissão de pessoal ou contratação a qualquer título; e
III - a adequação a qualquer reestruturação administrativa proposta ou incremento de funções de confiança e cargos de provimento em comissão.
Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo somente poderá ocorrer se houver:
I - dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal, no caso do Poder Legislativo.
Art. 35  As despesas com pessoal e encargos sociais e previdenciários serão fixadas em conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 2000, e as Instruções Norma-
tivas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 36  O Poder Executivo estabelecerá, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2019, a programação financeira e o cronograma de execu-
ção mensal de desembolso, buscando manter o equilíbrio entre receita e despesa.
Art. 37  Para atender o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, o Poder Executivo se incumbirá de:
I - publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;
II - desdobrar as receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, com especificação, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quan-
tidade e valores de ações para cobrança da dívida ativa e dos critérios tributários passíveis de cobrança administrativa; e
III - divulgar e disponibilizar, para consulta pública, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, as Prestações de Contas e os Parece-
res das Prestações de Contas enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 38  Quando do encaminhamento do Projeto de Lei relativo à proposta orçamentária para o exercício de 2019, caso seja necessário, o Poder Executivo encaminhará 
Projeto de Lei compatibilizando as diretrizes aqui estabelecidas com as novas estimativas de receitas e despesas orçamentárias.
Art. 39  Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de dezembro de 2018, a programação nele constante poderá ser executada para o atendimento 
das seguintes despesas:
I - com pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais;
IV - serviço da dívida e precatórios judiciais; e
V - outras despesas correntes, à razão de 1/12 (um doze avo).
Art. 40  Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do §3° do referido artigo, aquelas 
cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 41  Para os efeitos do art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, as receitas provenientes de alienação de bens poderão ser utilizadas para atender 
despesas de obrigações patronais previdenciárias de contribuições e aportes no corrente exercício e seguinte.
Art. 42  O Projeto de Lei do Orçamento Anual e seus Anexos deverão ser entregues ao Poder Legislativo em meio eletrônico e disponibilizados no Portal da Transparên-
cia no site da Prefeitura, após sua aprovação.
Art. 43   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
* Republicada por haver incorreções na numeração
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Valores em R$1,00
DESCRIÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RECEITAS CORRENTES 1.510.510.175    1.578.258.205    1.773.759.572    1.927.315.574    2.026.251.936    2.130.578.055     
RECEITA TRIBUTÁRIA 330.684.819        405.144.309        528.560.810        620.490.000        652.039.232        685.311.150         

Impostos 305.005.713        372.104.190        489.171.340        570.589.000        600.133.000        631.318.000         
Taxas 25.679.106          33.040.119          39.389.470          49.901.000          51.906.232          53.993.150           

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 79.737.931          84.610.595          83.370.000          105.166.456        109.381.702        113.765.903         
Contribuições Sociais 40.311.521          43.784.277          42.090.000          62.227.000          64.716.080          67.304.723           
Contribuições Econômicas 39.426.410          40.826.317          41.280.000          42.939.456          44.665.622          46.461.180           

RECEITA PATRIMONIAL 48.309.791          42.772.035          35.329.059          34.455.750          35.883.980          37.267.339           
RECEITA DE SERVIÇOS 9.508.452            10.776.101          21.935.339          13.092.850          13.616.564          14.161.226           
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 972.725.647        968.586.557        1.068.185.434    1.120.078.518    1.179.937.178    1.243.262.466     

Transferências da União 267.914.264        254.763.398        282.884.531        304.762.224        319.472.833        334.945.226         
Transferências dos Estados 518.808.987        535.767.792        591.236.563        612.465.611        649.459.755        688.831.986         
Transferências Multigovernamentais - FUNDEB 173.564.017        170.650.053        189.149.340        196.753.000        204.663.000        212.890.000         
Outras Transferências 12.438.379          7.405.314            4.915.000            6.097.683            6.341.590            6.595.254             

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 69.543.536          66.368.607          36.378.930          34.032.000          35.393.280          36.809.971           
RECEITA DE CAPITAL 102.820.338       31.143.731          330.096.039       317.349.584       330.043.566       343.245.310        
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.559.316          16.083.295          225.813.521        223.134.160        232.059.526        241.341.907         
ALIENAÇÃO DE BENS 445.019               332.663               15.467.400          2.528.293            2.629.424            2.734.602             
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 28.622.574          6.138.303            84.695.073          89.737.131          93.326.616          97.059.681           

Transferências de Recursos dest. a Programas de Educação 630.423               -                        44.800.000          44.000.000          45.760.000          47.590.400           
Transferências de Convênios da União 22.867.515          6.138.303            39.747.077          45.537.131          47.358.616          49.252.961           
Transferências de Convênios dos Estados 5.124.636            -                        147.996               200.000               208.000               216.320                

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 49.193.429          8.589.471            4.120.045            1.950.000            2.028.000            2.109.120             
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 76.973.310          103.946.343       94.034.000          97.344.000          101.237.760       105.287.270        
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (116.023.749)      (120.519.094)      (126.994.740)      (134.877.800)      (143.276.000)      (152.224.400)       
RESTITUIÇÕES DE RECEITA (66.553)                -                        -                        -                        -                        -                         
RETIFICAÇÕES DE RECEITA (2.488.338)          (220.299)              -                        -                        -                        -                         
OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA -                        (406.000)              -                        (1.100.000)          (1.144.000)          (1.189.760)           
RECEITA TOTAL 1.571.725.183    1.592.202.886    2.070.894.871    2.206.031.358    2.313.113.262    2.425.696.475     

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
QUADRO GERAL DA RECEITA

2019
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS 

2019 
 

As metas anuais relativas às receitas e despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida 
pública foram elaboradas conforme determina a Portaria nº 495, de 06 de junho de 2017, do Ministério 
da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional.  
 
Para alcançar os resultados demonstrados foram utilizados os seguintes parâmetros e procedimentos: 

• Análise dos dados extraídos dos Balanços relativos aos anos de 2015 a 2017, fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, possibilitando a verificação do comportamento da receita e da 
despesa nos anos anteriores; 

• Dados da Dívida Pública Consolidada, bem como sua projeção para os anos seguintes, fornecidos 
pela Secretaria Municipal de Fazenda; 

• Foram incluídos na previsão de receita os repasses intergovernamentais, os convênios e as 
operações de crédito em negociação, dentre outras;  

• Se até o mês de agosto de 2018 novos repasses e convênios forem firmados, tais valores serão 
incorporados à previsão da receita através da LOA para o exercício de 2019, a qual será colocada 
à disposição do Poder Legislativo no prazo estabelecido no §3º do artigo 12 da LRF; 

• A estimativa do PIB do Estado de Minas Gerais e os índices utilizados para apuração dos valores 
apresentados nos Demonstrativos foram obtidos através da aplicação dos indicadores 
mencionados na tabela abaixo: 

 
INDICADORES ECONÔMICOS 

Anos Taxa de Inflação 
IPCA 

Taxa de Crescimento do 
PIB Nacional 

PIB do Estado de MG em 
R$ milhões 

2016 6,29 -3,50 550.326 
2017 2,95 1,00 573.661 
2018 3,60 3,00 590.871 
2019 4,25 3,00 608.597 
2020 4,00 2,40 623.203 
2021 4,00 2,30 637.537 

Notas:  
As taxas de inflação medidas pelo IPCA, de 2016 e 2017, são as divulgadas pelo IBGE. Para 2018, adotou-se a estimativa 
do Banco Central do Brasil e nos anos posteriores, a projeção adotada foi a mesma utilizada para a LDO da União para 2019. 
As taxas de crescimento do PIB Nacional apresentadas até 2017 são as divulgadas pelos órgãos oficiais. A partir de 2018 
utilizou-se também as previsões constantes na LDO da União para o exercício 2019. 
Para o PIB do Estado de Minas Gerais, utilizou-se dados da Fundação João Pinheiro para o ano de 2016 e 2017 e nos anos 
seguintes, aplicou-se a previsão da taxa de crescimento do PIB Nacional constante na LDO da União para 2019.  
Fontes: LDO da União 2019, Banco Central do Brasil 2018, IBGE 2018, Fundação João Pinheiro 2018. 

 
• A previsão da receita própria para 2019 baseou-se na análise de cada categoria de receita 

verificando o comportamento da arrecadação no período de 2016 e 2017, nos valores previstos na 
Lei Orçamentária para 2018 e na arrecadação realizada até abril deste ano; 

• Para os anos de 2020 e 2021 foi aplicada a taxa de crescimento do PIB Nacional constante na 
LDO da União de 2019, referente ao período em análise; 

• Ressalta-se que, no segundo semestre, quando iniciarem as atividades de elaboração do 
Orçamento Anual, tais estimativas serão revistas de acordo com o cenário econômico e seus 
efeitos sobre as finanças municipais. 
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Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB
Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB)

(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100
Receita Total 2.206.031.358 2.116.097.226 0,362 2.313.113.262 2.133.474.693 0,371 2.425.696.475 2.151.264.026 0,380
Receitas Primárias (I) 1.945.913.155 1.866.583.362 0,320 2.042.540.332 1.883.914.713 0,328 2.144.352.627 1.901.750.162 0,336
Despesa Total 2.206.031.358 2.116.097.226 0,362 2.313.113.262 2.133.474.693 0,371 2.425.696.475 2.151.264.026 0,380
Despesas Primárias (II) 2.164.170.158 2.075.942.598 0,356 2.270.247.393 2.093.937.828 0,364 2.381.844.691 2.112.373.436 0,374
Resultado Primário (III) =  (I – II) -218.257.003 -209.359.235 -0,036 -227.707.061 -210.023.115 -0,037 -237.492.064 -210.623.274 -0,037
Resultado Nominal 67.327.515 64.582.748 0,011 20.533.313 18.938.676 0,003 20.000.000 17.737.289 0,003
Dívida Pública Consolidada 746.315.411 715.890.082 0,123 716.848.724 661.177.572 0,115 686.848.724 609.141.732 0,108
Dívida Consolidada Líquida 567.566.341 544.428.145 0,093 588.099.654 542.427.277 0,094 608.099.654 539.301.979 0,095

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

2019

FONTE: Órgãos da Administração Direta e Indireta

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO

2019 2020 2021

Metas Previstas em 2017 % PIB Metas Realizadas em 2017 % PIB

(a) (b)
Valor                                                  

( c) = (b-a)
%                                                       

(c/a) x 100
Receita Total 1.804.943.735 0,371 1.592.202.886 0,278 -212.740.849 -11,79
Receitas Primárias (I) 1.667.682.411 0,343 1.533.014.893 0,267 -134.667.518 -8,08
Despesa Total 1.804.943.735 0,371 1.632.664.765 0,285 -172.278.970 -9,54
Despesa Primárias (II) 1.758.442.035 0,362 1.593.956.982 0,278 -164.485.053 -9,35
Resultado Primário (III) = (I–II) -90.759.624 -0,019 -60.942.089 -0,011 29.817.535 -32,85
Resultado Nominal 160.048.750 0,033 -118.523.973 -0,021 -278.572.723 -174,05
Dívida Pública Consolidada                     681.207.823 0,140 482.618.752 0,084 -198.589.071 -29,15
Dívida Consolidada Líquida                     523.899.630 0,108 245.326.907 0,043 -278.572.723 -53,17

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2019

Fonte: SICOF/Contabilidade

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00 

Especificação
Variação



"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. 
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R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total 1.571.725.183 1.592.202.886 1,30 2.070.894.871 30,06 2.206.031.358 6,53 2.313.113.262 4,85 2.425.696.475 4,87
Receitas Primárias (I) 1.498.411.057 1.533.014.893 2,31 1.794.284.891 17,04 1.945.913.155 8,45 2.042.540.332 4,97 2.144.352.627 4,98
Despesa Total 1.417.699.857 1.632.664.765 15,16 2.070.894.871 26,84 2.206.031.358 6,53 2.313.113.262 4,85 2.425.696.475 4,87
Despesas Primárias (II) 1.381.167.965 1.593.956.982 15,41 2.031.909.795 27,48 2.164.170.158 6,51 2.270.247.393 4,90 2.381.844.691 4,92
Resultado Primário (III) = (I – II) 117.243.092 -60.942.089 -151,98 -237.624.904 289,92 -218.257.003 -8,15 -227.707.061 4,33 -237.492.064 4,30
Resultado Nominal  -253.848.972 -118.523.973 -53,31 254.911.919 -315,07 67.327.515 -73,59 20.533.313 -69,50 20.000.000 -2,60
Dívida Pública Consolidada        609.270.016       482.618.752 -20,79      708.987.896 46,90 746.315.411 5,26 716.848.724 -3,95 686.848.724 -4,18
Dívida Consolidada Líquida        363.850.880       245.326.907 -32,57      500.238.826 103,91 567.566.341 13,46 588.099.654 3,62 608.099.654 3,40

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total 1.676.342.355 1.649.522.190 -1,60 2.070.894.871 25,55 2.116.097.226 2,18 2.133.474.693 0,82 2.151.264.026 0,83
Receitas Primárias (I) 1.598.148.294 1.588.203.429 -0,62 1.794.284.891 12,98 1.866.583.362 4,03 1.883.914.713 0,93 1.901.750.162 0,95
Despesa Total 1.512.064.795 1.691.440.697 11,86 2.070.894.871 22,43 2.116.097.226 2,18 2.133.474.693 0,82 2.151.264.026 0,83
Despesas Primárias (II) 1.473.101.267 1.651.339.433 12,10 2.031.909.795 23,05 2.075.942.598 2,17 2.093.937.828 0,87 2.112.373.436 0,88
Resultado Primário (III) = (I – II) 125.047.027 -63.136.004 -150,49 -237.624.904 276,37 -209.359.235 -11,90 -210.023.115 0,32 -210.623.274 0,29
Resultado Nominal  -270.745.667 -122.790.836 -54,65 254.911.919 -307,60 64.582.748 -74,66 18.938.676 -70,68 17.737.289 -6,34
Dívida Pública Consolidada 649.824.247 499.993.027 -23,06 708.987.896 41,80 715.890.082 0,97 661.177.572 -7,64 609.141.732 -7,87
Dívida Consolidada Líquida 388.069.522 254.158.676 -34,51 500.238.826 96,82 544.428.145 8,83 542.427.277 -0,37 539.301.979 -0,58

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS  NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS

2019

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2016 2017 ∆% 2018 ∆% 2019 ∆% 2020 ∆% 2021 ∆%

∆% 2021 ∆%

FONTE: SICOF/Contabilidade; LOA 2017 - Lei nº 4.877/2016 e seus anexos; Órgãos da Administração Direta e Indireta

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

2016 2017 ∆% 2018 ∆% 2019 ∆% 2020

R$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 % 2016 % 2015 %

Patrimônio/Capital 1.930.622.766 100,0 1.732.321.099 100,0 939.283.619 100,0
Reservas 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Resultado Acumulado 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TOTAL 1.930.622.766 100,0 1.732.321.099 100,0 939.283.619      100,0 
Fonte: SAFCI/SICOF - Demonstrativo STN/MCASP//Balanço Patrimonial UG: Município

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 % 2016 % 2015 %
Patrimônio -234.592.285 100,0 -222.380.171 100,0 -393.663.105 100,0
Reservas 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lucros ou Prejuízos Acumulados 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TOTAL -234.592.285 100,0 -222.380.171 100,0 -393.663.105      100,0 
Fonte: SAFCI/SICOF - Demonstrativo STN/MCASP//Balanço Patrimonial UG: Previcon

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019

REGIME PREVIDENCIÁRIO

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)
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AMF -  Demonstrativo 5  (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00 
RECEITAS REALIZADAS 2017 2016 2015

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 332.663 445.019 380.312
Alienação de Bens Móveis                        -                          -   155.450
Alienação de Bens Imóveis 332.663 445.019 224.862

DESPESAS EXECUTADAS 2017 2016 2015
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 28.585 826.021 100.000

DESPESAS DE CAPITAL 28.585 826.021 100.000
Investimentos ¹ 28.585 826.021 100.000
Inversões Financeiras 0 0
Amortização da Dívida 0 0

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0 0
Regime Geral de Previdência Social 0 0
Regime Próprio dos Servidores Públicos  0 0

SALDO FINANCEIRO 2017 2016 2015
VALOR (III) 2.252.462 1.645.446 1.990.748
FONTE: SAFCI/Contabilidade

Nota¹: Despesa empenhada no exercício

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2019



"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. 
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AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

2015 2016 2017
                 33.515.225,86                  64.130.398,13                  53.521.943,30 
                   9.908.343,99                  15.652.160,98                    7.422.640,49 
                   9.908.343,99                  15.652.160,98                    7.422.640,49 
                   9.908.343,99                  15.330.770,70                    7.288.316,63 
                                       -                         301.419,91                         82.402,78 
                                       -                           19.970,37                         51.921,08 
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                 13.193.286,61                  24.150.217,44                  15.035.495,67 
                 13.193.286,61                  24.150.217,44                  15.035.495,67 
                 13.193.286,61                  24.150.217,44                  15.035.495,67 
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                 10.413.595,26                  17.706.896,09                  16.884.003,41 
                                       -                                          -                                          -   
                 10.413.595,26                  17.706.896,09                  16.884.003,41 
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                      6.600.000,00                  13.397.894,40 
                                       -                           21.123,62                       781.909,33 
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                           21.123,62                       781.909,33 
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                33.515.225,86                 64.130.398,13                 53.521.943,30 

2015 2016 2017
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                   3.703.149,64                  39.103.755,13                  33.232.191,21 
                   2.989.532,07                  38.999.444,48                  33.170.631,58 
                      161.635,18                  36.431.547,55                  27.850.982,10 
                        46.011,08                    1.617.522,29                    5.318.375,61 
                   2.781.885,81                       950.374,64                            1.273,87 
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   
                      713.617,57                       104.310,65                         61.559,63 
                                       -                                          -                                          -   
                      713.617,57                       104.310,65                         61.559,63 
                   3.703.149,64                 39.103.755,13                 33.232.191,21 

                29.812.076,22                 25.026.643,00                 20.289.752,09 

Benefícios - Militar
Reformas

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)

MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II)

2019

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
RECEITAS CORRENTES (I)

Receita de Contribuições dos Segurados 
Civil

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Pensionista 
    Receita de Contribuições Patronais 

Civil

Militar

Ativo 
Inativo 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
ANEXO DE  METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Aposentadorias

Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Militar

Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

ADMINISTRAÇÃO (IV)
Despesas Correntes
Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (V)
Benefícios - Civil

Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
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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. 
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AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

2015 2016 2017
                 66.586.594,94                  93.720.628,02               119.049.192,05 

2015 2016 2017
                 31.950.000,00                  20.000.000,00                  18.000.000,00 

2015 2016 2017

                                       -                                          -   
                                       -                      6.600.000,00                  13.397.894,40 
                                       -                                          -                                          -   
                                       -                                          -                                          -   

2015 2016 2017
                      125.665,17                       157.271,03                               483,77 
                 93.792.170,14               120.233.145,61               143.012.227,61 
                   8.437.166,85                  13.324.177,36                    1.890.030,95 

2015 2016 2017
87.717.385,97                76.738.620,73                117.028.810,95              
27.378.924,30                24.463.687,12                35.723.472,07                
27.378.924,30                24.463.687,12                35.723.472,07                
25.976.075,36                23.400.772,30                34.383.175,59                

1.332.288,90                  1.012.777,05                  1.317.150,26                  
70.560,04                        50.137,77                        23.146,22                        

-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    

51.853.289,67                                 45.364.059,46                  74.319.208,29 
51.853.289,67                                 45.364.059,46 74.319.208,29                

                 51.853.289,67 45.364.059,46                74.319.208,29                
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -                                          -   
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    

746.387,37                                           464.514,19 498.621,05                     
-                                                                           -   -                                    

                      746.387,37 464.514,19                     498.621,05                     
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    

7.738.784,63                                     6.446.359,96 6.487.509,54                  
7.540.781,58                  6.248.129,76                  6.270.975,74                  

198.003,05                     198.230,20                     216.533,80                     
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    
-                                                                           -   -                                    

87.717.385,97                                76.738.620,73               117.028.810,95 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2019

Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Em Regime de Parcelamento de Débitos 
Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais

Pensionista 
Militar

Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Pensionista 
Receita de Contribuições Patronais

Civil
Ativo 
Inativo 

Inativo 
Pensionista 

Militar
Ativo 
Inativo 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições dos Segurados
Civil

Ativo 

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outro Bens e Direitos

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 
DO RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores 
Outros Aportes para o RPPS

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS 
VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PLANO FINANCEIRO
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AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

2015 2016 2017
1.493.592,05                  1.094.368,00                  1.229.050,02                  
1.493.592,05                  1.089.803,02                  1.210.192,88                  

-                                    4.564,98                          18.857,14                        
135.763.662,06              104.794.850,47              127.448.614,95              
133.546.145,04              104.259.699,95              125.995.218,72              
118.052.240,85              94.542.719,19                121.904.083,87              

7.368.061,44                  6.851.306,06                  4.090.979,50                  
8.125.842,75                  2.865.674,70                  155,35                             

-                                    -                                    -                                    
-                                    -                                    -                                    
-                                    -                                    -                                    
-                                    -                                    -                                    

2.217.517,02                  535.150,52                     1.453.396,23                  
602.234,36                     -                                    -                                    

1.615.282,66                  535.150,52                     1.453.396,23                  
137.257.254,11              105.889.218,47              128.677.664,97              

(49.539.868,14)                             (29.150.597,74)                (11.648.854,02)

2015 2016 2017
                 37.906.279,97                  34.613.098,84                  15.764.100,00 

                                       -                                          -                                          -   

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2019

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

Aposentadorias 
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios - Militar
Reformas

ADMINISTRAÇÃO (XI)
Despesas Correntes
Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XII)
Benefícios - Civil

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
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AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO
Receitas

Previdenciárias 
(a)

Despesas
Previdenciárias

(b)

Resultado
Previdenciário

(c) = (a-b)

Saldo Financeiro 
do Exercício

(d) = (d Exercício Anterior) 
+ (c)

2016 140.869.018,86             144.992.973,60             (4.123.954,74)               378.241.514,12             
2017              149.420.419,90              149.210.254,87                     210.165,03 377.371.481,84             
2018 152.054.658,90                          181.473.518,60               (29.418.859,70) 347.952.622,14             
2019 155.661.942,61                          225.417.735,22               (69.755.792,61) 278.196.829,53             
2020 159.138.410,92                          240.749.287,59               (81.610.876,66) 196.585.952,87             
2021 163.013.826,29                          252.920.247,86               (89.906.421,58) 106.679.531,29             
2022 167.233.822,79                          264.040.943,25               (96.807.120,46) 9.872.410,83                 
2023 171.838.974,62                          273.613.566,05             (101.774.591,44) (91.902.180,61)             
2024 176.990.801,77                          285.047.076,80             (108.056.275,03) (199.958.455,64)           
2025 182.542.968,86                          293.553.061,40             (111.010.092,54) (310.968.548,18)           
2026 188.517.932,88                          300.995.253,20             (112.477.320,32) (423.445.868,49)           
2027 194.965.676,78                          309.075.557,03             (114.109.880,25) (537.555.748,75)           
2028 202.197.273,64                          319.640.784,71             (117.443.511,07) (654.999.259,81)           
2029 209.657.301,96                          330.796.043,66             (121.138.741,70) (776.138.001,51)           
2030 217.395.848,22                          343.466.045,48             (126.070.197,26) (902.208.198,77)           
2031 225.100.092,61                          353.684.098,45             (128.584.005,84) (1.030.792.204,61)        
2032 232.973.830,60                          363.208.560,76             (130.234.730,17) (1.161.026.934,78)        
2033 241.050.107,90                          370.081.366,82             (129.031.258,93) (1.290.058.193,70)        
2034 249.291.239,23                          377.683.725,34             (128.392.486,11) (1.418.450.679,81)        
2035 257.752.360,25                          384.461.235,35             (126.708.875,10) (1.545.159.554,91)        
2036 266.316.548,74                          389.778.585,41             (123.462.036,66) (1.668.621.591,58)        
2037 275.001.579,63                          394.356.954,27             (119.355.374,64) (1.787.976.966,22)        
2038 283.674.381,06                          398.246.635,05             (114.572.253,99) (1.902.549.220,21)        
2039 292.409.254,43                          401.200.214,10             (108.790.959,67) (2.011.340.179,88)        
2040 301.060.753,26                          402.325.139,89             (101.264.386,63) (2.112.604.566,50)        
2041 309.891.302,82                          403.174.751,47               (93.283.448,65) (2.205.888.015,15)        
2042 318.672.173,48                          403.071.383,23               (84.399.209,75) (2.290.287.224,90)        
2043 327.534.661,55                          402.480.674,08               (74.946.012,53) (2.365.233.237,43)        
2044 336.358.236,47                          400.736.959,39               (64.378.722,92) (2.429.611.960,36)        
2045 345.424.681,14                          399.406.236,54               (53.981.555,40) (2.483.593.515,76)        
2046 354.469.476,02                          396.328.431,88               (41.858.955,86) (2.525.452.471,62)        
2047 363.900.249,13                          394.170.209,57               (30.269.960,44) (2.555.722.432,06)        
2048 373.381.893,39                          391.007.913,59               (17.626.020,20) (2.573.348.452,27)        
2049 383.155.003,46                          388.421.304,42                 (5.266.300,96) (2.578.614.753,22)        
2050 393.069.157,69                          385.302.742,18                  7.766.415,50 (2.570.848.337,72)        
2051 403.253.236,06                          382.384.670,39                20.868.565,66 (2.549.979.772,06)        
2052 413.531.281,39                          378.210.227,82                35.321.053,57 (2.514.658.718,49)        
2053 424.286.337,73                          373.848.300,41                50.438.037,32 (2.464.220.681,18)        
2054 435.319.065,58                          368.101.878,40                67.217.187,19 (2.397.003.493,99)        
2055 446.963.326,35                          362.648.625,46                84.314.700,89 (2.312.688.793,10)        
2056 459.136.173,50                          356.933.907,91              102.202.265,59 (2.210.486.527,51)        
2057 471.904.295,67                          351.481.880,92              120.422.414,75 (2.090.064.112,76)        
2058 485.230.599,93                          345.776.615,36              139.453.984,57 (1.950.610.128,20)        
2059 499.258.598,97                          340.071.495,74              159.187.103,23 (1.791.423.024,97)        
2060 513.972.077,04                          333.718.561,97              180.253.515,07 (1.611.169.509,90)        
2061 529.462.034,59                          326.657.900,82              202.804.133,77 (1.408.365.376,12)        
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2062 545.904.982,80                          319.675.773,28              226.229.209,52 (1.182.136.166,61)        
2063 563.336.769,33                          313.099.292,12              250.237.477,21 (931.898.689,39)           
2064 581.717.420,12                          306.051.611,27              275.665.808,86 (656.232.880,54)           
2065 601.364.087,93                          299.455.147,75              301.908.940,18 (354.323.940,36)           
2066 622.089.214,25                          292.509.892,44              329.579.321,81 (24.744.618,54)             
2067 644.184.642,80                          285.872.966,78              358.311.676,03 333.567.057,48             
2068 667.626.977,79                          279.024.157,55              388.602.820,24 722.169.877,72             
2069 692.655.778,49                          272.184.389,87              420.471.388,62 1.142.641.266,34          
2070 719.201.311,06                          264.779.772,89              454.421.538,17 1.597.062.804,52          
2071 747.710.341,69                          258.107.114,22              489.603.227,47 2.086.666.031,99          
2072 777.989.912,52                          251.340.291,03              526.649.621,49 2.613.315.653,48          
2073 810.222.886,25                          245.014.116,74              565.208.769,51 3.178.524.422,99          
2074 844.625.408,41                          238.595.238,89              606.030.169,52 3.784.554.592,51          
2075 881.366.272,16                          232.481.866,30              648.884.405,86 4.433.438.998,37          
2076 920.469.332,20                          225.887.910,83              694.581.421,37 5.128.020.419,74          
2077 962.179.513,70                          219.376.576,22              742.802.937,48 5.870.823.357,22          
2078 1.006.738.806,68                       213.619.023,16              793.119.783,52 6.663.943.140,74          
2079 1.054.161.995,46                       208.126.587,24              846.035.408,22 7.509.978.548,96          
2080 1.104.803.252,11                       202.900.005,37              901.903.246,74 8.411.881.795,70          
2081 1.158.715.099,03                       198.133.994,69              960.581.104,34 9.372.462.900,04          
2082 1.216.075.453,42                       193.682.360,81           1.022.393.092,60 10.394.855.992,65        
2083 1.277.134.488,20                       189.407.631,29           1.087.726.856,91 11.482.582.849,56        
2084 1.342.090.477,78                       185.585.882,40           1.156.504.595,38 12.639.087.444,94        
2085 1.411.180.799,44                       182.161.920,37           1.229.018.879,07 13.868.106.324,00        
2086 1.484.661.613,75                       178.996.904,26           1.305.664.709,49 15.173.771.033,49        
2087 1.562.799.948,42                       176.069.097,44           1.386.730.850,97 16.560.501.884,46        
2088 1.645.726.089,20                       173.454.243,00           1.472.271.846,20 18.032.773.730,66        
2089 1.733.899.447,88                       170.986.035,47           1.562.913.412,42 19.595.687.143,08        
2090 1.827.524.107,66                       168.727.885,32           1.658.796.222,34 21.254.483.365,41        
2091 1.926.861.883,20                       166.764.075,36           1.760.097.807,84 23.014.581.173,26        

FONTE: Sistema SICOF, Unidade Responsável: PREVICON. Emissão: 17/04/2017, às 15:22:01.
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 

2019 
 

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)                                                                                                                                R$ 1,00 

TRIBUTO 
(1) MODALIDADE 

SETORES/ 
PROGRAMAS/ 
BENEFICIÁRIO 

RENÚNCIA PREVISTA COMPEN- 
SAÇÃO 2019 2020 2021 

IPTU Isenção(2) Residencial 37.502.880 39.010.496 40.578.718 

Renúncia 
considerada 
na estimativa 
da receita, 
não afetando 
as metas 
fiscais. 

IPTU Isenção(3) Aposentados 15.355.043 15.937.989 16.578.696 

IPTU Isenção(4) 

Imóveis de 
particulares utilizados 
pela Administração 
Pública 

95.969 99.827 103.840 

IPTU Isenção(5) 

Imóveis próprio 
utilizado por 
associação sem fins 
lucrativos 

10.023 10.426 10.845 

IPTU Isenção(6) Templos Religiosos 142.208 147.925 153.872 

IPTU Isenção(7) 

Imóvel alugado 
utilizado por 
associação sem fins 
lucrativos 

401.881 418.036 434.841 

Taxas Isenção(8) 
Taxas do poder de 
polícia para entes 
imunes 

64.546 67.141 69.840 

Total 53.572.550 55.691.840 57.930.652 - 
FONTE: SEFAZ – 30/03/2018 
 
Notas: 
(1) Onde se lê IPTU, o cálculo da isenção inclui o valor da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, que é cobrada 
juntamente com o imposto. 
(2) Isenção de imóveis residenciais com valor venal de até R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Lei N° 
1.611/1983, Artigo 50.B, caput, alterado pela Lei Complementar 245, de 29/12/2017. 
(3) Isenção para aposentados, Lei N° 1.611/1983, Artigo 50.C, com as alterações inseridas pela Lei 
Complementar 245, de 29/12/2017. 
(4) Isenção prevista na Lei N° 1.611/1983, Artigo 50.A, inciso I. 
(5) Isenção prevista na Lei N° 1.611/1983, Artigo 50.A, inciso II. 
(6) Isenção prevista na Lei N° 3.496/1983, Artigo 1º, inciso VI. 
(7) Isenção prevista na Lei N° 1.611/1983, Artigo 50.A, inciso II. 
(8) Isenção prevista na Lei N° 1.611/1983, Artigo 47, §4º. 
 
Metodologia: os valores acima foram obtidos a partir de aplicação do índice de correção previsto para a 
inflação oficial de 2018 sobre os valores previstos para o exercício. 



"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, 19 de julho de 2018 Página 19 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4387

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 

2019 
 
 
 

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) R$ 1,00 

Eventos Valor Previsto para 2019 

Aumento Permanente da Receita  0,00 

(-) Transferências Constitucionais 0,00 

(-) Transferências ao FUNDEB 0,00 

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 0,00 

Redução Permanente da Despesa (II) 0,00 

Margem Bruta (III) = (I+II) 0,00 

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00 

     Novas DOCC 0,00 

     Novas DOCC geradas por PPP 0,00 

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 0,00 

 
 
Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória 
ou ato administrativo normativo que fixe para o Ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios. A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias 
de caráter continuado é um requisito introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para assegurar 
que não sejam criadas novas despesas permanentes sem fontes consistentes de financiamento. 
 
Seguindo a interpretação do governo federal, entende-se que a efetivação desse grupo de despesas 
necessita de compensação pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 
despesa, em que aumento permanente de receita é aquele proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo em decorrência do crescimento real da atividade econômica, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
 
Considerando que não existem perspectivas de aumento permanente das receitas e redução 
permanente das despesas obrigatórias de caráter continuado, não haverá margem líquida de 
expansão para as DOCC do município. Desse modo, as despesas obrigatórias de caráter continuado 
adequar-se-ão às receitas do município. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 

2019 
(Art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000)  

 
 
I - INTRODUÇÃO  
 
A fim de prover transparência na apuração dos resultados fiscais dos governos, a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, 
estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO deve conter Anexo de Riscos Fiscais, 
com a avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos capazes de afetar negativamente 
as contas públicas e, consequentemente, as metas fiscais estabelecidas em lei.  
 
Os passivos contingentes são obrigações que surgem em função de acontecimentos futuros e 
incertos e não totalmente sob controle da municipalidade, ou de fatos passados ainda não 
reconhecidos. Já os outros riscos envolvem, principalmente, alterações do cenário 
macroeconômico.  
 
De forma a estruturar a análise, serão utilizadas duas categorias: riscos de caráter orçamentário 
e riscos vinculados a dívidas, que incluem os precatórios.  
 
II - RISCOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Os Riscos Orçamentários representam a possibilidade de as receitas estimadas e despesas 
fixadas na Lei Orçamentária não se confirmarem no exercício financeiro, por conta de fatos 
imprevisíveis no momento da elaboração da peça orçamentária.  
 
II.1 - Riscos decorrentes da previsão da receita  
 
Circunstâncias imprevisíveis no contexto econômico podem afetar a arrecadação, com 
consequências nas metas de resultados primário e nominal, visto que os índices utilizados para 
a previsão das receitas podem sofrer alterações ao longo do exercício.  
 
Um dos principais impactos tem origem no comportamento do nível de atividade econômica, 
medido pela taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto – PIB. O PIB serve como 
parâmetro de evolução da maioria das receitas, destacando-se, prioritariamente, as receitas 
tributárias, que representam a maior parcela do ingresso de recursos.   
 
Ainda a respeito do nível de atividade econômica, destaca-se o PIB Serviços, que tem forte 
influência nas receitas municipais, visto que a arrecadação do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISS mantém forte ligação com o indicador.  
 
Também pode impactar indiretamente na arrecadação tributária por meio de outros aspectos, 
como por exemplo, na variação da inadimplência percebida em determinados tributos. O 
impacto mais relevante ocorre no Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU). 
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Com efeito, apesar do advento da Lei Complementar Municipal nº 214, de 29 de dezembro de 
2016, que reduziu consideravelmente a isenção do imposto para os imóveis residenciais, 
estipulando a cobrança para aqueles com valor venal superior a R$140.000,00 (cento e 
quarenta mil reais), bem como da Lei Complementar Municipal nº 245, de 29 de dezembro de 
2017, que objetivou o aprimoramento da legislação municipal e propiciou alguns ajustes de 
redação do Código Tributário do Município de Contagem, o nível de adimplência do IPTU tem 
sido impactado consideravelmente ante a existência de várias ações judiciais com o objetivo de 
cercear a cobrança deste tributo. 
 
Nesse ponto, podemos citar a ADI nº 1.0000.17.034.850-2/000, ajuizada pela Federação 
Sindical, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da LC 214/17; a 
ADI nº 1.0000.17.074.500-4/000, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em que se 
pretende a declaração de inconstitucionalidade da LC 214/17 e dos Decretos 12/17 e 54/17; a 
Ação Popular nº 5018780.27.2017.8.13.0079, ajuizada por Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage, 
em que se pretende a declaração de nulidade da LC 214/16 e, alternativamente, a declaração 
de nulidade da exigência do IPTU residencial para o exercício de 2017 e, por fim, a Ação Popular 
nº 5019170.94.2017.8.13.0079, ajuizada por Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage, em que se 
pretende a declaração de nulidade da LC 214/16. 
 
Não bastasse isso, a Lei Complementar Municipal nº 246, de 29 de dezembro de 2017, que 
revisou e atualizou a planta de valores genéricos dos imóveis de Contagem, conquanto tenha 
otimizado sobremaneira o cadastro municipal do Município, ainda é muito recente e objeto de 
muitas discussões, devendo apresentar mais resultados para o Município somente a partir do 
exercício de 2019.  
 
Neste aspecto, especialmente com relação ao impacto dos novos parâmetros de lançamento 
do IPTU, considerando a necessidade de fomentar o setor produtivo e o desenvolvimento 
ordenado da cidade sob o viés da função social da propriedade, a administração pública deverá 
estipular um programa que conceda estímulos com intuito de alcançar tais objetivos. Tal 
programa pretende instituir um regime que fomente a atividade econômica e, por conseguinte, 
a geração de riqueza no Município, como também o ordenamento da cidade e seu crescimento 
adequado e sustentável. Convém registrar que tais estímulos e benefícios serão considerados 
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12 da LRF, não afetando as metas 
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. De igual 
sorte, a concessão de benefício está acompanhada de medidas de compensação, eis que 
eventual perda de receita oriunda dos benefícios conferidos no programa será compensada por 
meio do aumento de receita proveniente deste mesmo, como também pela real expectativa de 
ampliação da arrecadação do ISS, e da cota parte do ICMS e do IPVA.  
 
Outra circunstância que afeta a arrecadação é o aquecimento ou retração do mercado 
imobiliário, que reflete na arrecadação do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI, uma vez que a arrecadação depende do 
número de transações e dos valores transacionados. Os níveis de investimento no Município 
também guardam relação estreita com este imposto, visto que grandes negócios são 
acompanhados, na maioria dos casos, de movimentações imobiliárias.  
 
A inflação, por sua vez, possui influência relevante na maioria dos itens de receitas. A elevação 
de preços, todavia, pode ter como contrapartida efeitos sobre a demanda agregada na 
economia, via contração do consumo, do investimento e mesmo dos gastos do governo.  
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Choques inflacionários ou cambiais têm reflexo nas dívidas existentes junto a credores internos 
e externos, e podem impactar tanto o fluxo de desembolsos para cobertura do serviço da dívida 
como o saldo devedor dessas obrigações. Embora com um impacto menor, a variação cambial 
reflete na realização de receitas, principalmente o Imposto Sobre Serviços – ISS e o repasse do 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.  
 
Outro fator relevante a considerar na receita do Município é a variação nas taxas de juros, visto 
que diversos fundos e aplicações financeiras são remunerados de acordo com as taxas 
praticadas no mercado.  
 
II.2 - Riscos decorrentes da programação da despesa 
 
As variações não previstas na despesa obrigatória programada na Lei Orçamentária Anual são 
oriundas de modificações no arcabouço legal que criam ou ampliam as obrigações para o 
Município, bem como de decisões de políticas públicas que o Governo necessita tomar 
posteriormente à aprovação daquela lei.  
 
Ademais, despesas como as relacionadas às ações e serviços públicos de saúde, de segurança e 
de educação, às de limpeza e iluminação pública, às de ordenamento e uso do solo, dentre 
outras, são dependentes de parâmetros macroeconômicos. Mudanças no cenário podem afetar 
sobremaneira o montante dessas despesas, o que implica alteração da programação original 
constante da Lei Orçamentária. 
 
III - RISCOS VINCULADOS ÀS DÍVIDAS  
 
III.1 - Riscos decorrentes da Dívida Pública 
 
O risco inerente à administração da dívida pública municipal decorre do impacto de eventuais 
variações das taxas de juros, de câmbio e de inflação nas dívidas contratadas. Essas variações, 
quando verificadas, geram impacto no orçamento anual, reduzindo a capacidade de 
financiamento das políticas públicas, pois provocam variações no volume de recursos 
necessários ao pagamento da dívida nos exercícios orçamentários seguintes. 
 
A dívida pública do Município de Contagem, consolidada até dezembro de 2017, monta a R$ 
482,6 milhões, firmada em contratos com Credores Internos: União, Caixa Econômica Federal 
(CEF), Banco do Brasil S/A, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
(IPSEMG) e precatórios judiciais. A dívida com precatórios vincendos, parcelados nos termos da 
EC 099/2017, totalizam R$ 223,4 milhões, com vencimento final em 2024, tendo como 
indexador o IPCA-E, e representa 46,89% do estoque total da dívida. A dívida com a União é de 
R$ 59 milhões, formada pelos parcelamentos previdenciários (R$ 4,5 milhões), contribuições 
sociais do PASEP (R$ 12,3 milhões), parcelamento tributário. O parcelamento com o IPSEMG 
encontra-se sob judicie e soma o total de R$ 101,74 milhões. A dívida contratual com as 
instituições financeiras internas totaliza R$ 197,4 milhões, sendo a Caixa Federal com R$ 82,9 
milhões, indexadas pela TR + 6% a.a. e TJLP. As dívidas contratadas com o Banco do Brasil 
totalizam R$ 12,7 milhões do Programa de Financiamento de Contrapartidas - CPAC, indexados 
pela TJLP acrescidos de juros de 3,4% a.a. Dos riscos que impactam a dívida pública, o mais 
importante é o decorrente de eventuais variações nos índices SELIC, TJLP, IPCA-E e TR, com 
efeito direto sobre o total e serviço da dívida. A eventual variação a maior dos indexadores se 
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transfere para o orçamento da dívida no exercício de 2018 e seguintes, uma vez que essa dívida 
terá o saldo devedor, primeiramente, corrigido monetariamente pela variação do indexador 
superior ao previsto e, posteriormente acrescidos de juros contratuais. 
 
Em relação às dívidas externas, existem estudos de viabilidade para contratações de operações 
externas que poderá sujeitar o orçamento a riscos advindos da variação da taxa de câmbio ou 
taxa de juros internacionais variáveis (LIBOR), uma vez que as operações serão contratadas em 
moeda estrangeira, que é a referência para formação da taxa de juros incidentes sobre esses 
empréstimos. 
 
III.2 - Riscos decorrentes dos passivos contingentes  
 
As contingências passivas são decorrentes de novas obrigações resultantes de acontecimentos 
passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência de acontecimentos futuros 
e não totalmente sob o controle da municipalidade, ou uma obrigação presente derivada de 
acontecimentos passados, mas que não é reconhecida por ser improvável a necessidade de 
liquidação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 
Eventuais decisões judiciais desfavoráveis ao Município aumentam, por exemplo, o estoque de 
precatórios, representando risco.  
 
Destacam-se nesse tópico os precatórios como um risco fiscal importante no curto e médio 
prazo. Isso porque, em 2013, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade 
da Emenda Constitucional nº 62, que estabelecia uma regra sustentável de pagamento dessas 
dívidas. 
 
No dia 14 de dezembro de 2017, foi promulgada Emenda Constitucional nº 99 que estabelece 
o prazo até 31 de dezembro de 2024 para pagamento de precatórios em mora atualizados pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Foi ainda estabelecido que 
será aberto aos Estados e Municípios, em um prazo de até 6 meses, uma linha de crédito 
especial para pagamento dos precatórios.  
 
Ademais, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou em dezembro, em segundo turno, a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 74/15, que muda o regime especial de pagamento 
de precatórios para viabilizar a utilização de fontes não orçamentárias para quitação da dívida 
de precatórios por parte de alguns Estados e Municípios que não possuem disponibilidade 
financeira pagar toda a dívida nos próximos cinco anos.  
 
Insta consignar que recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) reabriu a discussão 
referente à constitucionalidade da Emenda 62/09 ao converter o julgamento das ADIs 4357 e 
4425 em diligência para permitir a intervenção de todos os interessados na causa. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 

2019 
 
Tabela 1 – Demonstrativo dos Riscos decorrentes da Previsão de Receita 
LRF, art 4º, § 3º                    R$1,00 

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS 
Descrição Valor Descrição 

Procedência da ADI ajuizada pela 
Federação Sindical em que se 
pretende a declaração de 
inconstitucionalidade do art. 2º da LC 
214/17. 

Impacto negativo na arrecadação. 

R$ 70 milhões Demonstrar à sociedade e ao poder 
judiciário a constitucionalidade da 

legislação do IPTU. 

Procedência da ADI ajuizada pelo 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 
em que se pretende a declaração de 
inconstitucionalidade da LC 214/17 e 
dos Decretos 12/17 e 54/17. 

Impacto negativo na arrecadação. 

R$ 70 milhões Demonstrar à sociedade e ao poder 
judiciário a constitucionalidade da 

legislação do IPTU. 

Procedência da Ação Popular ajuizada 
por Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage 
em que se pretende a declaração de 
nulidade da LC 214/16 e, 
alternativamente, a declaração de 
nulidade da exigência do IPTU 
residencial para o exercício de 2017. 

Impacto negativo na arrecadação. 

R$ 70 milhões Demonstrar à sociedade e ao poder 
judiciário a constitucionalidade da 

legislação do IPTU. 

Procedência da Ação Popular ajuizada 
por Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage 
em que se pretende a declaração de 
nulidade da LC 214/16. 

Impacto negativo na arrecadação. 

R$ 70 milhões Demonstrar à sociedade e ao poder 
judiciário a constitucionalidade da 

legislação do IPTU. 

Procedência da Ação Declaratória de 
Inexistência de Relação Jurídica 
ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A 
em que se questiona valores de IPTU 
de 03 índices cadastrais. 

Impacto negativo na arrecadação. 

 
R$26.399.599,40 

(valor relativo 
ao IPTU de 2012 

a 2018) 

Demonstrar ao poder judiciário a 
existência de relação jurídica e a 
legalidade da cobrança do IPTU. 

Aprovação do programa de estimulo à 
atividade econômica e ao adequado 
ordenamento da cidade e de seu 
crescimento sustentável. 

Impacto negativo na arrecadação. 

R$ 10 milhões Propor ao legislativo a aprovação de 
lei de estimula ao cumprimento da 

função social da propriedade. Ainda 
que a proposta de concessão do 

benefício constitua perda de receita, 
tal perda é compensada pelo 

aumento de receita do próprio 
programa, como também pelas 

medidas antes indicadas. 
Perspectiva com as adequações 
legislativas relativas ao IPTU e TCRS e 

R$ 20 milhões Realizar os procedimentos legais para 
a cobrança do IPTU e da TCRS. 
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com a revisão da planta genérica de 
valores.  

Impacto positivo na arrecadação. 
Incremento da arrecadação do ISSQN 
por intermédio da fiscalização remota 
e pelo cruzamento de informações. 

Impacto positivo na arrecadação. 

R$ 25 milhões Realizar os procedimentos legais para 
compra da ferramenta de sistema. 

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – 23/04/2018. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 

2019 
 

Tabela 2 – Demonstrativo dos Riscos decorrentes de Demandas Judiciais 
ARF (LRF, art. 4º, § 3º)          R$1,00 

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS 
Descrição Valor Descrição Valor 

Câmara Municipal de Contagem: ação 
em andamento na justiça impetrada 
por ex-servidora da Câmara Municipal. 

3.991.898,75 Abertura de 
créditos adicionais. 

3.991.898,75 

TRANSCON: ação em andamento - 
acidente de trânsito pedido de 
indenização por danos morais, pensão 
vitalícia e indenização por danos físicos. 
Alegação de sinalização preponderante 
para acidentes. 

1.499.200,00 Abertura de 
créditos adicionais. 

1.499.200,00 

TRANSCON: ação em andamento - 
acidente de trânsito pedido de 
indenização por danos morais, e 
materiais pensão vitalícia e indenização 
por danos físicos. Alegação de 
sinalização preponderante para 
acidentes. 

760.500,00 Abertura de 
créditos adicionais. 

760.500,00 

TRANSCON: ação em andamento - 
acidente de trânsito pedido de 
indenização por danos materiais e 
morais pensão mensal, restituição com 
das despesas com alegação de 
sinalização preponderante para 
acidentes 

468.500,00 Abertura de 
créditos adicionais. 

468.500,00 

TRANSCON: ação em andamento - 
queda de marquise do ponto de ônibus, 
danos materiais e pensão mensal. 

857.355,00 Abertura de 
créditos adicionais. 

857.355,00 

TRANSCON: ação em andamento 
indenização por lucros cessantes. 

100.000,000 Abertura de 
créditos adicionais. 

100.000,000 

TRANSCON: ação em andamento -
indenização trabalhista referente a 
valores da progressão vertical e 
horizontal no período de 5 anos. 

174.005,55 Abertura de 
créditos adicionais. 

174.005,55 
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TRANSCON: ação em andamento - 
pagamentos supostamente não 
repassados a SITRAN em decorrência 
de contrato administrativo. 

4.744.984,00 Abertura de 
créditos adicionais. 

4.744.984,00 

TRASNCON: ação em andamento - 
suposta ausência de repasses de 
valores a empresas que integram os 
consórcios Norte e Sul.  

1.709.061,90 Abertura de 
créditos adicionais. 

1.709.061,90 

TOTAL 14.305.505,20 TOTAL 14.305.505,20 

FONTE: Câmara Municipal de Contagem – 16/04/2018; Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – 
TRANSCON – 13/04/2018. 
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LEI Nº 4.945, DE 16 DE JULHO DE 2018*

Autoriza doação, com encargos, do imóvel que menciona e dá outras providências.

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

Art. 1º  Fica o Município de Contagem autorizado a doar, com encargos, à empresa Expresso M2000 Ltda., inscrita no CNPJ nº 26.341.222/0001-61, terreno com área 
total de 3.087,96m² (três mil e oitenta e sete vírgula noventa e seis metros quadrados), lote 7, quadra 3, matrícula 53.841, Distrito Industrial Cinquinho, de propriedade 
do Centro Industrial de Contagem.
Art. 2º  A doação, com encargos, de que trata o art. 1º desta Lei será realizada nos termos da Lei nº. 3.630, de 26 de dezembro de 2002, e alterações dadas pela Lei 
4.918, de 18 de dezembro de 2017, que “dispõe sobre a criação do programa social denominado Desenvolvendo Contagem, objetivando fomentar a implantação de 
novas empresas no Município ou ampliação das já existentes, mediante o incentivo da doação, com encargos, de áreas de terrenos”.
Art. 3º  A donatária arcará com os ônus decorrentes da lavratura do instrumento público de doação com encargos e respectivo registro.
Art. 4º  Os encargos referentes à doação do referido imóvel serão calculados de acordo com o previsto no art. 9º da Lei 4.918, de 2017.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
* Republicado por haver incorreções na numeração

LEI Nº 4.951, DE 19 DE JULHO DE 2018

Institui o Programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP) no Município de Contagem.

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

Art. 1º  Fica instituído o Programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP), no Município de Contagem, com o objetivo de promover a participação da sociedade e do 
Poder Público na urbanização, nos cuidados e na manutenção, conservação e limpeza das praças, jardins, avenidas, canteiros centrais e vias públicas municipais.
Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput deste artigo consideram-se as praças, jardins, avenidas, canteiros centrais e vias públicas passíveis de ajardinamento 
sob a orientação e aprovação prévia da Prefeitura Municipal de Contagem.
Art. 2°  São objetivos específicos do Programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP):
I - promover a participação da sociedade em geral e do Poder Público Municipal na urbanização, conservação, manutenção, cuidados e limpeza das praças, jardins, 
avenidas, canteiros centrais e vias públicas municipais;
II - conscientizar que é dever da comunidade e da sociedade em geral, bem como do Poder Público Municipal, a preservação de bens públicos de forma a contribuir na 
melhoria da qualidade de vida para os munícipes e futuras gerações;
III - garantir à população locais agradáveis para seu momento de lazer, incentivando a todos à Educação Ambiental;
IV - executar projetos sustentáveis para utilização das praças, jardins, avenidas, canteiros centrais e vias públicas para que possam atingir as diversas faixas etárias e 
necessidades especiais da população, levando em consideração as normas técnicas da ABNT e NBR 9050:2004 e alterações posteriores, sob orientação da Prefeitura 
Municipal de Contagem.
Art. 3º  (VETADO).
Art. 4º  (VETADO).
Parágrafo único.  (VETADO).
Art. 5º  (VETADO).
Art. 6º  (VETADO).
Art. 7º  (VETADO).
Art. 8º  (VETADO).
Art. 9º  (VETADO).
Art. 10  (VETADO).
Art. 11  (VETADO).
Art. 12  (VETADO).
§1º  (VETADO).
§2º  (VETADO).
Art. 13  (VETADO).
Art. 14  (VETADO).
Art. 15  (VETADO).
Art. 16  (VETADO).
Art. 17  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LEI COMPLEMENTAR Nº 256, DE 9 DE JULHO DE 2018*
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Altera a Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983 - Código Tributário do Município de Contagem.

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

Art. 1º  A Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 38.F ...............................
...............................................
§2º  A remissão prevista no inciso I deste artigo, para pessoa natural, dependerá de parecer socioeconômico que ateste a incapacidade contributiva do sujeito passivo.” 
(NR)
“Art. 142-D  No caso previsto no caput do art. 142.C deste Código, fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviço público de distribuição 
de energia elétrica, que deverá cobrar a CCSIP na fatura de consumo de energia elétrica e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal 
especialmente designada para tal, nos termos fixados em regulamento. 
§1º  A falta de repasse ou o repasse a menor do valor da CCSIP arrecadada pelo responsável tributário nos prazos previstos em regulamento, e desde que não iniciado o 
procedimento fiscal, ensejará a incidência de correção monetária, multa e juros moratórios nos mesmos percentuais estabelecidos para os tributos municipais. 
§2º  Os acréscimos a que se refere o §1º deste artigo serão calculados a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o repasse da CCSIP 
até o dia em que ocorrer o efetivo repasse.
§3º  Independentemente das medidas administrativas e judiciais cabíveis, iniciado o procedimento fiscal, a falta de repasse ou o repasse a menor da CCSIP efetivamente 
arrecadada pelo responsável tributário nos prazos previstos em regulamento implicará, além do previsto no § 1º deste artigo, a aplicação, de ofício, de multa de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da CCSIP não repassada ou repassada a menor. 
§4º  Em caso de o pagamento em atraso da fatura de consumo de energia elétrica, a concessionária deverá atualizar o valor da CCSIP, considerando correção monetá-
ria, multa e juros moratórios nos mesmos percentuais estabelecidos para os tributos municipais. 
§5º  Quando, por sua culpa, deixar de cobrar a CCSIP na fatura de energia elétrica, fica o responsável tributário obrigado a transferir para a conta do Tesouro Municipal 
o valor da CCSIP, multa e demais acréscimos legais não faturados, em conformidade com a legislação. 
§6º  Caso o responsável tributário não realize a transferência de que trata o § 5º deste artigo, incidirão as mesmas disposições aplicáveis à falta de repasse ou repasse a 
menor de que tratam os parágrafos 1º e 3º deste artigo.
§7º  O responsável tributário fica sujeito à apresentação de informações ou de quaisquer declarações de dados, inclusive por meio magnético ou eletrônico, na forma e 
nos prazos regulamentares.” (NR)
Art. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 9 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
* Republicada por haver incorreção na numeração

LEI COMPLEMENTAR Nº 258 DE 9 DE JULHO DE 2018*

Altera a Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017, que “Dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal”.

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

Art. 1º  A Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º  .............................................
§1º  As Administrações Regionais são as seguintes:
...........................................................
§4º  As Administrações Regionais têm status de superintendência, nos termos do art. 4º, inciso III, e art. 34, inciso II.” (NR)
“Art. 17  .............................................
...........................................................
IV - participar, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, da formulação e implantação das políticas e planos referentes ao saneamento básico e à preservação do meio ambiente, compreendendo as ações de 
vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas;
...................................................” (NR)
“Art. 18  .............................................
I - planejar, coordenar e implementar, dentro dos seus limites de competência, as políticas públicas de defesa social e que visem prevenir o consumo de drogas bem 
como diminuir a violência;
...................................................” (NR)
“Art. 19  Integra a Secretaria Municipal de Defesa Social a Guarda Civil de Contagem, órgão de natureza permanente, criado com a finalidade precípua de proteção aos 
bens, serviços e instalações do Município, nos termos do §8º do art. 144 da Constituição Federal, do inciso XVI do art. 6º da Lei Orgânica de Contagem e da Lei Comple-
mentar nº 215, de 29 de dezembro de 2016.” (NR)
“Art. 20  Fica instituído o Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência, tendo como órgão central a Secretaria Municipal de Defesa Social, com a finalida-
de de congregar e possibilitar o diálogo entre todos os órgãos e instituições de defesa social que atuam no Município e de estabelecer a padronização da metodologia 
de trabalho e o emprego operacional integrado, respeitadas as atribuições de cada ente do Sistema, com vistas ao aumento da capacidade de resposta e sua eficácia, 
através da otimização e do ordenamento das estratégias previamente definidas que envolvam os mencionados órgãos e instituições, cuja estrutura e funcionamento 
serão regulamentados por decreto.” (NR)
“Art. 22  ..............................................
............................................................
III - definir, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, a política de limpeza urbana no Município, e executar a implementação do sistema de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos;
............................................................
VI - apoiar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no controle e na 
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fiscalização das normas urbanísticas e ambientais;
............................................................
XIII - executar as ações de intervenção em assentamentos precários sob a coordenação das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Habitação e de Desen-
volvimento Social;
...................................................” (NR)
“Art. 23  .............................................
............................................................
XIV - coordenar os serviços de implantação, recuperação e manutenção de unidades de conservação e áreas verdes públicas e de preservação ambiental, bem como 
coordenar e executar o manejo, poda e supressão da arborização urbana, em articulação com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.” (NR)
“Art. 38  Para fins de representação, protocolo e codificação em sistema, o servidor investido em DAM, nomeado ou designado para responder por unidade adminis-
trativa da estrutura orgânica dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, utilizará denominação complementar de Superintendente, Comandante, 
Administrador Regional, Diretor, Gerente, Assessor-Chefe, Chefe de Divisão, Chefe de Gabinete, ou outra correspondente à unidade pela qual responda nos termos do 
ato de nomeação.” (NR)
“Art. 46A  Fica autorizada a criação de comissões especiais de licitação na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e na Secretaria Municipal de Saúde, para 
conduzir seus respectivos certames licitatórios, em todas as modalidades, para contratação de obras, locações, alienações, concessões, permissões, aquisição de mate-
riais, equipamentos e contratação de serviços, inclusive em regime de registro de preço, ficando o Secretário Municipal de cada um dos órgãos responsabilizados pelos 
respectivos processos.” (NR)
“Art. 59  Os recursos humanos, patrimoniais, materiais e financeiros, bem como programas e ações do Plano Plurianual e os créditos orçamentários dos órgãos e entida-
des da Administração Direta e Indireta, extintos ou transferidos para outra Secretaria, nos termos desta Lei Complementar, serão realocados por ato do Poder Executivo, 
conforme a conveniência e critérios da Administração Pública Municipal, observada a legislação em vigor.
Parágrafo único.  Para fins do disposto nesta Lei Complementar, o Poder Executivo, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição da República, poderá transpor, 
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas e indicadores do Plano Plurianual, bem como as dotações orçamentárias, a fim de viabi-
lizar a compatibilização do planejamento e do orçamento com as alterações previstas nesta Lei Complementar.” (NR)
Art. 2º  Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2018.
Art. 3º  Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 247, de 2017:
I - inciso IV do art. 11;
II - inciso VIII do art. 18;
III - §§ 1º, 2º e 3º do art. 20.
Palácio do Registro, em Contagem, 9 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
* Republicada por haver incorreções na numeração

LEI COMPLEMENTAR Nº 259, DE 16 DE JULHO DE 2018*

Altera a Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, que institui o Código Tributário do Município de Contagem, e dá outras providências.

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

Art. 1º  A alínea “q” do inciso V do art. 78-D da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 78-D ...................................
....................................................
V - ...............................................
....................................................
q) serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros;
............................................” (NR)
Art. 2º O art. 95-A da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art.95-A ....................................
.....................................................
II – 2,5% (dois e meio por cento) para os serviços inseridos nos itens 9.01.01, 9.02, 9.03, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08 10.09, 10.10, 13.05, 
17.01 e 17.14 da Lista de Serviços que compõe a Tabela I do Anexo II-A desta Lei;
.....................................................
V – 4% (quatro por cento) para serviços inseridos nos itens 7.09, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 16.01.01, 16.02, 17.04 e 24.01 da Lista 
de Serviços que compõe a Tabela I do Anexo II-A desta Lei; 
...................................................
§1º A alíquota do ISSQN será de 5% (cinco por cento) para os serviços de motéis, inseridos no item 9.01.02 da Lista de Serviços que compõe a Tabela I do Anexo II-A 
desta Lei. 
§2º A alíquota do ISSQN será de 1% (um por cento) para o serviço de transporte público urbano de passageiros prestado sob o regime de concessão ou permissão do 
poder público com itinerário fixo, inserido no item 16.01.02 da Lista de Serviços que compõe a Tabela I do Anexo II-A desta Lei. ” (NR)
Art. 3º  Os itens 9.01 e 16 da Tabela I do Anexo II-A da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, passa a vigorar conforme o Anexo Único desta Lei Complementar.
Art. 4º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º  Revoga-se o §2º do art. 95 da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
* Republicada por haver incorreções na numeração
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ANEXO ÚNICO
(LEI COMPLEMENTAR Nº 259, DE 16 DE JULHO DE 2018)

ANEXO II.A - TABELA I - CTMC
(EMPRESAS NÃO INCLUÍDAS NO SIMPLES NACIONAL)

Item Natureza da atividade Local Incidência ISSQN Alíquota

9 Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

9.01.01

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-ho-
téis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima; ocupação por 
temporada com fornecimento de serviço, pensões e congêneres (o valor da alimentação e 
gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Estabelecimento
Prestador 2,5

9.01.02
Motéis (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao 
Imposto Sobre Serviços).

Estabelecimento
Prestador 5

16 Serviços de transporte de natureza municipal.

16.01.01
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de 
passageiros. Local da Prestação 4

16.01.02
Serviço de transporte público   urbano de passageiros prestado sob o regime de concessão 
ou permissão do poder público com itinerário fixo. Local da Prestação 1

16.02 Outros serviços de transporte de natureza municipal. Local da Prestação 4

DECRETO Nº 579, DE 19 DE JULHO DE 2018

Altera o Decreto nº 171, de 27 de julho de 2017, que define os Projetos Estratégicos e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 171, de 27 de julho de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ..........................................
.......................................................
VI - Cleber de Faria Silva, Gerente do Projeto Estratégico Cuidar de Contagem;
.............................................” (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 19 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Secretário Municipal de Governo

Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 054, de 17 de julho de 2018, da Corregedoria Geral.
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Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processada: E.A.T.N, MATRÍCULA Nº. 27555-7, Professora, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
Comissão Processante: Presidente e Relator Bel: Marcelo Aguiar.
Membros: Patrícia Pereira Diniz.
Yasmine Luciane Maia Bernardes.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 17 de julho de 2018.

MA

LEI COMPLEMENTAR Nº 260, DE 18 DE JULHO DE 2018*

Altera a Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, que institui o Código Tributário do Município de Contagem, e dá outras providências.

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

Art. 1º  A Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 58 ...................................................
.................................................................
§5º Para efeito de determinação da alíquota do IPTU, não serão consideradas como área edificada aquelas cujo coeficiente de aproveitamento do terreno seja igual ou 
inferior a 0,03 (três centésimos de inteiro).” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 1º de abril de 2018.
§1º Uma vez procedida a revisão de ofício dos lançamentos do IPTU do exercício de 2018 em virtude da alteração legislativa contida no art. 1º desta Lei Complementar, 
eventuais pedidos de restituição decorrentes dessa revisão e formulados por contribuintes que efetuaram a quitação à vista serão processados no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a partir do requerimento.
§2º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o pagamento do IPTU do exercício de 2018 tenha sido efetuado mediante parcelamento, eventual crédito de restituição 
poderá ser compensado com as parcelas posteriores. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
* Republicada por haver incorreções na numeração

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SEAD 003/2018, de 17/04/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, na página eletrônica do Banco do Brasil S.A., conforme abaixo: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 026/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2018, objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE (MUDAN-
ÇA) DE ENDEREÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/ MINAS GERAIS, COM CAMINHÃO TIPO BAÚ,  marcado para o dia 06/08/2018, abertura 
das propostas às 09h00min. O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações pelo 
telefone (31) 3352-5138. Contagem, 12/06/2018 – Danielle Venâncio Magalhães – Pregoeira.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.598
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Diretor de Destinação Final de Resíduos, DAM-7, o servidor DANIEL DE SALES, lotado na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 19 de julho de 2018; devendo o servidor apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Destinação Final de Resíduos, DAM-7, o servidor ELIAS ANTONIO DA SILVA, lotado na Secreta-
ria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 19 de julho de 2018
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.601
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 21.589, datado de 17 de julho de 2018 que nomeia ANTONIO CARLOS DE ARAUJO, para o cargo de provimento 
em comissão de Assessor, DAM-7, lotado na Secretaria Municipal de Administração.
Art.2º EXONERAR do respectivo cargo de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 19 
de julho de 2018; devendo os servidores apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, 
da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA Diretor de Transporte DAM-7

RICARDO ANTONIO TELES Assessor DAM-9
Art.3º NOMEAR para os respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, a partir 
de 19 de julho de 2018, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA Diretor de Transporte DAM-10

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO Assessor DAM-5
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.603
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Gratificação Estratégica Municipal (GEM) o servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, a partir de 19 de julho de 2018.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GEM-3
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Gratificação Estratégica Municipal (GEM) o servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir 
de 19 de julho de 2018.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GEM-2
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.604
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados no Gabinete do Prefeito, a partir de 19 de julho de 2018, 
conforme descrito:

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

RICARDO ANTONIO TELES Assessor DAM-11

GEISIANE MARTINS DO CARMO Assessor DAM-2

JOSE EUSTAQUIO ALEIXO DE AGUIAR Assessor DAM-1

TAMIRES SILVA TAVARES Assessor DAM-9
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.606
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, e o Artigo 32 todos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO o Artigo 1º (primeiro) do Ato Administrativo nº 21.570, datado de 13 de julho de 2018, que exonera do cargo de provimento 
em comissão de Assessor de Gestão e Inovação, DAM-7, o servidor VANDERNILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO, lotado na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, a 
partir de 13 de julho de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.608
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
TORNA SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 21.574, datado de 13 de julho de 2018, a nomeação VANDERNILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO, para o cargo de provi-
mento em comissão de Assessor, DAM-7, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA CONJUNTA SEAD/SMS Nº 003, de 19 de julho de 2018.

Designa membros para compor a Comissão Permanente, responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, sob a responsabilidade da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Comissão Especial de Registro de Preços, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO em conjunto com o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 15 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal nº. 200, de 23 de outubro de 2013, que institui, no âmbito da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta, o Sistema de Registro de Preços:

RESOLVE:

Art.1º Designar para compor a Comissão Permanente responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Administração, os servidores a seguir relacionados:

I – Rodrigo Silva Santos - Matrícula nº. 01495069;
II – Adriana Lúcia de Assis Souza - Matrícula nº. 01125083;
III - Eliete Ribeiro de Oliveira - Matrícula nº. 01424730;
IV - Rosane Nunes de Almeida - Matrícula nº . 01116041, e;
V – Danielle Venâncio Magalhães - Matrícula nº. 01418048.

Parágrafo único. A presidência da Comissão Permanente de Registro de Preços, constituída neste artigo, será atribuída ao servidor Rodrigo Silva Santos, citado no inciso 
I, deste artigo e nas eventuais ausências e impedimentos, será substituído pela servidora Adriana Lúcia de Assis Souza, citada no inciso II, deste artigo.

Art.2º Ficam designados para compor a comissão especial, responsável exclusivamente pelas aquisições, por meio do Sistema de Registro de Preços, no âmbito do 
Fundo Municipal de Saúde, os servidores a seguir relacionados:

I – Gilson Silva Castro – Matrícula nº. 00203623;
II – Vânia de Oliveira Dias – Matrícula nº. 00203622, e; 
III – Eliane Aparecida Fernandes – Matrícula nº. 00201897.

§1º Os procedimentos licitatórios, inclusive os de dispensa ou inexigibilidade de licitação, realizados no âmbito do Fundo Municipal de Saúde, são de competência da 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Decreto Municipal nº. 029, de 18 de março de 2013.

§2º A Comissão Especial de Registro de Preços, constituída neste artigo, terá a supervisão da Comissão Permanente de Registro de Preços, designada no artigo 1º desta 
Portaria.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Conjunta SEAD/SMS nº. 007, de 19/07/2017.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Registre-se e Publique-se

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2017.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 03098/2018 – PROC. 13190/2018-03A

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa Granja Ouro Branco, proprietária do lote 01 da quadra 06 do bairro Granja Ouro Branco, locali-
zado na Rua das Amaziles nº 795, por execução de obra sem Alvará de Construção, com base nos artigos 8º da Lei Complementar nº 055/2008 e 1º da Lei Complemen-
tar nº 082/2010. Pelo presente, fica o notificado obrigado a paralisar imediatamente a obra e providenciar a sua regularização. O não-atendimento, aos termos desta 
notificação, sujeitará o notificado a sanções administrativas e judiciais.

Gerência de Fiscalização de Obras Particulares
Fiscal: José Alves – Mat. 16049-0

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 082/2018  - CAIXA ESCOLAR RITA CARMELINDA ROCHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA DA 
ESTRUTURA FÍSICA E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL RITA CARMELINDA ROCHA.
CLÁUSULA TERCEIRA – 3.1 O PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO TEM O VALOR TOTAL DE  R$ 33.055,10 DIVIDIDO EM UMA PARCELA DE CUSTEIO E UMA PARCELA DE 
CAPITAL.
3.2 AS DESPESAS DECORRENTES DA PARCERIA CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO VIGENTE, NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081- 33504100 FONTE: 0101 - 1.12.1.12.361.0029.2081- 44504100 FONTE: 0101 
ASSINADO:   18/07/2018   VIGÊNCIA: 31/12/2018

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 032/2018  - CAIXA ESCOLAR UMEI SAPUCAIAS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA DA 
ESTRUTURA FÍSICA E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA UMEI SAPUCAIAS.
CLÁUSULA TERCEIRA – 3.1 O PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO TEM O VALOR TOTAL DE  R$ 23.225,40 DIVIDIDO EM UMA PARCELA DE CUSTEIO E UMA PARCELA DE 
CAPITAL.
3.2 AS DESPESAS DECORRENTES DA PARCERIA CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO VIGENTE, NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.365.0029.2080- 33504100 FONTE: 0101 - 1.12.1.12.365.0029.2080- 44504100 FONTE: 0101 
ASSINADO:   12/07/2018   VIGÊNCIA: 31/12/2018

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 057/2018  - CAIXA ESCOLAR MARGARIDA MELO DINIZ E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA DA 
ESTRUTURA FÍSICA E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE LEONARDO SADRA.
CLÁUSULA TERCEIRA – 3.1 O PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO TEM O VALOR TOTAL DE  R$ 41.226,35 DIVIDIDO EM UMA PARCELA DE CUSTEIO E UMA PARCELA DE 
CAPITAL.
3.2 AS DESPESAS DECORRENTES DA PARCERIA CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO VIGENTE, NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081- 33504100 FONTE: 0101 - 1.12.1.12.361.0029.2081- 44504100 FONTE: 0101 
ASSINADO:   12/07/2018   VIGÊNCIA: 31/12/2018
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EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 079/2018  - CAIXA ESCOLAR RANDOLFO JOSÉ DA ROCHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA DA 
ESTRUTURA FÍSICA E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL RANDOLFO JOSÉ DA ROCHA.
CLÁUSULA TERCEIRA – 3.1 O PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO TEM O VALOR TOTAL DE  R$ 38.911,66 DIVIDIDO EM UMA PARCELA DE CUSTEIO E UMA PARCELA DE 
CAPITAL.
3.2 AS DESPESAS DECORRENTES DA PARCERIA CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO VIGENTE, NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081- 33504100 FONTE: 0101 - 1.12.1.12.361.0029.2081- 44504100 FONTE: 0101 
ASSINADO:   18/07/2018   VIGÊNCIA: 31/12/2018

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 010/2017 - CAIXA ESCOLAR CEMEI BEIJA FLOR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COOPERAÇÃO 010/2017, NO VALOR DE R$ 22.496,76.
2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0029.2080- 33504100 FONTE: 0101
1.12.1.12.365.0029.2080- 44504100 FONTE: 0101
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COOPERAÇÃO ORIGINÁRIO, SENDO RATIFICA-
DAS PELO PRESENTE TERMO.
ASSINADO: 18/07/2018 VIGÊNCIA: 31/12/2018

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 070/2018  - CAIXA ESCOLAR PREFEITO SEBASTIÃO CAMARGOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA DA 
ESTRUTURA FÍSICA E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIÃO CAMARGOS.
CLÁUSULA TERCEIRA – 3.1 O PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO TEM O VALOR TOTAL DE  R$ 28.728,15 DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS DE CUSTEIO E DUAS PARCELAS 
DE CAPITAL.
3.2 AS DESPESAS DECORRENTES DA PARCERIA CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO VIGENTE, NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081- 33504100 FONTE: 0101 - 1.12.1.12.361.0029.2081- 44504100 FONTE: 0101 -  1.12.1.12.365.0029.2080- 33504100 FONTE: 0101 – 
1.12.1.12.365.0029.2080- 44504100 FONTE: 0101
ASSINADO:   18/07/2018   VIGÊNCIA: 31/12/2018

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 097/2018  - CAIXA ESCOLAR DÉCIO CAMARGOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA DA 
ESTRUTURA FÍSICA E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA UMEI DÉCIO CAMARGOS.
CLÁUSULA TERCEIRA – 3.1 O PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO TEM O VALOR TOTAL DE  R$ 15.208,48 DIVIDIDO EM UMA PARCELA DE CUSTEIO E UMA PARCELA DE 
CAPITAL.
3.2 AS DESPESAS DECORRENTES DA PARCERIA CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO VIGENTE, NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.365.0029.2080- 33504100 FONTE: 0101 – 1.12.1.12.365.0029.2080- 44504100 FONTE: 0101
ASSINADO:   18/07/2018   VIGÊNCIA: 31/12/2018

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 065/2018  - CAIXA ESCOLAR PAULO CÉZAR CUNHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA DA 
ESTRUTURA FÍSICA E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO CÉZAR CUNHA.
CLÁUSULA TERCEIRA – 3.1 O PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO TEM O VALOR TOTAL DE  R$ 14.218,60 DIVIDIDO EM UMA PARCELA DE CUSTEIO E UMA PARCELA DE 
CAPITAL.
3.2 AS DESPESAS DECORRENTES DA PARCERIA CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO VIGENTE, NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081- 33504100 FONTE: 0101 - 1.12.1.12.361.0029.2081- 44504100 FONTE: 0101 
ASSINADO:   18/07/2018   VIGÊNCIA: 31/12/2018

Portaria 018/GAB/SEDUC

A Secretária Municipal de Educação, Sueli Maria Baliza Dias, no uso de suas atribuições, resolve: tornar sem efeito a Publicação dos Extratos dos Termos de Compromis-
so n.ºs 016/2018; 009/2018; 020/2018; 027/2018; 013/2018; 015/2018 e Aditivos aos Termos de Cooperação n.ºs 086/2017; 064/2017; 051/2017; 025/2017 e 034/2016. 
Motivo: Erro de Publicação. Data da Circulação: Diário Oficial de Contagem, Edição 4380, dia 10 de julho de 2018, pags. 15 e 16.
Contagem, 12 de julho de 2018. 
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SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

Onde se Lê:

ACÓRDÃO Nº 121/2018

PROCESSO Nº: 02B007342014
RECORRENTE: JK Brasil Comércio de Veículos LTDA.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
ASSUNTO: Enquadramento de ISSQN.
DATA DO JULGAMENTO: 11 de abril de 2018.
 
ISSQN PARCELAMENTO ANTERIOR DO DÉBITO- RETIFICAÇÃO DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. Por unanimidade dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais 
em reexame necessário mantiveram a decisão de primeira instância para decotar do TNF os valores que foram parcelados anteriormente. Participaram do julgamento 
presidido pela Sra.Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

Leia-se:

ACÓRDÃO Nº 121/2018

PROCESSO Nº: 02B007342014
RECORRENTE: JK Brasil Comércio de Veículos LTDA.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
ASSUNTO: Enquadramento de ISSQN.
DATA DO JULGAMENTO: 11 de abril de 2018.
 
ISSQN PARCELAMENTO ANTERIOR DO DÉBITO- RETIFICAÇÃO DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. Por unanimidade dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais 
em reexame necessário mantiveram a decisão de primeira instância para decotar do TNF os valores que foram parcelados anteriormente referente ao meses de setem-
bro, outubro e novembro de 2010, bem como pela retificação do valor da multa isolada aplicada, e pela manutenção das demais exigências consignadas. Participaram 
do julgamento presidido pela Sra.Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

Fica assim retificada a publicação efetuada no Diário Oficial de Contagem do dia 13 de abril de 2018.
Publique-se
Contagem, 19 de julho de 2018

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 09 (nove) dias do mês de julho de 2018 (dois mil e dezoito) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado 
à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, Segunda 
Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da 
Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. César Augusto de Barros. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em 
pauta o processo Nº 02.B.00350/15 – TURILESSA LTDA, recurso de ofício em face a decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de retificação das 
exigências do ISSQN lançadas no TNF nº 23.482 “série B” de 16/07/2015, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame necessário, reformou a decisão 
de primeira instância para alterar a base de cálculo do ISSQN de acordo com valores informados pelo SINTRAM e fixar o valor da multa isolada prevista no artigo 36 em 
50% do saldo devedor do ISS após aproveitamento de crédito do imposto, considerando-se como data de vencimento da multa a data da notificação fiscal. Colocado 
em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo Nº 16185/2017-
02A – WALDIR RIBEIRO PIRES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento do lançamento do IPTU e taxas com 
ele cobradas em virtude de isenção referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 02.091.0147.001, eis que não preenchidos os requisitos legais, com 
relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância. A Sra. Flávia de Aguiar 
Lage pediu vistas dos autos alegando a necessidade de apreciar melhor o caso. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que 
segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 09 
de julho de 2018- PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE- SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE 
SOUZA- MARCO TÚLIO MARCHESINI- CÉSAR AUGUSTO DE BARROS
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Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 12 (doze) de julho de 2018 (dois mil e dezoito) às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado à Av. Car-
deal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, sob 
a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Srta. Kênia Dutra de Campos. Abrindo a sessão foi feita a leitura e aprovada a Ata da última 
reunião ordinária. A seguir entrou em pauta, o processo nº. 06561/2016-02A – IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, recurso voluntário, com relatório da Srta. Kênia 
Dutra de Campos, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância que decidiu pelo indeferimento do pedido de isenção 
do lançamento do IPTU e taxas com ele são cobradas, referentes ao exercício de 2016 para o imóvel constituído pelo lote 0015, quadra 0016 de índice cadastral nº 
07.399.0100.001, bairro Parque São João, uma vez que existem provas contundentes acostadas aos autos de que a recorrente preenche todos os requisitos previstos 
no Decreto 630/2015, na Lei 3.496/2001 e no CTMC, fazendo jus, portanto ao benefício da isenção para o aludido exercício. Colocado em votação o voto da relatora 
foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 02.B.00419/2015 – INDÚSTRIA MECÂNICA 
NETO LTDA, recurso voluntário, com relatório da Srta. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 1ª instância, 
que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada para desconstituir o ISSQN, apurado com base nas notas fiscais 00086, 00514, 0701, 00735 e as notas 
lançadas em duplicidade de nºs 00236, 00529 e 00535. Em razão do erro material, concluiu pela retificação dos valores constantes das notas fiscais de  nº 00458,   
576 e 00624. Por fim, foram mantidas as demais exigências fiscais consignadas no AINF nº 04.9.000.4371.00001.00002678/2015-60. Colocado em votação o voto da 
Relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 02.B.00229/2011– GPS TRANSPORTES 
E LOGÍSTICA LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e votou pelo provimento parcial do pedido, para 
em consequência reformar a decisão de 1º instância e determinar a exclusão da base de cálculo tributário do ISSQN, os conhecimentos de transportes rodoviários de 
cargas de numeração 46.485, 14592, 31698, 31709, 31788, 31798, 32235, 32236, 32237 e 32238 por terem sido cancelados ou se referirem a transportes de natureza 
interestadual. Devem ser excluídas ainda, as notas fiscais nº 000.001 de 31/08/2007 e 000.007 de 05/11/2007, por se tratar de crédito tributário extinto pelo pagamen-
to realizado pelo tomador. Por fim, devem ser mantidas inalteradas as demais exigências fiscais consignadas no TNF 20.495 de 06/04/2011. Colocado em votação o 
voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 14864/2017-02A – MARIA DA 
CONCEIÇÃO MOREIRA, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter inalterada a 
decisão de 1ª instanciam que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2017, relativo ao imóvel 
de índice cadastral nº 81530050001, eis que não preenchidos os requisitos previstos no § 2º, do art. 2º do Decreto nº 57/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Coloca-
do em votação, o relator Marcelo Rodrigues do Carmo pediu vista para uma melhor análise. A seguir entrou em pauta o processo nº. 15973/2017-02A – JOÃO BATISTA 
DOS SANTOS, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter inalterada a decisão de 
1ª instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas com ele cobrada, referente ao exercício de 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral  
05.196.0159.001-0, por não preenchimento dos requisitos previstos no § 2º, do art. 2º do Decreto nº 57/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação 
o voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a 
presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.
Contagem, 12 de julho de 2018.PARTICIPANTES DA SESSÃO- JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE- SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- MARCELO 
RODRIGUES DO CARMO- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 189/2018

PROCESSO Nº 02.B.00080/2013
RECORRENTE: MAXI CARRO CERTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN 
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 18 de julho de 2018

ISSQN – RECURSO DE OFÍCIO – INTERMEDIAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS – VALORES LANÇADOS EM DUPLICIDADE PELO FISCO – PROCEDÊN-
CIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento 
parcial para  retificar as diferenças de ISSQN apuradas pelo fisco, de acordo com os valores descritos no quadro 7 à fl. 178 dos autos, mantendo-se as demais exigências 
contidas no TNF nº 2.236 “série B”. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. César Augusto 
de Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 190/2018

PROCESSO Nº 16973/2017-02A 
RECORRENTE: ANTONIO MIGUEL FILHO 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
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DATA DO JULGAMENTO: 18 de julho de 2018

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGOS 
50.B E 50.C DO CTMC – DECRETO Nº 54, DE 23 DE MARÇO DE 2017 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MAN-
TIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara da Junta de Recursos Fiscais, conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento 
para manter a decisão de primeira instancia que julgou improcedente o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índi-
ce cadastral nº 02.042.0293.001, para o exercício de 2017. Depreende-se da norma municipal que um dos requisitos para se conceder a isenção do IPTU, dentre outros, 
é que o beneficiário seja proprietário de um único imóvel residencial no município e que não tenha área construída superior a 250 m². Ocorre que, consta da Certidão 
de Registro do Imóvel que o Recorrente é proprietário do lote e cinco edificações residenciais nele edificadas, que somadas ultrapassam o limite de área construída pre-
vista na norma do § 2º, do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de março de 2017 combinado com artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido 
pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Cesar Augusto de Barros. Ausente o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 191/2018

PROCESSO Nº: 09253/2016-02A
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
ASSUNTO: Revisão de lançamento/ Isenção de Taxas.
DATA DO JULGAMENTO: 18 de julho de 2018.
 
REVISÃO DE LANÇAMENTO TAXAS TLFL E TFS DE 2016- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE- ATESTADO DE UTILIDADE PÚBLICA DEVIDAMENTE EMITIDO- ATESTADO DE FUNCIO-
NAMENTO EMITIDO POR ÓRGÃO DIVERSO DO EXIGIDO EM LEI. Por unanimidade dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, em análise ao recurso voluntário, 
mantiveram a decisão de primeira instância para julgar improcedente o pedido de revisão do lançamento com base na requerida isenção das taxas TFLF e TFS de 2016, 
uma vez que não foram apresentados todos os documentos exigidos na lei para a isenção e/ou remissão da taxa. Participaram do julgamento presidido pela Sra.Flávia 
de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Homologação - O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar 
Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 035/2018, Processo nº 051/2018, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS À SAÚDE DE TRATAMENTO INTENSIVO ATRAVÉS DE ORTESE DINAMICA (VESTE) CONSTITUIDA DE CORDAS ELÁS-
TICAS E UNIDADE UNIVERSAL DE EXERCICIOS (GAIOLA) COM POLIAS DE PESO, TAMBÉM CONHECIDOS COMO THERASUIT, PEDIASUIT, ADELI SUIT OU SIMILARES PARA 
CUMPRIMENTO A ORDENS JUDICIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM., a licitante ANA RAQUEL FONSECA PAIVA - ME no valor total estimado de 
R$ 71.430,10, totalizando em R$ 146.000,00. Dotação Orçamentária 339039 36.  Cleber de Faria Silva – Secretario Municipal de Saúde.  Em 18 de julho de 2018.

Aviso de Retificação da Homologação - O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 023/2018, Processo nº 049/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE SANEANTES E SACOS DE PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO INFECTANTES, SACO PLÁSTICO COMUM, LIXEIRAS E CONTÊINERES PARA ATENDIMENTO 
DA DEMANDA DA UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES: os licitante AMMER COMÉRCIO DE PRODU-
TOS QUÍMICOS DO BRASIL, no valor total estimado de R$ 842.816,50, CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no valor total estimado de R$ 22.900,70, 
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor total estimado de R$ 162.714,50, EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN-
DIVIDUAL EIRELI, no valor total estimado de R$ 15.972,00, GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA, no valor total estimado de R$ 1.948.700,00, GROW 
QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, no valor total estimado de R$ 52.000,00, HOPE COMERCIAL LTDA, no valor total estimado de R$ 176.450,00, onde se lê: INDALABOR 
INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA, no valor total estimado de R$ 347.538,50, leia-se: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA, no valor total 
estimado de 483.721,00 , L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA, no valor total estimado de R$ 598.971,20, Mat Med Hospitalar Ltda, no valor total estimado de R$ 11.379,30, 
MEDICOM EIRELI – ME, no valor total estimado de R$ 12.019,00, MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no valor total estimado de R$ 102.086,00, onde 
se lê:  totalizando em R$ 4.293.547,70. Leia-se: R$ 4.429730,20 Dotação Orçamentária 10-122-0038-2182-339030 22 2148 CR 804 / 10-302-0041-2195-339030 22 
2149 CR 1004 / 10-301-0040-2190-339030 22 / 2148 CR 930 / 10-305-0044-2197-339030 22 2150 CR 1038.  Cleber de Faria Silva   – Secretario Municipal de Saúde.  
Em 18 de julho de 2018.



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

Contagem, 19 de julho de 2018 Página 40 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4387

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

ATA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N. 002/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 053/2018 
EDITAL N. 030/2018

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 08h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, fizeram-se 
presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS) da Prefeitura Municipal de Contagem, 
que abaixo assinam, nomeados pela Portaria SEMOBS Nº 002, de 23/02/2018, com a finalidade de proceder o julgamento do conteúdo dos envelopes contendo os 
Documentos de Habilitação referente à Concorrência Nº 002/2018, destinada à contratação dos serviços de EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA PARA DEPOSIÇÃO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM GEOMEMBRANA, BEM COMO A PREVISÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COMO EXECUÇÃO DE 
CANAL RETANGULAR, ESTACAS 25+00,00 A ESTACA 55+00,00, NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE CONTAGEM, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos. As licitantes que apresentaram documentos de habilitação são listadas a seguir:

ORD LICITANTES

01 SOBRADO SOCIEDADE BRASILEIRA DE OBRAS LTDA.

02 INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

03 TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA.

04 CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA.

05 QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A

06 ENGIBRAS ENGENHARIA S.A

07 CONSÓRCIO COMPANHIA DA OBRA - FOMENGE

08 TCM- TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA.

Quanto ao Item 4.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, o Setor de Apoio Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos assim se manifesta em Relatório de Aná-
lise circunstanciado apenso ao Processo e disponível para todas as licitantes: “Quanto à alegação da licitante ENGIBRAS ENGENHARIA S.A: que solicitou que constasse 
na ata de abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação, que as licitantes INFRAARQ, CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA E QUEBEC não atenderam 
aos quantitativos mínimos conforme consta no subitem 4.2.3.8 do edital em seu item 2) TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, a Superintendência de 
Projetos/Subsecretaria de Planejamento e Projetos da SEMOBS decide, que tal alegação é pertinente no que concerne à licitante INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA EPP, conforme acima demonstrado. CONCLUSÃO: Pelo exposto, no que concerne ao Item 4.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital, a Superintendência de 
Projetos/Subsecretaria de Planejamento e Projetos da SEMOBS considera todas as licitantes habilitadas, com exceção da licitante INFRAARQ ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA EPP por não ter atendido o exigido na capacidade operacional (Subitem 4.2.3.8 do Edital em seu Item 2) TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA), apresentando somente o quantitativo de 125.000,00 m3  enquanto o Edital exige quantitativo mínimo de 1.013.000 t/km ou 779.230,769 m³ x km. ” A 
Comissão Permanente de Licitações procedeu a análise dos Itens 4.2.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL, 4.2.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA e 4.2.4. 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações considera todas as licitantes habilitadas, com exceção da licitante 
INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, considerada inabilitada por não ter atendido o exigido na capacidade operacional (Subitem 4.2.3.8 do Edital em 
seu Item 2) TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, apresentando somente o quantitativo de 125.000,00 m3 enquanto o Edital exige quantitativo mínimo 
de 1.013.000 t/km ou 779.230,769 m³ x km. Abre-se o prazo recursal prescrito em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

Lúcia Franco de Carvalho
Comissão Permanente de Licitações

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

PORTARIA SMDS Nº 015 DE 18 JULHO DE 2018.
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Dispõe sobre o regimento interno Banco de Alimentos do Município de Contagem.
A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, inciso V da Lei Orgânica do Município de Contagem; a Lei Com-
plementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017, que "dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal"e as competências 
definidas no DECRETO Nº 458, DE 28 DE MARÇO DE 2018, que “dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, as compe-
tências e atribuições de suas unidades, as definições e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências”; e, ainda;
Considerando o disposto na LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em 
assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências; na LEI 15.982/2006 que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutri-
cional Sustentável e dá outras providências; e na LEI Nº 4276, de 15 de JULHO de 2009 que cria o Sistema de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável no município 
de Contagem e dá outras providências;
E, em atendimento à Instrução Normativa nº.01 de 15 de maio de 2017 da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDSA);
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Regimento Interno do Banco de Alimentos do município de Contagem, na forma do Anexo I da presente Portaria.
Art.2º. Esta portaria deve ser submetida ao referendo do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Contagem – COMSAN, no prazo de 
30 (trinta) dias.
Art. 3º. A presente portaria entra em vigor na da data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Contagem, 18 de julho de 2018.
Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

ANEXO 
PORTARIA SMDS Nº 015/2018, 18 DE JULHO DE 2018.

REGIMENTO INTERNO PARA BANCO DE ALIMENTOS DE CONTAGEM/MG
Capítulo I – Das Disposições Iniciais 
Art. 1º – O presente Regimento Interno regulamenta o funcionamento do Banco de Alimentos do Município de Contagem.
Artigo 2º – O Banco de Alimentos do Município de Contagem faz parte do Plano Municipal de Abastecimento de Contagem operacionalizado pela Prefeitura de Conta-
gem, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio de sua Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento.
Seção I - Do Objetivo
Art. 3º – O Banco de Alimentos do Município tem como objetivo arrecadar alimentos, por meio de articulação do maior número possível de unidades de comercializa-
ção, armazenagem e processamento de alimentos, visando ao recebimento de doações de alimentos fora ou não dos padrões de comercialização, mas sem restrição de 
caráter sanitário (produtos inadequados para comercialização, mas próprios para consumo humano). 
Artigo 4º – O Banco de Alimentos do Município tem como objetivo distribuir os alimentos arrecadados às entidades assistenciais, associações, institutos e fundações, 
sem fins lucrativos, que atendam indivíduos em situação de vulnerabilidade social. O atendimento deve incluir distribuição de alimentos ou de refeições prontas, sem 
que os beneficiários finais incorram em qualquer tipo de custo.
Parágrafo único. Constituem ainda o objetivo do Banco de Alimentos do Município de Contagem: 
I – Selecionar, higienizar, processar e embalar, com base em conhecimentos técnicos e científicos em segurança alimentar e combate ao desperdício, os alimentos 
arrecadados por meio de doações e distribuí-los às entidades assistenciais, associações, institutos e fundações cadastradas junto ao COMSAN – Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Contagem.
II – Promover cursos de educação alimentar e capacitação, destinados a difundir conceitos e práticas de educação alimentar, a exemplo de: aproveitamento integral dos 
alimentos e práticas de higiene na manipulação de alimentos; 
III – Promover intercâmbio de experiências com programas que operem com objetivo e fim semelhante aos do Banco de Alimentos do Município;
IV – Estabelecer parcerias com organismos públicos ou privados para desenvolvimento de atividades relacionadas ao Banco de Alimentos do Município. 
Seção II – Dos Usuários e Beneficiários
Art. 5º - São usuários do Banco de Alimentos do Município: 
I – Entidades assistenciais, associações, institutos e fundações cadastradas junto ao COMSAN – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de 
Contagem e à Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento de Contagem.
II – Programas, projetos e ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Contagem.
Art. 6º - São beneficiários do Banco de Alimentos do Município: 
I – Quem usufrui dos serviços das entidades socioassistenciais cadastradas junto ao COMSAN – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de 
Contagem ou ao Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem. 
II - População em geral que se encontra em situação de insegurança alimentar em caráter emergencial, segundo as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social.
Seção III – Da Entrada de Alimentos no Banco de Alimentos do Município 
Art. 7º – Os alimentos provenientes de doação podem chegar até o Banco de Alimentos do Município das seguintes formas: 
I – Recolhidos pelo Banco de Alimentos do Município no local indicado pelo doador; 
II – Entregue pelo doador no Banco de Alimentos do Município;
III – Entregue por outro Banco de Alimentos do Município ou coletado em outro Banco de Alimentos.
Art. 8º – Alimento arrecadado em Campanhas promovidas no município ou por meio da Compra Direta da Agricultura Familiar ou doações de alimentos comprados 
(não provenientes do combate ao desperdício) feitas por comerciantes, produtores e cidadãos são permitidos. 
Parágrafo único. No ato do recebimento dos produtos será efetuado o registro de entrada e emitido recibo dos alimentos provenientes de doação, conforme modelo de 
formulários específicos de recibo e de controle de entrada de alimentos no Banco de Alimentos do Município. 
Seção IV – Dos Procedimentos para Recebimento, Manipulação e Armazenamento de Alimentos. 
Art. 9º – Após o recebimento, a equipe do Banco de Alimentos do Município efetuará a pesagem e seleção dos alimentos próprios para consumo humano. Os valores 
de peso antes e após a seleção devem ser registrados em formulário específico de controle de entrada de alimentos.
§ 1º Feita a seleção dos alimentos, os que forem julgados impróprios para o consumo humano poderão ser destinados ao CMAUF – Centro Municipal de Agricultura Ur-
bana e Familiar de Contagem para aproveitamento em compostagem e produção de adubo orgânico, ou ser recolhidos pela empresa de Coleta Urbana, ou descartados 
ao aterro Sanitário Municipal, ou outro destino dado ao lixo produzido pelo município de Contagem. O lixo orgânico poderá ser destinado aos criadores de animais, 
conforme avaliação da equipe técnica do Banco de Alimentos do Município. Os materiais recicláveis como: papel, alumínio, plástico, madeira, vidro e outros poderão 
ser destinados às Cooperativas de reciclagem do município, Programas de Reciclagem do Município ou outros fins ecológicos.
§ 2º Os alimentos selecionados (por processo de triagem) como próprios para consumo humano serão processados ou não e armazenados em acordo ao preconizado 
pelas Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, conforme exigido em regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Código Sanitário do Estado/
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Município, que normatizam as exigências sobre o tema. 
Art. 10 – O depósito e armazenamento dos alimentos serão realizados conforme a natureza de cada um, em atendimento às condições higiênico-sanitárias preconi-
zadas pelas Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, conforme exigido pela Norma específica, e, conforme disponibilidade técnica nos equipamentos do Banco de 
Alimentos do Município, podendo ser: 
I – Resfriamento (geladeira ou câmara frigorífica com temperaturas inferiores a 5ºC);
II – Congelamento (freezer ou câmara frigorífica com temperatura igual ou inferior a -18ºC); 
III – Temperatura ambiente (estoque seco: estrados, estantes e outros). 
Seção V – Da Saída de Alimentos 
Art. 11 – Os alimentos provenientes do Banco de Alimentos do Município podem chegar aos usuários, sem despesas aos beneficiados, das seguintes formas: 
I – A Organização da Sociedade Civil (por meio de funcionário, voluntário ou parceiro da entidade devidamente autorizado) retira os alimentos do Banco de Alimentos 
do Município, com transporte e embalagem (caixa plástica, sacola, saco plástico resistente, caixa térmica e outros) próprios, após ter sido autorizado pelo Banco de 
Alimentos; 
II – O Banco de Alimentos do Município (por meio de serviço terceirizado, serviço próprio ou parceiros) entrega os alimentos ao usuário, com transporte e embalagem 
secundária ou terciária (caixa plástica, sacola, saco plástico resistente, caixa térmica e outros), após cadastramento do usuário. 
Art. 12 – O usuário se compromete a distribuir os alimentos no mesmo dia em que saíram do Banco de Alimentos do Município, no caso de distribuição de alimentos 
para família em vulnerabilidade social. No caso de usuários que preparam refeições, o mesmo se compromete a prezar pela conservação dos alimentos recebidos e 
priorizar o uso de alimentos em função de sua validade ou amadurecimento no preparo da alimentação aos beneficiados.
Parágrafo único. A saída de alimentos do Banco de Alimentos do Município dar-se-á mediante o preenchimento do controle de distribuição de alimentos e do controle 
que comprova a distribuição dos alimentos às entidades socioassistenciais cadastradas junto ao COMSAN – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável de Contagem ou Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem. 
Capítulo II – Do funcionamento
Seção I – Do Prazo e Horário de Funcionamento
Art. 13 – O Banco de Alimentos do Município funcionará em dias úteis de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas. O funciona-
mento em feriados e datas festivas será determinado pela Prefeitura de Contagem. 
Art. 14 – O funcionamento do Banco de Alimentos do Município perdura enquanto houver demanda de usuários e disponibilidade de doações. O funcionamento e a 
permanência do Banco de Alimentos é política pública de segurança alimentar devendo seguir todas as diretrizes legais estabelecidas para a sua operacionalização.
Seção II – Da Equipe de Trabalho 
Art. 15 – Comporão a equipe de trabalho do Banco de Alimento do Município, preferencialmente, os seguintes funcionários/servidores públicos: 
I – Um (a) (01) responsável técnico-Nutricionista; 
II – O Diretor de Equipamentos de Abastecimento;
III – O Gerente de Abastecimento Social.
Parágrafo único. A composição da equipe do Banco de Alimentos do Município poderá ser ampliada a qualquer momento, mediante a avaliação e necessidade observa-
da pela Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento e aprovada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Art. 16 – Compete a (o) Nutricionista
I – Orientar a equipe do Banco de Alimentos do Município quanto aos procedimentos relativos às operações que tem relação com o fluxo de alimentos e controle de 
estoque. Acompanhar e avaliar os registros que tratam sobre o fluxo dos alimentos em formulários específicos preenchidos pela equipe do Banco de Alimentos do 
Município; 
II – Avaliar a qualidade dos alimentos recebidos, orientar a triagem, higienização, processamento ou não e embalagem, se responsabilizando pela aprovação da quali-
dade dos alimentos que serão distribuídos; 
III – Supervisionar as Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), acompanhar e avaliar os registros sobre o con-
trole higiênico-sanitário em formulários específicos preenchidos pela equipe do Banco de Alimentos do Município; 
VI – Elaborar material didático e ministrar ou coordenar cursos de capacitação para a equipe do Banco de Alimentos do Município, usuários, doadores, parceiros do 
Banco de Alimentos e população do Município;
V – Elaborar planilha e cronograma de distribuição de alimentos, em parceria com o(a) Assistente Social do Banco de Alimentos do Município e controlar sua distribui-
ção; 
VI – Elaborar relatórios, estudos e outros documentos com dados relacionados às atividades que desempenha, mediante solicitação d(a) diretor(a) do Banco de Alimen-
tos do Município; 
VII – Realizar visitas técnicas a doadores (para orientar sobre as doações) e as entidades (para avaliar as condições higiênico-sanitárias do local e para avaliação nutricio-
nal) quando necessário; 
VII – Desenvolver técnicas para redução e/ou eliminação do desperdício de alimentos. 
Parágrafo único. Comunicar ao(a) Diretor(a) de Abastecimento do Banco de Alimentos ocorrências que exijam providências ou decisões que fujam da competência do(a) 
nutricionista. 
Art. 17 – Compete ao Diretor de Equipamentos de Abastecimento:
I – Coordenar as atividades Banco de Alimentos do Município de Contagem, descritas neste Regimento Interno, prezando pelo cumprimento das regras estabelecidas;
II – Representar o Banco de Alimentos do Município em congressos, palestras, entrevistas e outros eventos oficiais;
III – Atuar permanentemente como captador de doações de alimentos, por meio da divulgação do Banco de Alimentos do Município com uso de material didático e por 
sua ativa participação na sociedade local; 
IV – Estimular e participar da elaboração de projetos para captação de recursos para o Banco de Alimentos do Município junto aos órgãos públicos do município;
V – Orientar a equipe do Banco de Alimentos do Município quanto aos trâmites e procedimentos administrativos do Banco de Alimentos; 
VI – Organizar arquivos, receber, enviar documentos e executar serviços de informática e outros trabalhos administrativos conforme determinado por seu superior 
(nutricionista, assistente social ou coordenador); 
VII – Elaborar relatórios em solicitação feita pelo (a) Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
ou mesmo por outros parceiros, com autorização de seus superiores;
VIII – Manter toda a documentação administrativa do Banco de Alimentos do Município organizada e atualizada; 
IX – Controlar o trabalho da equipe e a perfeita utilização dos recursos técnicos, materiais e financeiros do Banco de Alimentos do Município;
X – Participar de reuniões sobre o Banco de Alimentos do Município que ocorram com a Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento e/ou, Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social.
Parágrafo único. Comunicar a Chefia imediata ocorrências que exijam providências ou decisões que fujam da competência do Diretor de Abastecimento.
Art. 18 – Compete ao Gerente de Abastecimento Social:
I – Atender às chamadas telefônicas, verificar mensagens e correspondências destinadas ao Banco de Alimentos do Município repassando-as para os interessados; 
II – Realizar contato com as empresas parceiras para verificar volume de doação, data e horário da doação e repassar a informação sobre  com conhecimento de seu 
superior (nutricionista ou diretor); 
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III – Realizar contato com os usuários cadastrados para comunicar sobre a distribuição dos alimentos, conforme definido por seu superior (nutricionista ou diretor); 
IV – Auxiliar na organização e participar de eventos, cursos ou campanhas realizados pelo Banco de Alimentos do Município;
V – Controlar a entrada de alimentos. Preencher os recibos e demais formulários específicos para o registro da entrada de alimentos; 
VI – Participar da triagem e do descarte de alimentos impróprios para consumo humano;
VII – Controlar o armazenamento dos alimentos e sua organização; 
VIII – Controlar a saída de alimentos. Preencher os recibos e demais formulários específicos para registro de saída de alimentos; 
IX – Coordenar e participar dos trabalhos de pesagem, higienização, processamento, embalagem de alimentos e separação dos alimentos para distribuição aos usuários; 
X – Coordenar e participar dos trabalhos de limpeza do ambiente, equipamentos e utensílios; 
XI – Cumprir e fazer cumprir as Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e com as exigências referentes ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e 
demais normas pertinentes; 
XII – Informar ao seu superior imediato (diretor) a necessidade de aquisição material de limpeza, descartáveis, entre outros; 
XIII – Observar o funcionamento dos equipamentos do Banco de Alimentos do Município, comunicando ao seu superior imediato (diretor) qualquer falha ou mau 
funcionamento.
Parágrafo único. Comunicar ao(a) Diretor (a) e ao Nutricionista do Banco de Alimento do Município ocorrências que exijam providências ou decisões que fujam da com-
petência do(a) Gerente de Abastecimento Social.
Seção III – Das Obrigações dos Usuários 
Art. 22 – São obrigações dos usuários cumprirem as regras estabelecidas neste Regimento Interno do Banco de Alimentos do Município, são elas:
I – Receber os alimentos conforme definido neste Regimento Interno – Seção V – Saída de Alimentos, Capítulo I deste Regimento; 
II – Utilizar corretamente os alimentos recebidos, distribuindo no mesmo dia ou conservar de forma adequada os alimentos que serão usados no preparo de refeições 
para os beneficiados; 
III – Observar, respeitar e repassar aos beneficiados a importância do cumprimento do prazo de validade dos alimentos recebidos; 
IV – Participar das capacitações e ações educativas oferecidas pelo Banco de Alimentos do Município;
V – Prestar informação do destino dado aos produtos recebidos e entregar ao Banco de Alimentos do Município os comprovantes de distribuição dos alimentos (em 
sacolas, cestas ou outros) aos beneficiados; 
VI – Os usuários que atendem a famílias devem manter os cadastros das mesmas atualizados e monitorá-las através de visitas mensais, a fim de avaliar seu desenvolvi-
mento e o aproveitamento dos alimentos recebidos; 
VII – Atender somente a indivíduos ou famílias sem renda ou de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social e alimentar (requisito para o cadastro junto ao 
Banco de Alimentos do Município);
VIII – Oferecer gratuidade total no atendimento aos beneficiados e não utilizar os alimentos na realização de eventos que tenham caráter lucrativo (requisito para seu 
cadastro junto ao Banco de Alimentos Município); 
IX – Estar ciente de que o Banco de Alimentos do Município é abastecido por doações de caráter inconstante e, portanto, não cabe à instituição ressarcimento ou inde-
nização, caso ocorra variação quanto à quantidade, variedade ou frequência dos alimentos que recebe; 
X – Desenvolver ações de inclusão social promovendo geração de emprego e renda, proteção social e fortalecimento da cidadania, sem quaisquer tipos de discrimina-
ção e em caráter não assistencialista; 
XI – Recepcionar os funcionários do Banco de Alimentos do Município que poderão visitar suas instalações a qualquer momento, para acompanhamento das ações 
realizadas pelo usuário, inclusive, pelos Membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSAN); 
XII – Buscar incorporar ao seu atendimento, a demanda de pessoas pertencentes a grupos vulneráveis, apontados pelo Banco de Alimentos do Município;
Capítulo III – Da Estrutura do Banco de Alimentos do Município
Seção I – Da Estrutura 
Art. 23 – O Banco de Alimentos do Município deve ser dotado de:
I – espaço físico adequado às atividades desempenhadas pelo Banco de Alimentos do Município, descritas na Seção I - Do Objetivo, do Capítulo I deste Regimento 
Interno; 
II – equipamentos, tais como: computador, impressora, balança, seladora, liquidificador e outros; 
III – móveis, tais como: mesas para manipulação, mesas de escritório, arquivos, cadeiras, armários, estantes de inox e outros; 
IV – utensílios, tais como: faca com cabo plástico, tábua de polietileno, bacias plásticas ou em inox, tabuleiros em inox e outros; 
V – equipamento de proteção individual (EPI), como: luvas térmicas, avental plástico, botas plásticas e outras; 
VI – equipe de trabalho, conforme descrita na Seção II – Da Equipe de Trabalho, Capítulo II deste Regimento Interno. 
Art. 24 – A estrutura do Banco de Alimentos do Município deve atender às exigências preconizadas pelas Boas Práticas em Serviços de Alimentação, regulamentada pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Código Sanitário do Estado e do Município. 
Art. 25 – Os móveis, equipamentos, utensílios e equipamentos de proteção individual devem estar em bom funcionamento e devem ser fiéis ao cumprimento de suas 
finalidades.
Art. 26 – O Programa Banco de Alimentos do Município de Contagem tem sua base de operações instalada no seguinte endereço: Rua São Lucas, 266 – Bairro: Água 
Branca – Contagem/MG.
Art. 27 – Bens (móveis, equipamentos e outros) serão incorporados ao patrimônio público municipal, ficando vinculado a utilização desses bens às atividades do Progra-
ma Banco de Alimentos do Município de Contagem. 
Seção II – Da Manutenção e Administração 
Art. 28 – A operação de manutenção e administração do Banco de Alimentos do Município é de responsabilidade da Superintendência de Segurança Alimentar e Abas-
tecimento, órgão vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Capítulo IV – Das Condutas Vedadas no Banco de Alimentos do Município
Seção Única – Condutas Vedadas 
Art. 29 – São vedadas as seguintes condutas: 
I – Utilização e distribuição de alimentos impróprios para consumo (por parte do Banco de Alimentos do Município ou do usuário); 
II – Utilização de alimentos arrecadados pelo Banco de Alimentos do Município para outros fins que não as definidas na Seção V – Da Saída de Alimentos, do Capítulo I 
deste Regimento Interno, assim como o de comercialização dos alimentos recebidos de doações ou sua utilização na realização de eventos com caráter lucrativo;
III – Envolver propaganda política vinculada à arrecadação ou distribuição de alimentos do Banco de Alimentos do Município, assim como, às refeições servidas com os 
alimentos doados aos Bancos de Alimentos; 
IV – Utilização do espaço, equipamentos, utensílios e equipe do Banco de Alimentos do Município desvirtuados de seus objetivos e finalidades; 
V – Realizar campanhas publicitárias com recursos do Banco de Alimentos do Município, sem autorização ou menção ao órgão parceiro municipal.
VI – Deixar de cumprir com as obrigações previstas neste Regimento Interno;
Parágrafo único. Outras condutas não previstas no presente Regimento Interno poderão ser vedadas mediante a análise do órgão público.
Capítulo V – Das Disposições Finais
Art. 30 – Os casos omissos, assim como mudanças neste Regimento Interno, são de responsabilidade da Coordenação do Banco de Alimentos do Município em conjun-
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to com a Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento.
Art. 31 – Este Regimento Interno entra em vigor nesta data. 
Contagem, MG, 18 de julho de 2018.

Luzia Maria Ferreira 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Município de Contagem – COMDLGBT
Edital da eleição dos representantes da Sociedade Civil – Biênio-2018-2020

A  Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, responsável pelo Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Município de 
Contagem , no uso de suas atribuições legais, vem tornar público os procedimentos para o processo de escolha dos membros representantes da Sociedade Civil do Con-
selho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Município de Contagem, de acordo com o Decreto n° 536 de 26 de junho de 2015, 
pelo Decreto nº 80 de 17 de junho de 2013, e pelo disposto neste edital.

Art.1º. Este Edital contém normas destinadas a regulamentar e disciplinar a eleição dos membros representantes da Sociedade Civil ao Conselho Municipal de Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Município de Contagem COMDLGBT, em conformidade com o que dispõe o DECRETO nº 536 de 26 de junho de 
2015.

Art. 2º. A eleição para a escolha dos membros representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Traves-
tis e Transexuais do Município de Contagem COMDLGBT, para a gestão 2018/2020 será regulamentada por este Edital de Eleição.

Art.3º- A eleição dos membros representantes da sociedade civil que irão compor o  Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
do Município de Contagem COMDLGBT, para a gestão 2018/2020 será coordenada por Comissão Provisória Organizadora do Processo Eleitoral composta por 02 (dois) 
membros, devidamente publicados em Portaria 001/2018 no DOC – Edição 4378 de 06 de julho de 2018.

Art. 4º- São membros da Comissão Provisória Organizadora do Processo Eleitoral :
1. Neuza Martins de Oliveira – Representante Governamental da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
2. Cássia Campos da Silva – Representante Não Governamental: Movimento Social Coletivo Não Me Kahlo.

Parágrafo único. Os membros da Comissão Provisória Organizadora do Processo Eleitoral  representantes Não Governamental não poderão se candidatar ao pleito.

Art. 5° - COMDLGBT – Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Município de Contagem é um órgão deliberativo 
e                  paritário, composto por 09 (nove) membros titulares e 09 (nove) membros suplentes, representantes da Sociedade Civil e do executivo, os quais exercem 
função de Conselheiros.

Art. 6º – Serão eleitos
I – seis (06) representantes do Movimento LGBT Organizado de Contagem, por segmento garantindo a paridade de gênero;
II – dois (02) representantes independentes da Sociedade Civil; 
III – um (01) representante de pesquisadores(as) da temática da diversidade sexual. 
§1º – Caso não sejam eleitos representantes de pesquisadores (as) da temática da diversidade sexual e/ou representantes independentes da sociedade civil, as vagas 
poderão ser preenchidas por representantes do Movimento Organizado de Contagem, respeitando o processo seletivo.
§ 2° - Para cada conselheiro(a) indicado(a) um(a) suplente.
§ 3° - A função de conselheiro(a) é considerada como de interesse público e relevante e o seu exercício não é remunerado.
§ 4º - Para disciplinar o processo de escolha, o COMDLGBT – Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Município de Conta-
gem  instituiu uma comissão organizadora.

Art. 7º- O processo de escolha para a função de membro do Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Município de Conta-
gem, compreenderá as seguintes etapas:
a) formação da comissão organizadora eleitoral;
b) assembleia de eleição;
c) nomeação e posse.

Art. 8° - Poderá se inscrever para participar do processo de eleição como eleitor(a) as pessoas maiores de 18 anos com documento de identificação. 

Art. 9° - Para participar do processo eleitoral como candidato(a) ao assento no COMDLGBT, as instituições, os movimentos, os coletivos e/ou grupos e representantes 
independentes e pesquisadores deverão:
I – anexar ao formulário de inscrição da instituição, do representante, do movimento do  coletivo e/ou grupo,  que apresentará como candidato(a), os documentos 
específicos requisitados a cada um dos segmentos que tem assento no COMDLGBT;
II -  possuir  funcionamento até a data de publicação deste edital, no caso que couber;
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III – apresentar cópia dos documentos pessoais – carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço – dos(as) representantes eleitos(as) nas instituições, coletivos e 
ou grupos os quais serão indicados para eleição, no caso que couber.
§1º Quando se tratar de pesquisadores(as) da temática da diversidade sexual, o candidato(a) deverá apresentar algum vínculo em pesquisa ou artigos publicados da 
temática da diversidade sexual, acrescidos da cópia dos documentos pessoais – carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço;
§2º Quando se tratar de representantes independentes da sociedade civil, o candidato (a) deverá apresentar declaração de próprio punho atestando interesse na temá-
tica da diversidade sexual LGBT, acrescidos da cópia dos documentos pessoais – carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço;
§ 3° Quando se tratar de representantes de Movimento, Instituições, Associações, Coletivos ou Organizações, a comprovação será feita por meio de breve histórico 
sobre a sua atuação, através de material publicitário de realização das atividades no município, tais como: fotos, mídias sociais e vídeos. 

Art.10 - A candidatura de cada instituição, movimento, coletivo e/ou grupo e representante estará subordinada à comprovação dos requisitos específicos exigidos para 
cada assento, bem como dos requisitos comuns elencados no art. 9º do presente edital.

Art.11- As instituições eleitas para comporem o Conselho indicarão os seus representantes por escrito. 

Art. 12 – Para fins deste edital, consideram-se Movimento, Instituições, Associações, Coletivos ou Organizações, aqueles que desenvolvam atividades voltadas para a 
diversidade sexual LGBT. 

Art.13- Para indicar candidato(a) ao assento no COMDLGBT os Movimento, Instituições, Associações, Coletivos ou Organizações deverão apresentar os seguintes docu-
mentos:
I- Declaração de indicação de representante do Coletivo, de movimento de instituição  e/ou grupo que comprove a existência legal ;
Paragrafo único – A falta do documento exigido para o registro da candidatura implicará em seu indeferimento. 

Art.14 - É vedado às instituições civis indicarem pessoas que não façam parte do quadro funcional, associativo, ou que tenha qualquer vinculação com administração 
pública  em cargo de confiança do poder executivo municipal.

Parágrafo Único- A participação de seus representantes junto ao COMDLGBT perpassará pela autonomia garantida pela instituição e/ou grupos representados(as).

Art.15- As instituições, os movimentos, os representantes  e/ou grupos que se cadastrarem como  candidatos(as) deverão se dirigir à Superintendência de Políticas de 
Defesa dos Direitos Humanos e Diversidade Sexual/Espaço Cidadania LGBT, situado a Rua José Carlos Camargos, nº 130, Sede, Contagem, Telefone: (31)3912.4403, 
munidas da documentação exigida, sendo de  responsabilidade da instituição/grupo a entrega do cadastro impreterivelmente na data estipulada nesse edital. O período 
do cadastramento será em dias úteis de 06/08/2018 a 21/08/2018, nos horários de 09:00 às 16:00 horas.

Art.16- A análise da documentação das instituições e/ ou grupos candidatos será realizada pela comissão eleitoral no prazo de até dois (02) dias úteis, após o término 
do cadastro.

Parágrafo Único- Após a análise da documentação, a comissão eleitoral publicará  no Diário Oficial do Município a relação das instituições deferidas.

Art.17- As instituições e/ou grupos que solicitaram cadastramento, como candidatos(as), que tenham sido considerados(as) inabilitados(as), poderão recorrer da deci-
são, no prazo de dois (2) dias úteis a contar da data de publicação.

Parágrafo Único- O recurso será dirigido à comissão eleitoral, que deverá manter ou não sua decisão, no prazo de dois (02) dias úteis.

Art.18- A escolha das instituições e/ou grupo que irão compor o COMDLGBT para o biênio 2018-2020 será realizada em sessão pública no dia 13/09/2018, quinta – 
feira, das 19:00 às 21:30 horas, na UNA Contagem – Av. João César de Oliveira, nº 5775 – Bairro Beatriz – Contagem/MG. 

Art. 19- Processo de Escolha – Votação:
I – cada eleitor(a) ou candidato(a) terá direito a um (01) voto para cada assento no COMDLGBT;
II - a cédula que conter 2 (dois) ou mais votos por segmentos será anulada;
III - cada candidato(a) titular ou suplente terá 02 (dois) minutos para apresentação de sua proposta, conforme inscrição.

Art. 20- O mandato dos representantes das instituições civis é de 02 (dois) anos permitida uma recondução, conforme o Decreto nº 536 de 26 de junho de 2015.

Art. 21- A comissão eleitoral disponibilizará durante a assembleia eleitoral a relação das instituições candidatas, organizadas em ordem alfabética.

Art. 22 - A  apuração dos votos será feita pela comissão eleitoral, imediatamente após o término da assembleia.

Art. 23 – Em caso de empate, será considerada eleita a instituição, o pesquisador(a) e o representante independente escolhido por aclamação.

Art. 24- Será registrado em ata todo o processo eleitoral que deverá conter sua descrição detalhada, inclusive a classificação de todos(as) os candidatos(as) votados(as).

Art. 25- O resultado final do processo eleitoral será publicado no Diário Oficial de Contagem.

Art. 26- A posse dos(as) candidatos(as) eleitos(as) ocorrerá em ato solene, em data a ser estipulada pela Comissão Eleitoral, e serão nomeados pelo Exmo. Senhor Prefei-
to do Município de Contagem ou seu representante.

Art. 27- A comissão eleitoral é competente para decidir sobre quaisquer casos ou situações não previsto em lei ou neste edital.

Art. 28- Esse edital entra em vigor na data de sua publicação.

Marcelo Lino da Silva
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Secretário Municipal da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania

Funec

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 13 de julho de 2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018
TIPO: Menor Preço.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER OS CURSOS FINANCIADOS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDE-
RAL, CRIADO EM 2011, POR MEIO DA LEI 12.513/2011, O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC E FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA, OFERTADOS PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM.
   

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS nº 020/2018
MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

Tipo: MENOR PREÇO Data: 28/06/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER OS CURSOS FINANCIADOS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, 
CRIADO EM 2011, POR MEIO DA LEI 12.513/2011, O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC E FORMAÇÃO INICIAL E CONTI-
NUADA, OFERTADOS PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM.

EMPRESA
FORNECEDORA     LOTE

OBJETO LICITADO VALOR
TOTAL

VICTOR TIENGOS CORREIA - ME 

CNPJ (MF) n.º 

25.838.040/0001-38 UNICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, PARA ATEN-
DER OS CURSOS FINANCIADOS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CRIADO EM 
2011, POR MEIO DA LEI 12.513/2011, O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO 
TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, OFERTADOS 
PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM. R$ 9.445,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS.....................................................................................................................................................................  R$ 9.445,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DA DESPESA FONTE

1. 1122 12.363.0037.2093 339030 2100

Exmº. Sr.  Presidente,
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações. NÃO HOUVE RECURSOS.
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto à licitante vencedora, submetendo o procedimento a deliberação de V.Sa. solicitando a homologação do resultado do 
julgamento que reconhece como vencedora do certame a empresa licitante acima.

ALTAIR DE OLIVEIRA MARCELO
Pregoeiro

DESPACHO:

ADJUDICADO o resultado do presente Processo de Compra para a contratação da empresa VICTOR TIENGOS CORREIA - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
25.838.040/0001-38 para atender a Fundação de Ensino de Contagem, tudo conforme devidamente registrado no referido PROCESSO DE COMPRAS, HOMOLOGO a 
licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 13 de julho de 2018.

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente da FUNEC
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EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 002/2018 

CAIXA ESCOLAR FUNEC NOVO CRUZEIRO SUL e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modificações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 043/2018, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fica fazendo parte integrante deste PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fica alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação financeira inicialmente pactuada à realidade e 
necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades financeiras da Fundação e deverão 
ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fica acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$3.000,00 (Três mil reais), para 
Custeio, a ser incluída na 2ª parcela de Custeio do cronograma de desembolso, ficando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual até o limite legal dos 
recursos financeiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de R$ 
33.607,50 (Trinta e três mil e seiscentos e sete reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.2.12.362.0037.2094 - Natureza: 33.50.4100 - Fonte: 1100
1.12.2.12.362.0037.2094 - Natureza: 33.50.4100 - Fonte: 2100

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratificam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modificados por este PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO.

Transcon

DECISÃO
Referência: Pregão Presencial nº. 05/2018 – Processo Administrativo 026/2018

A TransCon retomou as atividades de gerenciamento do pátio de recolhimento de veículos que até 15 de maio do corrente ano estava sob a responsabilidade da con-
cessionária SITRAN. Até o dia 15 de agosto a empresa manterá a infraestrutura, especialmente de segurança, em processo prudente de transição das atividades. 
Para gerência integral das atividades, decidi pela abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de vigilância 
armada, supervisão monitorada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atuação nas dependências do Pátio de Recolhimento da TransCon. 
Entretanto, verificou-se durante 2 (dois) meses de gestão, a eficiência da vigilância com cães, especialmente nos platôs mais distantes da portaria (4 e 5), considerando 
o potencial de afugentamento de possíveis invasores com menor custo (comparada à vigilância feita por pessoas armadas). 
Assim, ficou demonstrado o interesse público, considerando a vantajosidade, oportunidade e conveniência, de contratação de serviços de vigilância armada, conciliada 
com cães de guarda. 
ISTO POSTO, revogo a Autorização de fl. 20 dos autos supracitados.
Registre-se, publique-se e intime-se.
Contagem, 17 de julho de 2018. 

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes
...................................................................................................................................................................................
Extrato

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2016/TRANSCON
CARONA Nº 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2016. 
CONTRATADA: ALGAR MULTIMÍDIA S/A
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: Fica alterado o subitem 4.1 da Cláusula Quarta – DO PRAZO, e subitem, 7.1 da Cláusula Sétima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato Originário, que 
passa a partir da assinatura deste Termo, a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
4.1. O presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir de 19/07/2018.

CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta da dotação Orçamentária: 11162.15.122.0001.2148 – 339039.00 – Fonte: 1100.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais)
Contagem, 12 de julho de 2018.  
Gustavo Gomes Peixoto
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Presidente da Transcon
...................................................................................................................................................................................
Extrato

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2016TRANSCON 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2016 
CONTRATADA: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: 1.1. Fica alterado o subitem 2.1 da Cláusula Segunda – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, e subitem, 3.1 da Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA do Contra-
to Originário, que passa a partir da assinatura deste Termo, a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Pelos serviços prestados, a Autarquia, pagará à CONTRATADA, a quantia estimada de R$ 166.758,23 (Cento e sessenta seis mil e setecentos e cinquenta oito reais 
e vinte três centavos) para o período de 24(vinte quatro) meses, com base na Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no Processo Licitatório nº 009/2016, 
Pregão Presencial nº 002/2016
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
3.1. Este Contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a partir 15/07/2018
Contagem 13 de julho de 2018
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON
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