
"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, 21 de fevereiro de 2019 Página 1 de 164 Diário Oficial de Contagem - Edição 4527

Atos do Executivo

DECRETO Nº 899, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Altera o decreto nº 811, de 10 de dezembro de 2018, que institui o Programa Incentive, regulamenta o art. 16 da Lei Complementar nº 245, de 29 de dezembro de 
2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial, a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA: 

Art. 1º O Decreto Municipal nº 811, de 10 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ....................................
...................................................
I – Secretaria Municipal de Governo;
................................”. (NR)
Art. 2o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registo, em Contagem, aos 21 de fevereiro de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem 

GILBERTO SILVA RAMOS
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO Nº 900, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Disposto no art. 9º, da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018,

DECRETA:

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

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

1.10.1.08.122.0001.2050.33903900.0100 12.198,86

1.13.1.10.302.0041.2196.31717000.0102 24.000,00

1.07.2.09.272.0055.2016.33903500.0100 2.997.000,00

1.21.1.18.541.0065.2066.33903900.0100 834.000,00

1.20.1.13.392.0014.2159.31901300.0100 160.162,80
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1.13.1.10.302.0041.2196.33717000.0102 24.000,00

TOTAL 4.051.361,66

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

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

1.10.2.08.244.0072.2146.33504300.0100 12.198,86

1.13.1.10.122.0038.2184.33903900.0102 740.000,00

1.13.1.10.122.0038.2185.33903000.0102 48.000,00

1.20.1.27.812.0077.2210.33903600.0100 160.162,80

1.13.1.10.302.0041.1032.33503900.0102 400.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.33503900.0102 1.641.000,00

1.13.1.10.122.0038.2186.33503900.0102 1.050.000,00

TOTAL 4.051.361,66

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

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de  fevereiro de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Modernização

DECRETO Nº 901, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Disposto no art. 9º, da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018,

DECRETA:

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

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)
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1.05.1.04.124.0001.2003.33903900.0100                     5.008,64 

1.06.1.04.131.0066.2013.33909300.0100                 135.511,23 

1.10.2.08.244.0072.2208.33504300.2129                   56.000,00 

1.16.2.15.122.0001.2148.33903900.0157                 200.000,00 

1.16.2.15.122.0001.2148.33904000.0157                 245.000,00 

1.10.4.08.306.0071.2128.33903200.0100                 830.000,00 

1.20.1.27.812.0077.2099.33909300.2124                   50.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2148                 600.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2150                 600.000,00 

1.15.1.15.122.0001.2113.31909600.0100                            1,00 

1.10.2.08.244.0072.2146.44504200.2129                   14.000,00 

1.21.2.18.541.0018.2056.33903900.1100                 189.900,00 

1.20.1.27.813.0077.2102.33909300.2124                   50.000,00 

1.05.2.04.124.0001.2199.33909300.1100                            1,00 

1.06.1.04.131.0066.2013.33909200.0100                   81.918,33 

1.10.1.08.122.0001.2050.33909300.0100                     9.000,00 

TOTAL 3.066.340,20

Art. 2º  Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

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

1.05.2.04.124.0001.2199.33903900.1100                            1,00 

1.05.1.04.124.0001.2001.33903000.0100                     5.008,64 

1.10.1.08.122.0001.2138.33903000.0100                     9.000,00 

1.10.2.08.244.0069.2139.33903200.2129                   56.000,00 

1.10.2.08.244.0069.2139.44905200.2129                   14.000,00 

1.10.4.08.306.0071.2128.33504300.0100                 830.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2192.33903900.2148                 600.000,00 

1.13.1.10.305.0044.2198.33903900.2150                 600.000,00 

1.15.1.04.122.0001.2051.33903900.0100                            1,00 

1.16.2.15.122.0001.2148.33903700.0157                 100.000,00 

1.16.2.15.122.0001.2148.33904700.0157                 345.000,00 

1.20.1.27.812.0077.2099.33903600.2124                 100.000,00 

1.21.2.18.541.0018.2056.33903000.1100                 100.000,00 

1.21.2.18.541.0018.2056.33909300.1100                   89.900,00 

1.06.1.04.131.0066.2013.33903900.0100                 217.429,56 

TOTAL 3.066.340,20

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.986, de 28 de dezembro de 2018, conforme parágrafos 
1º a 3º  e seus incisos.

Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de fevereiro de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
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Prefeito de Contagem

CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Modernização

DECRETO Nº 902, DE 21 DE FEVEREIRO DE  2019

Abre crédito adicional suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do pará-
grafo único do art. 8º  da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e  art. 8º da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018; e

CONSIDERANDO a apuração de superávit fi nanceiro de exercício anterior, por meio do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2018,  no valor de R$3.669.000,00 
(três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil reais), referente a Recuros Vinculados de Transferências de Convênios - Mediotec, conforme demonstrativo emitido pela 
Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e saldo constante na conta corrente 101638-5, Agência 1633-0, do Banco do Brasil.

DECRETA:

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

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

1.12.2.12.122.0001.2092.31900400.2200 800.000,00

1.12.2.12.122.0001.2092.31901300.2200 200.000,00

1.12.2.12.363.0037.2093.33903600.2200 240.000,00

1.12.2.12.363.0037.2093.33904800.2200 800.000,00

1.12.2.12.363.0037.2093.33903000.2200 328.000,00

1.12.2.12.363.0037.2093.33903900.2200 1.301.000,00

TOTAL 3.669.000,00

Art. 2º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.986, de 28 de dezembro de 2018, conforme parágrafo 
1º e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de fevereiro de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem
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CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Modernização

DECRETO Nº 903, DE 21 DE FEVEREIRO DE  2019

Abre crédito adicional suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do pará-
grafo único do art. 8º  da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e  art. 8º da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018; e

CONSIDERANDO a apuração de superávit fi nanceiro de exercício anterior, por meio do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2018,  no valor de R$570.981,69 
(quinhentos e setenta  mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), referente ao Convênio/Contrato de rapasse nº 1010090-70 , conforme demon-
strativo emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda  e saldo constante na conta corrente 647079-9, Agência 0893-1, da Caixa Econômica Federal.

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

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

1.10.4.08.306.0071.2130.44905200.2242 570.981,69

TOTAL 570.981,69

Art. 2º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.986, de 28 de dezembro de 2018, conforme parágrafo 
1º e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de fevereiro de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Modernização

DECRETO Nº 904, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019
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Dispõe os recursos consignados na Reserva para Emendas Parlamentares, nos termos do art. 6º da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018, que estima as recei-
tas e fi xa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2019,

DECRETA:

Art. 1º  As Emendas Parlamentares para consignação de recursos nos termos do art. 6º da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018 sem impedimentos de ordem técni-
ca, são aquelas constantes no anexo deste Decreto.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 21 de fevereiro de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 21/02/2019

RETIFICAÇÃO NO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°011/2019 PA. 013/2019 DISP. 005/2019 CONTRATADA: PRONOBRE LTDA – ME, PUBLICADO NO DOC – 
EDIÇÃO 4524 PG.4 DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019
ONDE SE LÊ: VALOR DO CONTRATO: R$ 89.800,00 LEIA SE: VALOR DO CONTRATO: R$ 16.400,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE  ADJUDICAÇÃO E  HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 21 de fevereiro de 2019.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2018
PA: 177/2018
TIPO: Menor Preço

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para 02 (dois) elevadores tipo plataforma da marca 
vertical tech, instalados no Prédio Sede da Prefeitura de Contagem, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças de 
reposição mediante ressarcimento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Natureza da Despesa: 1071.04.122.0001.2132-33903999-0100
                           1071.04.122.0001.2132-33903024-0100

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

Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA Lote VALOR TOTAL

CENTRAL ELEVADORES LTDA único R$ 7.839,60

Valor reservado para peças R$ 7.200,00

PREÇO TOTAL========================================> R$ 15.039,60
Totalizando o valor da licitação em R$ 15.039,60 (quinze mil, trinta e nove reais e sessenta centavos).

MÁRCIA MENDES SIQUEIRA
PREGOEIRA

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora CENTRAL ELEVADORES LTDA., no valor de R$ 15.039,60 (quinze mil, trinta e nove reais e sessenta centavos), modalida-
de Pregão Eletrônico nº 062/2018, homologo a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 21 de fevereiro de 2019.
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MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM 
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA 

A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC-  Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 084/2019

PROCESSO Nº: 11146/2017-02A 
RECORRENTE: DAVID ALVES MALAQUIAS
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 18 de fevereiro de 2019

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE APOSENTADO –– PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – REQUISITOS LEGAIS ATENDI-
DOS – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe 
provimento, reformando a decisão de primeira instância, para reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2017 para o imóvel de índice cadastral 
nº 08.031.0358.001, eis que comprovado que o Recorrente possui apenas um imóvel no município de Contagem, tendo sido atendidos os demais requisitos previstos 
no §2º do art. 2º do Decreto nº 54 de 23 de março de 2017. 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 085/2019

PROCESSO Nº: 07445/2017-01A 
RECORRENTE: ANÍSIO SILVA CARLOS
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 18 de fevereiro de 2019

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE APOSENTADO –– PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RENDA SUPERIOR AO LIMITE 
LEGAL – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe 
provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, ainda que por outros fundamentos, não reconhecendo o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício 
de 2017 para o imóvel de índice cadastral nº 10.821.0389.003, eis que o Recorrente tem renda mensal superior ao limite previsto em lei, não tendo sido atendidos, 
portanto, os  requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54 de 23 de março de 2017. 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 086/2019

PROCESSO Nº 09976/2017-02A
RECORRENTE: TEREZINHA BRAZ RIBEIRO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 18 de fevereiro de 2019

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 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE - INDEFERIMENTO 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRESENTAÇÃO DO REGISTRO ATUALIZADO DO IMÓVEL - DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Se-
gunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância 
e conceder o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 07.072.0462.001, para o exercício de 2017; 
uma vez que restou comprovado que a Recorrente é proprietária única do imóvel antes do fato gerador ao qual se pleiteia a isenção. Assim, foram preenchidos no caso 
todos os requisitos para o deferimento da isenção, previstos no § 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, o Sr. Cesar Augusto de Barros e o Sr. Marco Túlio 
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Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 087/2019

PROCESSO Nº 18595/2017-02A
RECORRENTE: ELMO ANDRADE CAMPOS
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 18 de fevereiro de 2019

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 – POSSUIR MAIS DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO - INDEFERI-
MENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO - DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara 
do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e conceder o 
pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 04.293.0306.001, para o exercício de 2017; uma vez que 
restou comprovado que o Recorrente possui apenas um imóvel no município, com duas edifi cações erigidas no lote, mas cuja área total construída não ultrapassa os 
250 m². Assim, foram preenchidos no caso todos os requisitos para a isenção previstos no § 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, o Sr. Cesar Augusto de 
Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 088/2019

PROCESSO Nº: 23752/2017-02A
RECORRENTE: IGREJA BATISTA CENTRAL DE BELO HORIZONTE
CONSELHEIRO RELATOR: Leonardo Brandão Rocha
VOTO EM SEPARADO: Marco Túlio Marchesini
ASSUNTO: Isenção IPTU.
DATA DO JULGAMENTO: 18 de fevereiro de 2019.

ISENÇÃO IPTU- IMOVÉL UTILIZADO COMO TEMPLO RELIGIOSO- LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO. Por três votos a um os conselheiros do Conselho Tributário Admin-
istrativo de Contagem conheceram do recurso voluntário e deram provimento, reformando a decisão de primeira instância, para conceder a isenção do Imposto Predial 
e Territorial Urbano e taxas que com ele são lançadas para o exercício fi nanceiro de 2017. 
Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza , Sr.Leonardo Brandão Rocha,  Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de 
Barros.   
VOTO VENCIDO DO CONSELHEIRO RELATOR: 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário por  ser tempestivo, mas nego-lhe provimento para, ainda que por outro fundamento, manter a decisão proferida 
pela Junta de Julgamento Fiscal, a qual indeferiu o pedido de isenção do IPTU e taxas para o exercício fi nanceiro de 2017, incidente sobre o imóvel de índice cadastral 
02.358.0298.006.

ACÓRDÃO Nº 089/2019

PROCESSO Nº: 06576/2016-01A
RECORRENTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS.
CONSELHEIRO RELATOR: Leonardo Brandão Rocha
VOTO EM SEPARADO: Marco Túlio Marchesini
ASSUNTO: Isenção IPTU.
DATA DO JULGAMENTO: 18 de fevereiro de 2019.

ISENÇÃO IPTU- IMOVÉL UTILIZADO COMO TEMPLO RELIGIOSO- LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO. Por três votos a um os conselheiros do Conselho Tributário Admin-
istrativo de Contagem conheceram do recurso voluntário e deram provimento, reformando a decisão de primeira instância, para conceder a isenção do Imposto Predial 
e Territorial Urbano e taxas que com ele são lançadas para o exercício fi nanceiro de 2017. 
Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Leonardo Brandão Rocha, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Bar-
ros.   
VOTO VENCIDO DO CONSELHEIRO RELATOR: 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário por  ser tempestivo, mas nego-lhe provimento para, ainda que por outro fundamento, manter a decisão proferida 
pela Junta de Julgamento Fiscal, a qual indeferiu o pedido de isenção do IPTU e taxas para o exercício fi nanceiro de 2017, incidente sobre o imóvel de índice cadastral 
02.084.0172.003

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM 
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CONTAC – 2ª INSTÂNCIA 

A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC-  Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 090/2019

PROCESSO Nº: 09722/2017-02A
RECORRENTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 19 de fevereiro de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENCIONISTAS – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL 
– COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO PROTOCOLADO EM TEMPO REGULAMENTAR - REFORMA DA DECISÃO. Por unanimidade de votos, acompanhando 
o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância  e deferir o pedido do Contribuinte para con-
ceder isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 05.248.0762.001-0, pela comprovação nos autos que o Contribuinte é propri-
etário de  apenas um   Imóvel no Município e reúne todas  as condições para concessão da isenção, conforme previsto no artigo 50-C do Código Tributário Municipal de 
Contagem MG e §2º do artigo 2º do decreto  Nº 54/2017. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sra. Kênia Dutra de Campos, 
o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 091/2019

PROCESSO Nº 23434/2017-02A
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DO CARMO SANTOS
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado 
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo 
DATA DO JULGAMENTO: 19 de fevereiro de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENCIONISTAS – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL 
– COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO PROTOCOLADO EM TEMPO REGULAMENTAR - REFORMA DA DECISÃO. Por unanimidade de votos, acompanhando 
o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância  e deferir o pedido  para conceder isenção de 
IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 07.139.0306.001-0, depois de comprovação que a Recorrente é proprietária do imóvel objeto 
do pedido e reúne todas  as condições para concessão de isenção do IPTU de 2017, conforme previsto no artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem MG 
e §2º do artigo 2º do decreto  Nº 54/2017. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Mário 
Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 092/2019

PROCESSO Nº 11539/2017-02A
RECORRENTE: ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO BELO HORIZONTE
ASSUNTO: Isenção de IPTU Templos Religiosos
RELATOR:Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA  DO JULGAMENTO: 19 de fevereiro de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para imóveis utilizados como templos religiosos – indeferimento do pedido em primeira instância – recurso provido 
- DECISÃO reformada –  COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NOS AUTOS – IMÓVEL LOCADO PARA A REQUERENTE NA DATA DO FATO GERADOR. Acompanhando o voto 
do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância para dar provimento ao recurso do contribuinte para isenção de IPTU e TCRS para o 
exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 03.163.0159.001, uma vez preenchidos os requisitos previstos no inciso VI, do §1º, da Lei nº 3.496/2001, c/c 
com o §2º, do art. 2º, do Decreto nº 12/2017, por estar o imóvel locado para a requerente na data do fato gerador do imposto. Participaram do julgamento, presidido 
pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 093/2019

PROCESSO Nº 11534/2017-02A
RECORRENTE: ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO BELO HORIZONTE
ASSUNTO: Isenção de IPTU Templos Religiosos
RELATOR:Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA DO JULGAMENTO: 19 de fevereiro de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para imóveis utilizados como templos religiosos – indeferimento do pedido em primeira instância – recurso provido 
- DECISÃO reformada –  COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NOS AUTOS – IMÓVEL LOCADO PARA A REQUERENTE NA DATA DO FATO GERADOR. Acompanhando o voto 
do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância para dar provimento ao recurso do contribuinte para isenção de IPTU e TCRS para o 
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exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 08.309.0144.001, uma vez preenchidos os requisitos previstos no inciso VI, do §1º, da Lei nº 3.496/2001, c/c 
com o §2º, do art. 2º, do Decreto nº 12/2017, por estar o imóvel locado para a requerente na data do fato gerador do imposto. Participaram do julgamento, presidido 
pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 094/2019

PROCESSO Nº 10134/2017-02A
RECORRENTE: DORIVAL MÁRCIO DE SOUZA 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 19 de fevereiro de 2019.

IPTU/tcrs – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – indeferimento do pedido em primeira instância – recurso provido – REFOR-
MADA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROPRIETÁRIA dE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO – PREENCHIMENTO dos requisitoS Legais – POSSUI DIREITO Ao deferimento 
dO BENEFÍCIO. Acompanhando o voto da relatora, a 1ª Câmara, por unanimidade, conheceu do Recurso Voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de 
primeira instância com base nos documentos ofi ciais acostados aos autos e deferir o pedido da contribuinte para conceder isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, 
relativo ao imóvel constituído pelo lote 0005, quadra 0144, de índice cadastral nº 04.187.0127.001, localizado na Rua Coronel Mário Campos, nº 102, Bairro Industrial 
3ª Seção, Contagem/MG, pois restou demonstrado nos autos que o contribuinte é proprietário de um imóvel nesse Município. Portanto, os requisitos previstos no § 2º, 
do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC foram preenchidos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a 
Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 095/2019

PROCESSO Nº 08728/2017-02A
RECORRENTE: SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ALMEIDA 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 19 de fevereiro de 2019.

IPTU/TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO DE 
PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA –  PROPRIEDADE DE ÚNICO IMÓVEL NESSE MUNICÍPIO – CADASTRAMENTO POR FRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – POS-
SUI DIREITO AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Acompanhando o voto da relatora, a 1ª câmara, por unanimidade, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, 
para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 02.381.0047-001, 
constituído pelo lote 0012, quadra 0024, localizado na Rua Mônaco, nº 335, Bairro Santa Cruz, Contagem/MG, uma vez que restou demonstrado que o contribuinte, Sr. 
Sebastião Teixeira de Almeida, é proprietário de único imóvel nesse Município, bem como a pendência de cadastramento por fração foi sanada. Portanto, os requisitos 
previstos no § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC foram preenchidos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico 
Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 096/2019

PROCESSO Nº 09203/2017-02A
RECORRENTE: NÍCIA GOMES DE SOUZA
ASSUNTO: Isenção de IPTU - Comprovação área inferior a 250m2
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura 
DATA DO JULGAMENTO: 19 de fevereiro de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENCIONISTAS – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – COMPROVAÇÃO DOS REQUI-
SITOS LEGAIS – ÁREA INFERIOR A 250M2 – PEDIDO PROTOCOLADO EM TEMPO REGULAMENTAR – REFORMA DA DECISÃO. Por unanimidade de votos, acompanhando o 
Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário, e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e determinar a desconstituição do lança-
mento do IPTU-Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e Taxas que com ele são lançadas, sobre o imóvel Lote 08, Quadra 51, de índice cadastral nº 
02.411.0132.001-0, localizado na Rua Barcelona, nº 49, Apto. 101, Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG., na forma do artigo 50-C do Código Tributário Munici-
pal de Contagem MG e §2º do artigo 2º do Decreto nº 54/2017. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Marcelo Rodrigues 
do Carmo, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura (Relator), e a Sra. Kênia Dutra Campos.

Conselho Tributário Administrativo de Contagem – 
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA 

A Secretária do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, CONTAC – 2ª INSTÂNCIA,no exercício das suas atribuições, faz publicar a ERRATA abaixo indicada: 
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Tendo em vista erro material, no texto do Acórdão Nº 378/2018, publicado no Diário Ofi cial de Contagem - Edição 4479 de 10/12/18, 

ERRATA DE DECISÃO

Onde se Lê: Índice Cadastral nº 04.364.0265.001-0
Rua Coronel Américo Teixeira Guimarães, nº 186, B: Industrial – 3ª Seção-Contagem- MG
Leia-se: Índice Cadastral nº 08.215.0050.001
Rua Leni Amaral, 304, B: Novo Progresso – Contagem - MG

ACÓRDÃO Nº 378/2018

PROCESSO Nº 08443/2017-02A
RECORRENTE: BEATRIZ ALVES DE CARVALHO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DE JULGAMENTO:  04 de dezembro de 2018.

IPTU/tcrs – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – indeferimento do pedido em primeira instância – recurso provido – REFOR-
MADA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROPRIETÁRIA e possuidora dE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO – PREENCHIMENTO dos requisitoS Legais – POSSUI DIREITO Ao 
deferimento dO BENEFÍCIO. Acompanhando o voto da relatora, a 1ª Câmara, por unanimidade, conheceu do Recurso Voluntário e deu-lhe provimento, para reformar 
a decisão de primeira instância no sentido de conceder a isenção de IPTU e TCRS do exercício de 2017, relativo ao imóvel constituído pelo incidente sobre o imóvel 
constituído pelo lote 004B, quadra 0027, de índice cadastral nº 08.215.0050.001, localizado na Rua Leni Amaral, nº 304, Bairro Parque Novo Progresso – 1ª Seção, 
Contagem/MG, nos termos do § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico 
Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

Notifi cação de lançamento 

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento à determinação judicial, 
bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o interessado que procedeu ao lançamento de IPTU complementar conforme 
abaixo especifi cado:

Processo: 0079.12.004.363-7
Interessado: FRICON Frigorífi co Industrial de Contagem S/A, CPF: 19.791.995/0001-84.
Lançamento de IPTU e taxas referentes a 2011 para os índices cadastrais 01.061.0975.001-0, 01.061.0975.002-0, 01.061.0975.003-0, 01.061.0975.004-0, 
01.061.0975.005-0, 01.061.0975.006-0, 01.061.0975.007-0 e 01.061.1000.001-0.

Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários

Notifi cação de lançamento 

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento à determinação judicial, 
bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o interessado que procedeu à emissão de Certidão de Não Incidência de 
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI referente ao imóvel constituído pelos lotes 22 e 23, da quadra 12, do Bairro Arvoredo – 2ª Seção.

Processo: 5002305-59.2018.8.13.0079
Interessado: CRG Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ: 22.139.522/0001-01.

Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários

PORTARIA SEFAZ Nº 01, de 20 de fevereiro de 2019.

Nomeia comissão de sindicância para apuração de irregularidades apontadas na nota técnica 1081.0041.18 – CGM.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Ato Administrativo nº. 22.557, de 21 de janeiro de 2019, e de acordo com a 
estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018;

R E S O L V E:
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Art. 1º DESIGNAR, a partir de 25 de janeiro de 2019, a servidora ANDRESA TEIXEIRA TAUCCE, matrícula 1257605, para exercer suas atribuições de assessoramento junto 
à Procuradoria Geral do Município, no setor de Diretoria de Licitações, Parcerias e Contratos.

Contagem, 20 de fevereiro de 2019. 

Gilberto Silva Ramos
Secretário Municipal de Fazenda
Mat.: 01488151

Secretaria Municipal 
de Saúde

Retifi cação de Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, retifi ca o aviso de sessão do PE 107/2018, que tem como objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPOLIVITAMÍNICOS E CORRELATOSPARA ATENDIMENTO A PROCESSOS JUDICIAIS, dessa 
maneira do onde se lê: Pregão Eletrônico Nº 074/2018 – PAC 162/2018 Leia-se Pregão Eletrônico Nº 107/2018 – PAC 220/18. Em 21 de fevereiro de 2019.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico Nº 092/2018 – PAC 
187/2018 - AQUISIÇÃO DE APLICADORES, LEITORES DE MICROCHIPS E MICROCHIPS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO COMO PARTE DO PROGRA-
MA DE GUARDA RESPONSÁVEL DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E  TERMO DE 
REFERÊNCIA.. – Data: 12 de março de 2018 às 09h00min – Site www.licitacoes-e.com.br RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou www.
licitacoes-e.com.br , informações através do e-mail: saude.licitacao@contagem.mg.gov.br - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 21 de fevereiro de 
2019.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico Nº 114/2018 – PAC 
231/2018 - AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTARES INDUSTRIALIZADAS, DESTINADAS A ATENDER AO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUAN-
TITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO – FORNECIMENTO ÚNICO.– Data: 13 de março de 2018 às 09h00min – Site www.licitacoes-e.com.br RETIRADA DE 
EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou www.licitacoes-e.com.br , informações através do e-mail: saude.licitacao@contagem.mg.gov.br - Cleber de 
Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 21 de fevereiro de 2019.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 096

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o aprovado no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2018 – 096º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  22/02/2019 a  01/03/2019:

Médico da Família – 1° ao 13° Classifi cados
Médico Clínico Geral – 1° ao 4º Classifi cados
Médico Psiquiatra _ 1º Classifi cado

Contagem, 20 de fevereiro de 2019.
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CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 198, de 23 de janeiro de 2019 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Sele-
tivo Simplifi cado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classifi cação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplifi cado nº 001/2018, após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios defi nidos no referido edital

096º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMILIA 1º PRISCILA LANE MACHADO JORGE 15,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 2° IZABELA GOMES REIS DE PAULA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 3° JOYCE MENDES DE SÁ 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 4° GUILHERME SALLES MAGALHAES 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 5° LARISSA GERMANO REGO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 6º MATHEUS CALDAS AVELAR 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 7º MIRIAN GONCALVES COSTA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 8º ISABELA SILVA DE ALMEIDA SOUSA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 9º LUIZA NAVARRO CALDEIRA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 10º THABATA HELENA PIROLLI DO CARMO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 11º JESSICA FAGUNDES DA COSTA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 12º MARA LEMOS COIMBRA FERNANDES 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 13º AUGUSTO SERGIO SIMON FAVA LEITE 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO CLINICO GERAL 1º HEROS SOUZA COUTO JUNIOR 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLINICO GERAL 2º LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLINICO GERAL 3º CAROLINE OLIVEIRA ROMAO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLINICO GERAL 4º GUILHERME HENRIQUE XAVIER CRUZ 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO PSIQUIATRA 1º ELBA VALLE 15,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Cynthia Andrea Antão Pires
Jose Carlos Matos 
Juscelio Pereira da Silva
Wilton Batista de Santana Junior

Contagem, 20 de fevereiro de 2019.

Contagem, 20 de fevereiro de 2019.

Composição dos Comitês Organizadores da Plenária Municipal de Saúde 2019.
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Considerando o Regimento da Plenária Municipal de Saúde 2019, publicado no Diário Ofi cial de Contagem em 28 de janeiro de 2019 e a Reunião Ordinária do Con-
selho Municipal de Saúde de Contagem, realizada em 12/02/2019, em primeira chamada às 17h: 30min e em segunda chamada às 18h, no auditório da Prefeitura 
Municipal de Contagem, que aprova os comitês para a Plenária Municipal de Saúde de Contagem 2019:
Comitê Executivo: Newton Sérgio Lopes Lemos, Kênia Silveira Carvalho Carvalho, André Chaves Pagy, Lucas Davdson Guedes, Nelci Barreiros da Silva e Elane Márcia 
Lobo.
Comitê de Comunicação e Mobilização Social: Ernestina Aparecida Diniz, Lucas Rafael dos Santos e Paulo Simão dos Santos.
Comitê de Relatoria: Rúbia Laura Oliveira Aguiar, Ronaldo Wagner Gontijo e Patrícia de Cássia Silva.
Comitê de Finanças: Maria José Pinto, José Maria Melo e Anderson Fernandes Matos.

O Conselho Municipal de Saúde de Contagem solicita que este documento seja publicado no Diário Ofi cial de Contagem para que seja dada publicidade.

Atenciosamente, 

____________________________________________________
Maria José Pinto
Primeira Secretária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA - EDITAL 02/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001

O Secretário Municipal de Saúde convoca os aprovados no Processo de Seleção Pública - Edital 02/2018 - Programas de Residência Multiprofi ssional em Saúde, da clas-
sifi cação abaixo relacionada, a comparecer no setor de Centro de Estudos do Complexo Hospitalar de Contagem, de 08 horas às 16 horas, localizado à Avenida João 
César de Oliveira, n° 4495 - Bairro Eldorado, Contagem/ MG, no período de 21/02/2019 a 22/02/2019 para efetivação da matrícula, munidos dos documentos exigidos 
conforme edital.

Área de Concentração: Saúde da Criança

Categoria Profi ssional: Enfermagem

CANDIDATO INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Marcia Cristina Moreira 931895 1º

Nataniele da Silva Sanazaro 543597 2º

Categoria Profi ssional: Fisioterapia

Ariane Vanessa Lopes Ferreira 843809 1º

Categoria Profi ssional: Fonoaudiologia

Sara Marina Santos Faustino 282799 1º

Categoria Profi ssional: Psicologia

Damaris Karoline Oliveira dos Santos 247248 1º

Categoria Profi ssional: Serviço Social

Andresa Candida de Azevedo 944332 1º

Categoria Profi ssional: Terapia Ocupacional

Ingrid Otoni Machado Prata Amorim 229458 1º

Área de Concentração: Urgência e Trauma

Categoria Profi ssional: Enfermagem

CANDIDATO INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Marcelle Machado Barbosa 24360 1º 

Thaynna Neres dos Santos 274688 2º 
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Renata Kelly da Silva Santos 365713 3º 

Vaga destinada a candidatos negros e pardos (Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015)

Luciano Jerônimo da Silva Batista 1859 4º 

Categoria Profi ssional: Farmácia

Fernanda Simões Linhares 638763 1º

Categoria Profi ssional: Fisioterapia

Poliana Conceição Amaral Pinto 111739 1º

Rita de Kassia Matos Reis Silva 735207 2º

Categoria Profi ssional: Fonoaudiologia

Barbara Aparecida de Carvalho Dias 873166 1º

Categoria Profi ssional: Serviço Social

Raquel Guieiro Guimaraes 610503 1º

Contagem, 20 de fevereiro de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 017, de 08 de fevereiro de 2019.

Exonera a servidora pública que menciona e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o disposto  no Artigo 31 da Lei Municipal nº 2160, de 20 de dezembro de 1990,

RESOLVE:

Artigo 1º-  Exonerar, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professora de Enfermagem - PEB 2,  Nível XIII A, Padrão 8, matrícula 00387134, lotada na Fundação 
de Ensino de Contagem – FUNEC, a servidora VERA LÚCIA DA SILVA, a partir de 07 de fevereiro de 2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2019.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 020, de 11 de fevereiro de 2019.

Concede a Licença sem Vencimento para Tratar de Interesses Particulares o servidor público que menciona e dá outras providências.
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A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o disposto  nos Artigos 79,80 e 90 da Lei Municipal nº 2160, de 20 de dezembro de 1990, 

RESOLVE:

Artigo 1º-  Conceder, a Licença sem Vencimento para Tratar de Interesses Particulares, pelo período de 1º (primeiro) de fevereiro de 2019 a 31 janeiro de 2021, ao servi-
dor JOSÉ DE JESUS SOUZA, titular do cargo de provimento efetivo de Professora de Química - PEB 2, Nível XIII A, Padrão 11, matrícula 00381195.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º(primeiro) de fevereiro de 2019.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC
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