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Atos do Executivo

LEI Nº 5170, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar, mediante convênio, recursos ao Instituto de Gestão e Humanização (IGH) no âmbito da intervenção municipal do 

Decreto Municipal nº 176/2021.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, em caráter excepcional, e por força da intervenção municipal, a celebrar, no presente exercício, convênio com o 

Instituto de Gestão e Humanização – IGH, visando ao repasse fi nanceiro do valor de R$ 34.500.000,00 (trinta e quatro milhões e quinhentos mil reais), a título de suple-

mentação dos recursos necessários à garantia da continuidade da prestação de serviços de Assistência à Saúde pela referida organização social, signatária do Contrato 

de Gestão nº 108/2018.

Parágrafo único. Para os fi ns do disposto nesta lei e na Lei nº 5.157, de 7 de julho de 2021, será considerado como convenente o CNPJ 11.858.570/0014-58. 

Art. 2º O convênio atenderá ao disposto no § 1º do art. 199 da Constituição da República Federativa do Brasil; no § 4º do art. 130 da Lei Orgânica do Município de 

Contagem e no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993, no que couber. 

Art. 3º As transferências serão destinadas à continuidade da prestação do serviço essencial de saúde, à parte do Contrato de Gestão nº 108/2018, e não constituem 

repactuação ou aditivo, estando condicionadas à vigência da intervenção municipal.

Parágrafo único. A decretação da intervenção municipal não obsta a realização de procedimentos de apuração de responsabilidade por eventuais irregularidades prati-

cadas durante a vigência do referido Contrato de Gestão.

Art. 4º As despesas com a execução desta lei correrão pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, nos termos da lei orçamentária, sem pre-

juízo da abertura de créditos especiais ou extraordinários, nos termos da legislação regente.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 1º de setembro de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem
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ASSINATURA DIGITAL

DECRETO Nº 302, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021

Abre crédito adicional suplementar.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto nos artigos 8º e 9º, da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 

2021,

DECRETA:

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

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

1.13.1.10.122.0038.2260.33503900.2154              2.000.000,00 

1.13.1.10.122.0038.2260.33903000.2154                 519.999,61 

1.13.1.10.122.0038.2260.33903900.2154              1.320.000,00 

TOTAL              3.839.999,61 

Art.2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste decreto, serão utilizadas as transferências de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) - outros 

programas fi nanciados por transferências fundo a fundo, com base em excesso de arrecadação no exercício, conforme estudo elaborado pela Secretaria Municipal de 

Fazenda em 26 de agosto de 2021.

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei 5.120, de 15 de janeiro de 2021, conforme parágrafos 1° a 3º e 

seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 1º de setembro de 2021.

MARILIA APARECIDA CAMPOS 

Prefeita de Contagem
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DECRETO Nº 303, DE 1° DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a estrutura organizacional, as competências, as atribuições e o quadro de pessoal e cargos da Secretaria Municipal de Fazenda.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica Municipal e, em especial, o dispos-
to no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017,

DECRETA:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 1º A Secretaria Municipal de Fazenda – Sefaz – tem por fi nalidade planejar e coordenar a política fazendária municipal, estabelecendo programas, projetos e ativ-
idades relacionadas com as áreas fi nanceira, contábil, fi scal e tributária, bem como desenvolver atividades relativas aos serviços de execução da dívida tributária e não 
tributária, com as competências defi nidas no art. 13 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017.
Art. 2º A estrutura organizacional da Sefaz é composta pelas unidades vinculadas diretamente ao Secretário, à Subsecretaria de Finanças Municipais e à Subsecretaria 
da Receita Municipal, com suas respectivas Superintendências e Diretorias, conforme organograma defi nido no Anexo I e com o quantitativo, a distribuição de cargos 
de provimento em comissão – DAM – e de gratifi cação estratégicas municipais – GEM, conforme Anexo II.
§ 1º Estão diretamente vinculadas ao Secretário as seguintes unidades:
I – Gabinete do Secretário;
II – Assessoria Econômica e Financeira;
III – Diretoria de Informações Econômicas e Fiscais;
IV – Conselho Tributário Administrativo de Contagem – Contac;
V – Subsecretaria de Finanças Municipais;
VI – Subsecretaria de Receita Municipal.
§ 2º A Subsecretaria de Finanças Municipais contém as seguintes unidades organizacionais:
I – Superintendência de Finanças:
a) Diretoria de Movimentação Bancária e Dívida Pública;
b) Diretoria de Inspeção Financeira.
II – Superintendência de Contabilidade:
a) Diretoria de Análise e Registro Contábil;
b) Diretoria de Escrituração Contábil.
§ 3º A Subsecretaria de Receita Municipal contém as seguintes unidades organizacionais:
I – Superintendência de Receitas Mobiliárias e Fiscalização:
a) Diretoria de Cadastros e Tributos Mobiliários;
b) Diretoria de Fiscalização. 
II – Superintendência de Receitas Imobiliárias:
a) Diretoria de Cadastro Imobiliário;
b) Diretoria de Tributos Imobiliários.
III – Superintendência de Legislação e Crédito Tributário:
a) Diretoria de Isenção, Imunidade e Remissão;
b) Diretoria de Legislação e Orientação Tributária;
c) Diretoria de Crédito Tributário.
IV – Superintendência de Informação e Inovação;
V – Diretoria de Atendimento ao Público.

TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES

CAPÍTULO I
DAS UNIDADES VINCULADAS AO SECRETÁRIO

Seção I
Gabinete do Secretário

Art. 3º Ao Gabinete do Secretário compete:
I – organizar o expediente do Gabinete, suas audiências, bem como as correspondências do Secretário e Subsecretários;
II – promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
III – planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de administração do pessoal e desenvolvimento de recursos humanos;
IV – coordenar o sistema de administração de material, patrimônio e logística e zelar pela conservação e manutenção dos bens vinculados ao uso da Sefaz;
V – controlar as despesas e o uso de materiais de consumo no âmbito da Sefaz;
VI – manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Sefaz;
VII – executar outras ações e atividades concernentes a sua natureza ou determinadas pelo Secretário.

Seção II
Da Assessoria Econômica e Financeira

Art. 4º À Assessoria Econômica e Financeira compete:
I – prestar assessoria ao Secretário ou a quem ele indicar, em assuntos especializados;
II – promover a gestão de processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
III – assessorar as relações do Secretário com os órgãos da Administração Municipal e entidades externas, inclusive órgãos colegiados;
IV – atuar no planejamento estratégico da Sefaz e em seus planos setoriais;
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V – apoiar e assessorar as atividades desenvolvidas pelas unidades da Sefaz, conforme defi nições do Secretário;
VI – gerir as atividades de apoio administrativo ao Secretário e aos demais setores da Sefaz;
VII – coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o Plano 
Plurianual – PPA – e da Lei Orçamentária Anual – LOA, no que se refere a Sefaz, em conjunto com a Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Gestão – Seplan;
VIII – acompanhar e controlar a execução orçamentária da Sefaz, visando à alocação efi ciente dos recursos e o cumprimento de objetivos e metas estabelecidos;
IX – coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Sefaz, acompanhar sua efetivação e respectiva execução fi nanceira;
X – gerir e fi scalizar os contratos e processos de compra de materiais, bens e serviços necessários ao funcionamento da Sefaz;
XI – acompanhar e orientar a execução fi nanceira e a prestação de contas de convênios, acordos ou instrumentos congêneres em que a Sefaz é parte;
XII – desenvolver outras atividades destinadas à consecução dos objetivos da Sefaz.

Seção III
Da Diretoria de Informações Econômicas e Fiscais

Art. 5º À Diretoria de Informações Econômicas e Fiscais compete:
I – acompanhar e controlar o cronograma de recebimento de receitas transferidas;
II – coordenar e acompanhar a defi nição de critérios e índices de participação do Município em receitas oriundas de transferências constitucionais não voluntárias pelos 
governos estadual e federal;
III – representar os interesses do Município nos processos de apuração e de liberação de recursos transferidos pelos governos estadual e federal;
IV – coordenar as atividades de apuração do índice de participação no Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – e do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – do Município e das expectativas de trans-
ferências, interagindo com a Receita Estadual e com os contribuintes;
V – levantar e acompanhar, junto às secretarias e órgãos estaduais e municipais responsáveis pela apuração, os dados que resultarão na defi nição do índice de partici-
pação no ICMS;
VI – promover diligências fi scais de orientação e substituição de declarações do movimento econômico aos contribuintes do ICMS, quando da apuração do Valor Adicio-
nado Fiscal – VAF;
VII – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Seção IV
Do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – Contac

Art. 6º O Contac fi ca vinculado ao Gabinete do Secretário, representando a segunda instância de recursos administrativos, sendo regida por regulamentação própria.

Seção V
Da Subsecretaria de Finanças Municipais e suas unidades

Art. 7º À Subsecretaria de Finanças Municipais compete:
I – coordenar o controle fi nanceiro mediante fl uxo de caixa e relatórios gerenciais;
II – organizar os procedimentos para cumprimento das obrigações pecuniárias;
III – coordenar e supervisionar a arrecadação de receita pela rede bancária autorizada junto aos cofres municipais;
IV – participar da elaboração da programação fi nanceira e acompanhar sua execução;
V – supervisionar e acompanhar a escrituração do movimento de arrecadação e pagamento;
VI – acompanhar e informar a disponibilidade do Tesouro e o comportamento fi nanceiro;
VII – acompanhar e fi scalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais aos fundos especiais;
VIII – acompanhar as transferências intragovernamentais;
IX – gerenciar os recursos fi nanceiros provenientes de convênios;
X – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Subseção I
Da Superintendência de Finanças

Art. 8º À Superintendência de Finanças compete:
I – gerenciar a movimentação dos recursos fi nanceiros municipais, inclusive os relativos às transferências constitucionais, legais, voluntárias e de operações de crédito 
sob sua responsabilidade;
II – efetuar o controle fi nanceiro mediante fl uxo de caixa e relatórios gerenciais;
III – gerir os pagamentos de despesas e repasses de recursos solicitados pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, conforme diretrizes da Subsecretaria de 
Finanças Municipais;
IV – promover a liquidação da despesa, realizando a inspeção fi nanceira dos processos de pagamento;
V – preparar o pagamento das despesas orçamentárias e intraorçamentárias, efetuar pagamentos e receber quitação;
VI – coordenar e supervisionar a arrecadação de receita pela rede bancária credenciada pela Sefaz;
VII – participar da elaboração da programação fi nanceira e acompanhar sua execução;
VIII – supervisionar e acompanhar a escrituração do movimento de arrecadação e pagamento;
IX – acompanhar e informar a disponibilidade do Tesouro e o comportamento fi nanceiro;
X – acompanhar e fi scalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais aos fundos especiais;
XI – coordenar a execução orçamentária e fi nanceira dos contratos da dívida interna e externa do Município, exceto precatórios;
XII – administrar o cadastro das contas bancárias de gestão da Subsecretaria de Finanças Municipais junto às instituições fi nanceiras;
XIII – proceder à coleta, pesquisa e análise de dados e informações econômico-fi scais de forma a subsidiar o processo decisório;
XIV – supervisionar as demandas para desenvolvimento e manutenção dos sistemas informatizados da administração fi nanceira do Município;
XV – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 9º À Diretoria de Movimentação Bancária e Dívida Pública compete:
I – gerir a movimentação dos recursos fi nanceiros municipais, inclusive os relativos às transferências constitucionais, legais, voluntárias e de operações de crédito;
II – exercer o controle e o registro de créditos orçamentários e adicionais de toda a receita;
III – conferir os valores depositados na rede bancária, confrontando-os com os documentos de arrecadação recebidos, solicitando a rede bancária a regularização de 
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pendências, a aplicação e resgate dos recursos e, observando as peculiaridades de cada conta, a legislação vigente e as melhores opções de fundos de investimento;
IV – verifi car o cumprimento dos prazos de repasse de arrecadação pela rede bancária;
V – elaborar diariamente relatórios gerenciais de receitas e despesas, a partir do lançamento fi nanceiro da movimentação efetivamente ocorrida;
VI – elaborar, projetar, acompanhar e analisar o Fluxo de Caixa diário, mensal e anual;
VII – elaborar boletins diários e mensais de caixa e bancos, e informar diariamente a Subsecretaria de Finanças Municipais as disponibilidades do tesouro e o comporta-
mento fi nanceiro;
VIII – acompanhar e efetuar as despesas de repetição de indébito e os contratos bancários;
IX – realizar o pagamento de despesas centralizadas e descentralizadas, bem como acompanhar e efetivar os repasses solicitados pelos demais órgãos da Administração 
Direta e Indireta;
X – manter o registro de procurações e habilitações de terceiros para recebimento de valores;
XI – executar e acompanhar o recebimento das garantias contratuais, bem como orientar os Fundos Municipais e entidades da Administração Indireta quanto aos seus 
procedimentos;
XII – acompanhar e efetuar a execução orçamentária e fi nanceira dos contratos da dívida interna e externa do Município, exceto precatórios;
XIII – gerar e remeter periodicamente relatórios das operações de crédito para diversos órgãos internos e externos;
XIV – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 10 À Diretoria de Inspeção Financeira compete:
I – coordenar e controlar a inspeção de atos e procedimentos como medida preliminar ao cumprimento das prestações pecuniárias;
II – aferir a compatibilidade dos itens e serviços referentes à liquidação de despesas;
III – conferir e analisar os processos para pagamento, verifi cando os aspectos legais de formação do processo em conformidade com os termos de contratos, convênios 
e outros;
IV – revisar e analisar processos, de faturas, adiantamentos e suprimento de fundos, entre outros;
V – proceder à análise das prestações de contas referentes a adiantamentos fi nanceiros e diárias de viagens;
VI – propor ações preventivas que assegurem a correta utilização dos recursos públicos, contribuindo para a correta instrução dos processos de pagamentos;
VII – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Subseção II
Da Superintendência de Contabilidade

Art. 11. À Superintendência de Contabilidade compete:
I – executar, avaliar e controlar as atividades de administração fi nanceira e contábil, observadas a orientação e supervisão técnica dos órgãos centrais do Poder Executi-
vo, visando ao cumprimento das normas legais que disciplinam a realização de despesas públicas;
II – elaborar e disponibilizar informações contábeis e gerenciais, incluindo os indicadores constitucionais legais, que subsidiem a tomada de decisão e permitam a efi cá-
cia e efetividade à Administração Pública Municipal;
III – orientar, supervisionar e fi scalizar a contabilidade analítica e sintética no sistema orçamentário, fi nanceiro e patrimonial, mantendo atualizado o Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público e os Procedimentos Contábeis de acordo com as normas pertinentes;
IV – interagir com os órgãos da Administração Indireta e fundos, visando à consolidação das contas municipais e o aprimoramento qualitativo da gestão contábil;
V – acompanhar e analisar os resultados da gestão orçamentária, fi nanceira e patrimonial, por meio de balanços, relatórios e outros demonstrativos contábeis;
VI – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 12. À Diretoria de Análise e Registro Contábil compete:
I – organizar, coordenar e promover as atividades de classifi cação e registro contábil;
II – elaborar a prestação de conta de gestão da Administração Municipal e os demonstrativos fi scais previstos na Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Secretaria do Tesouro Nacional;
III – apresentar informações e relatórios contábeis aos órgãos do Poder Executivo e às entidades de controle externo;
IV – acompanhar e apurar os gastos no cumprimento dos limites legais;
V – elaborar balanços, balancetes, relatórios e outras demonstrações contábeis do sistema orçamentário, fi nanceiro e patrimonial, a fi m de evidenciar o posicionamento 
das aplicações econômico-fi nanceiras do Poder Executivo;
VI – defi nir os procedimentos necessários à consolidação das informações contábeis;
VII – defi nir e coordenar as atividades referentes ao fechamento contábil mensal, ao encerramento e à abertura do exercício fi nanceiro;
VIII – promover estudos e análise da situação econômico-fi nanceira do Poder Executivo;
IX – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 13. À Diretoria de Escrituração Contábil compete:
I – efetuar os lançamentos para a contabilidade orçamentária, fi nanceira e patrimonial;
II – processar os registros e conciliações contábeis;
III – executar as atividades de classifi cação e registro contábil;
IV – executar a contabilidade analítica e sintética no sistema orçamentário, fi nanceiro e patrimonial, mantendo atualizado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e 
os Procedimentos Contábeis de acordo com as normas pertinentes;
V – promover a conciliação fi nal de contas, visando à garantia de fi delidade da informação contábil;
VI – manter arquivo e guarda de documentos para fi ns de auditorias interna e externa;
VII – proceder ao arquivamento e guarda de documentos de pagamento e contábeis da Secretaria Municipal de Fazenda;
VIII – preparar, quando solicitado, a documentação referente aos demonstrativos contábeis aos órgãos competentes, em especial à Câmara Municipal de Contagem e 
ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE;
IX – organizar informações e relatórios para apresentação aos órgãos do Poder Executivo e às entidades de controle externo;
X – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Seção VI
Da Subsecretaria de Receita Municipal e suas unidades

Art. 14. À Subsecretaria de Receita Municipal compete:
I – coordenar a execução das atividades relativas à administração tributária do Município;
II – desenvolver e coordenar as atividades relativas ao lançamento, arrecadação e fi scalização de tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atualizados os cadastros 
respectivos;
III – desenvolver e coordenar as atividades de fi scalização;
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IV – coordenar as atividades relativas à elaboração da legislação tributária;
V – manter coletânea atualizada da legislação tributária municipal, orientando os contribuintes sobre sua correta aplicação;
VI – coordenar as atividades do contencioso administrativo tributário;
VII – propor e acompanhar ações para a maximização das receitas oriundas de transferências constitucionais não voluntárias pelos governos estadual e federal;
VIII – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Subseção I
Da Superintendência de Receitas Mobiliárias e Fiscalização

Art. 15. À Superintendência de Receitas Mobiliárias e Fiscalização compete:
I – centralizar as discussões acerca do planejamento da política tributária mobiliária Município;
II – coordenar as ações necessárias à manutenção dos cadastros tributários de natureza mobiliária;
III – promover a integração com os demais órgãos da Subsecretaria de Receita Municipal, com objetivo de maximizar a arrecadação de tributos do Município;
IV – coordenar, controlar e avaliar as atividades de lançamento e arrecadação dos impostos mobiliários, das taxas mobiliárias e dos preços públicos;
V – monitorar a tributação dos diversos setores econômicos, visando à efetivação de seu potencial contributivo;
VI – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 16. À Diretoria de Cadastros e Tributos Mobiliários compete:
I – planejar, controlar e coordenar os procedimentos de inscrição no Cadastro mobiliário Municipal;
II - –planejar, controlar e coordenar os procedimentos de inscrição de anúncios e engenhos de publicidade;
III – cumprir decisões que impliquem em alterações e saneamento no cadastro mobiliário;
IV – atender às requisições de outros órgãos da Administração Municipal quanto às informações tributárias constantes do Cadastro Mobiliário Municipal;
V – auxiliar aos demais órgãos quanto ao saneamento e à apuração de dados cadastrais necessários ao lançamento dos tributos municipais;
VI – emitir certidões relacionadas ao Cadastro Mobiliário Municipal;
VII – coordenar, administrar e manter as informações dos cadastros tributários na base geográfi ca digital e produzir análises espaciais para o gerenciamento de ações 
relacionadas aos tributos de sua competência;
VIII – coordenar a conferência dos dados cadastrais recebidos e processados originados de outros órgãos da Administração Municipal ou de intercâmbio e cooperação 
com órgãos ou entidades externas;
IX – promover o lançamento dos tributos de sua competência;
X – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 17. À Diretoria Fiscalização compete:
I – planejar, coordenar e controlar as ações de fi scalização e de monitoramento de setores econômicos;
II – desenvolver estudos acerca da atividade econômica do município, visando a subsidiar o direcionamento de ações fi scais;
III – propor representações contra fraudadores da Fazenda Pública Municipal;
IV – acompanhar a receita mobiliária, com vistas a direcionar as atividades de fi scalização;
V – conceder e controlar regimes especiais de recolhimento;
VI – realizar ações fi scais;
VII – planejar, controlar e coordenar as atividades do regime de estimativa tributária;
VIII – centralizar a fi scalização dos contribuintes optantes pelo regime Simples Nacional, fi cando responsável pela exclusão de ofício destes nos casos previstos em lei;
IX – acompanhar a prestação de declarações eletrônicas de serviços por prestadores e tomadores de serviços, emitindo notifi cações, atuando na constituição de crédito 
tributário e subsidiando a fi scalização;
X – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Seção II
Da Superintendência de Receitas Imobiliárias

Art. 18. À Superintendência de Receitas Imobiliárias compete:
I – administrar as atividades relacionadas ao lançamento dos tributos imobiliários do Município;
II – coordenar as ações relativas ao Cadastro Imobiliário Municipal;
III – gerir, no âmbito da receita municipal, a base georreferenciada dos cadastros municipais e sua utilização com instrumento de informação, aglutinação e integração 
intersetorial;
IV – coordenar as ações de saneamento, controle e acompanhamento das bases cadastrais tributárias imobiliárias;
V – coordenar as ações relacionadas à manutenção da Planta Genérica de Valores dos imóveis no Município;
VI – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 19. À Diretoria de Cadastro Imobiliário compete:
I – planejar, controlar e coordenar os procedimentos de inscrição no Cadastro Imobiliário Municipal;
II – efetuar o processamento das inclusões, das manutenções e das exclusões dos dados relativos ao Cadastro Imobiliário Tributário;
III – atender às requisições de outros órgãos da Administração Municipal quanto às informações constantes do Cadastro Tributário Municipal;
IV – auxiliar os demais órgãos quanto ao saneamento e à apuração de dados cadastrais necessários ao lançamento dos tributos municipais;
V – emitir certidões relacionadas ao Cadastro Imobiliário Municipal;
VI – realizar diligências administrativas e fi scais;
VII – coordenar, administrar e manter as informações dos cadastros tributários na base geográfi ca digital e produzir análises espaciais para o gerenciamento de ações 
relacionadas aos tributos municipais;
VIII – coordenar as ações de integração de bases de dados, com ênfase no recebimento e tratamento de informações de outros órgãos da Administração Municipal e 
oriundas de intercâmbio ou integração com órgãos e entidades externas;
IX – cumprir decisões em processos administrativos que impliquem em alterações cadastrais imobiliárias.
X – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 20. À Diretoria de Tributos Imobiliários compete:
I – exercer a administração geral, o controle e o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
II – colaborar para a manutenção do cadastro imobiliário do IPTU, concorrendo para sua atualização e propondo ações para sua modernização;
III – lançar, emitir e distribuir guias de recolhimento do - IPTU, e de taxas correlatas;
IV – realizar avaliações especiais para fi ns de IPTU;
V – emitir certidões relacionadas aos Tributos Imobiliários Municipais;
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VI – exercer a administração geral, o controle e o lançamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI;
VII – controlar e analisar a receita do ITBI, bem como a sua evolução;
VIII – colaborar para a manutenção do cadastro de transações imobiliárias, concorrendo para sua atualização e propondo ações para sua modernização;
IX – lançar, emitir as guias de recolhimento do ITBI, e de taxas correlatas se houver;
X – realizar as avaliações para fi ns de ITBI;
XI – manter banco de informações acerca das transações imobiliárias, visando à atualização constante da planta de valores genéricos dos imóveis do Município;
XII – realizar diligências administrativas e fi scais no âmbito do ITBI;
XIII – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Seção III
Da Superintendência de Legislação e Crédito Tributário

Art. 21. À Superintendência de Legislação e Crédito Tributário compete:
I – desenvolver ações estratégicas para o recebimento de créditos inscritos em dívida ativa;
II – acompanhar e elaborar demonstrativos sobre a arrecadação de créditos inscritos em dívida ativa, de modo a permitir a adoção de medidas de cobranças mais ágeis 
e efetivas;
III – coordenar os parcelamentos de créditos inscritos em dívida ativa, bem como os respectivos cancelamentos de parcelamentos para fi nalidade de ágil restabeleci-
mento da cobrança administrativa ou judicial;
IV – coordenar a apuração de liquidez e certeza do crédito tributário, bem como sua inscrição em dívida ativa;
V – coordenar as atividades de saneamento, extinção, exclusão e suspensão de créditos tributários inscritos em dívida ativa, bem como acompanhar atividades de cor-
reção e ajustes nos sistemas de arrecadação de tributos e preços;
VI – coordenar os processos de desoneração de tributos por intermédio de isenções, remissões e imunidades;
VII – coordenar e centralizar, em conjunto com as unidades envolvidas, assuntos relativos à legislação tributária;
VIII – supervisionar as atividades de restituição de indébito;
IX – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 22. À Diretoria de Isenção, Imunidade e Remissão compete:
I – promover a coordenação, a orientação, a supervisão e o controle da tramitação dos processos referentes a imunidades, isenções e remissões do crédito tributário;
II – defi nir, em conjunto com os demais setores envolvidos, a política de atendimento ao contribuinte sujeito dos processos de desonerações tributárias;
III – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 23. À Diretoria de Legislação e Orientação Tributária compete:
I – preparar minutas para alteração da legislação tributária no interesse do fi sco municipal;
II – orientar o público externo e interno sobre a correta interpretação e aplicação da legislação tributária;
III – participar do planejamento e disciplinar, em conjunto com as unidades envolvidas, assuntos relativos à legislação tributária;
IV – divulgar e disponibilizar a legislação tributária e as informações a ela referentes ao público externo e interno;
V – orientar, acompanhar, disciplinar e controlar os procedimentos e as atividades relativas à tramitação de Processo Tributário Administrativo relativo à consulta de 
contribuinte;
VI – responder às consultas sobre interpretação e aplicação da legislação tributária municipal em relação a fato concreto de interesse do contribuinte ou da Adminis-
tração Pública;
VII – elaborar pareceres sobre proposições de leis e demais atos normativos da legislação tributária, inclusive sobre sanção ou veto;
VIII – elaborar pareceres sobre matéria tributária em geral;
IX – organizar e manter arquivos relativos a consultas e pareceres exarados;
X – organizar e manter arquivos relativos à legislação tributária e à jurisprudência, a livros e a periódicos de interesse da receita municipal;
XI – acompanhar a tramitação de ações judiciais de maior relevância econômica e jurídica, identifi cando as implicações para as atividades da receita municipal;
XII – contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos feitos fi scais;
XIII – propor súmulas para uniformização de entendimento na esfera administrativa;
XIV – opinar, quando provocada, sobre matéria consultiva e contenciosa que seja objeto de competência fi scal, inclusive pedidos de compensação, dação em pagamen-
to em bens imóveis, reconhecimento de imunidade e isenção, transação, remissão e revisão de lançamento;
XV – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 24. À Diretoria de Crédito Tributário compete:
I – desenvolver ações estratégicas para o recebimento de créditos tributários municipais;
II – acompanhar e elaborar demonstrativos sobre a arrecadação de créditos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, de modo a permitir a adoção de medidas de 
cobranças mais ágeis e efetivas;
III – coordenar os parcelamentos de créditos inscritos ou não em dívida ativa;
IV – coordenar a apuração de liquidez e certeza do crédito tributário, bem como sua inscrição em dívida ativa;
V – coordenar as atividades de saneamento, extinção, exclusão e suspensão de créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa, bem como acompanhar atividades 
de correção e ajustes nos sistemas de arrecadação de tributos e preços;
VI – supervisionar as atividades de restituição de indébito;
VII – formalizar a inscrição de créditos tributários em dívida ativa;
VIII – tratar a extinção, exclusão e suspensão de créditos tributários inscritos em dívida ativa;
IX – efetuar correções e ajustes de créditos no sistema de arrecadação de créditos;
X – sanear, instruir e tomar as providências nos demais processos de extinção, bem como nos processos de exclusão e suspensão do crédito tributário;
XI – realizar transferência de créditos tributários;
XII – gerar relatórios e informações acerca dos créditos municipais, visando a subsidiar ações de governo e registros contábeis;
XIII – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Seção IV
Da Superintendência de Informação e Inovação

Art. 25. À Superintendência de Informação e Inovação compete:
I – propor, executar e gerir a política de tecnologia da informação no âmbito da Sefaz;
II – gerir a arquitetura e a infraestrutura tecnológica no âmbito da Sefaz;
III – prospectar e prover a alternativa tecnológica que mais agregue valor, com foco no atendimento das necessidades de informatização da Fazenda Municipal;
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IV – prover o sítio eletrônico e a intranet, respeitando os padrões de desenvolvimento e de prestação de serviços eletrônicos defi nidos pelo órgão central responsável 
pela política de Tecnologia da Informação do Município;
V – gerir todos os sistemas informatizados sob sua responsabilidade, e atuar na integração destes com os demais sistemas corporativos do Município;
VI – propor, incentivar e viabilizar a implantação de soluções de Governo Eletrônico alinhadas às ações de governo, com foco na otimização dos processos e na melhoria 
contínua da qualidade dos serviços públicos e do atendimento ao cidadão, às empresas, aos servidores e ao próprio governo;
VII – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Seção V
Da Diretoria de Atendimento ao Público

Art. 26. À Diretoria de Atendimento ao Público compete:
I – exercer a administração geral do atendimento da Subsecretaria da Receita Municipal, garantindo qualidade e efi ciência constantes;
II – administrar as ações especiais de atendimento ao contribuinte, em conjunto com demais órgãos da Subsecretaria da Receita Municipal;
III – coordenar a política de comunicação da Subsecretaria da Receita Municipal dirigida aos contribuintes;
IV – gerenciar e controlar o atendimento prestado no plantão fi scal, em unidades descentralizadas, na internet ou pelo telefone;
V – promover a coordenação, a orientação, a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação das atividades relacionadas à tramitação dos processos adminis-
trativos tributários;
VI – realizar avaliação periódica de satisfação do cidadão em relação aos serviços prestados e informações disponibilizados pela Subsecretaria de Receita Municipal, 
promovendo ações de melhoria contínua;
VII – treinar e capacitar a equipe, de forma a garantir a atualização contínua de informações e conhecimento;
VIII – traçar diretrizes de atendimento, de acordo com legislação em vigor, em conjunto com demais setores envolvidos;
IX – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

CAPÍTULO I
DO PESSOAL

Art. 27. A Sefaz disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Munícipio, constituído por cargos de provimento permanente e 
cargos de provimento em comissão de Direção, Chefi a e Assessoramento Municipal – DAM – nos termos do art. 31 da lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 1º As nomeações e designações dos ocupantes de cargos de DAM, de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 2º A Sefaz poderá conceder, nos termos da legislação específi ca, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 28. Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 27, somam 902,5 (novecentos e dois e meio) pontos de DAM-unitário.
§ 1º À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as defi nições constantes dos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 2º Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão de DAM pode ser atribuída a Gratifi cação Estratégica Municipal – GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§ 3º As Gratifi cações Estratégicas Municipais somam 13 (treze) pontos de GEM-unitário. 
§ 4º Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 5º O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade fi nanceira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 247, de 2017.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES

Art. 29. Ao Secretário Municipal de Fazenda compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades do órgão, exercer as atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, 
bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único. O Secretário é o ordenador de despesas, podendo delegar por ato próprio, a Subsecretário ou a titular de Superintendência, observadas as normas 
aplicáveis.
Art. 30. Cabe aos titulares de funções de chefi a ou de cargos de gratifi cação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I – assistir ao Secretário e às unidades organizacionais internas da Secretaria nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II – articular-se com órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual ou federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e infor-
mações necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III – emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV – expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V – representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos;
VI – exercer outras atribuições determinadas pelos superiores hierárquicos.
Art. 31. Aos demais servidores lotados ou em exercício na Sefaz, sem atribuições especifi cadas neste decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações inerentes 
aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.

CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 32. O Secretário Municipal da Fazenda, nas ausências eventuais e temporárias, será substituído pelo Subsecretário de Finanças Municipais ou da Receita Municipal, 
nesta ordem, fi cando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do substituído.
Parágrafo único. Para efeitos de substituição de pessoal ocupante de cargo de provimento em comissão, ou não, lotado nesta Sefaz, observar-se-á o disposto na Lei 
Orgânica, bem como nos demais decretos e atos administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
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TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 33. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Fazenda, que baixará, quando necessários, atos complementares ao fi el cumprimento e apli-
cação do presente decreto.
Art. 34. Fica revogado o Decreto nº 433, de 20 de março de 2018.
Art. 35. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 1° de setembro de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANEXO I
(de que trata o art. 2º do Decreto nº 303, de 1° de setembro de 2021)
ORGANOGRAMA
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ANEXO II
(de que trata o art. 2º do Decreto nº 303, de 1° de setembro de 2021)

QUANTITATIVOS E PONTOS DE DAM E GEM

Nível Quantitativo GEM Pontos de GEM Unitário

GEM-1 0 0

GEM-2 5 10

GEM-3 1 3

GEM-4 0 0

GEM-5 0 0

TOTAL 6 13

 

 

 

 

Nível Quantitativo de 
Cargos

Pontos de DAM 
Unitário Codificação de Cargos

DAM-1 0 0
DAM-2 0 0
DAM-3 1 10 SEFAZ.DAM3.01
DAM-4 1 11 SEFAZ.DAM4.01
DAM-5 4 50 SEFAZ.DAM5.01 à SEFAZ.DAM5.04
DAM-6 16 208 SEFAZ.DAM6.01 à SEFAZ.DAM6.16
DAM-7 12 180 SEFAZ.DAM7.01 à SEFAZ.DAM7.12
DAM-8 1 17 SEFAZ.DAM8.01
DAM-9 0 0

DAM-10 0 0
DAM-11 3 67,5 SEFAZ.DAM11.01 à SEFAZ.DAM11.03
DAM-12 5 125 SEFAZ.DAM12.01 à SEFAZ.DAM12.05
DAM-13 0 0
DAM-14 0 0
DAM-15 2 65 SEFAZ.DAM15.01 à SEFAZ.DAM15.02
DAM-16 0 0
DAM-17 1 36 SEFAZ.DAM17.01
DAM-18 1 40 SEFAZ.DAM18.01
DAM-19 0 0
DAM-20 2 93 SEFAZ.DAM20.01 à SEFAZ.DAM20.02

Remanescente 0 0
TOTAL 49 902,5
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DECRETO Nº 304, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021

Revoga o Decreto nº 2008, de 31 de dezembro de 2020, que aprova loteamento para fi ns urbanos Alameda das Flores.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 2.008, de 31 de dezembro de 2020, que aprova o loteamento para fi ns urbanos, Alameda das Flores.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 1º de setembro de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 31 de agosto de 2021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021
PA: 026/2021
TIPO: Menor Preço
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS E TERMÔMETROS CLÍNICOS DIGITAIS INFRAVERMELHOS. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
339030-35 (material hospitalar)
Órgão solicitante: Secretaria Municipal de Administração 

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 o Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão a 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:
ONDE SE LÊ:

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

INNOVACIONCARE NURSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1 R$ 456.000,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME 2 R$ 30.198,60

INNOVACIONCARE NURSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3 R$ 24.000,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME 4 R$ 1.589,40

LEIA-SE:

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

INNOVATIONCARE NURSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1 R$ 456.000,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME 2 R$ 30.198,60

INNOVATIONCARE NURSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3 R$ 24.000,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME 4 R$ 1.589,40

Contagem, 31 de agosto de 2021.

FABIANA CRISTINA DA SILVA
PREGOEIRA
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DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora: INNOVATIONCARE NURSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 25.214.634/0001-78, com o valor de R$ 
480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME – CNPJ 12.095.582/0001-16, com valor de R$ 37.788,00 (trinta e 
sete mil reais, setecentos e oitenta e oito reais), modalidade Pregão Eletrônico n.º 010/2021, homologo a licitação para a respectiva formalização da Ata de Registro de 
Preços.

Contagem, 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 017/2021
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 007/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A DIVERSOS EVENTOS.

RECORRENTE: JURANDY DOS SANTOS ELIAS, CNPJ: 41.231.972/0001-74
RECORRIDA: FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA. -EPP, CNPJ: 38.608.626/0001-58.

I – DAS PRELIMINARES:

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio do representante legal da JURANDY DOS SANTOS ELIAS, CNPJ: 41.231.972/0001-74, devidamente qualifi cado na peça 
recursal, acerca da classifi cação da empresa FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA. -EPP, CNPJ: 38.608.626/0001-58.

I.1 – DA TEMPESTIVIDADE:

Em conformidade com o item 11.1, do Instrumento Convocatório, declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será registrada em ata, sendo outorgado prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso.
A RECORRENTE registrou a intenção de recorrer, de acordo com o exigido no edital, e protocolizou suas argumentações dentro do prazo catalogado.

I.2 – DA LEGITIMIDADE:

A RECORRENTE participou da sessão pública do pregão, expedindo proposta e concorrendo à sessão de lances eletrônicos. 

“Art.41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

 II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

A equipe de Pregões passa a exibir, em ínfi ma súmula, as alegações da RECORRENTE, sendo que,  o script  integral do mesmo se encontram nos autos e disponível para 
vistas:

“Conforme artigo 3º, da Lei número 8666/93, são Princípios expressos da licitação: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade admin-
istrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo. A Administração Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou 
privilegiar nenhum licitante. 

Síntese das alegações

O Recorrente alega que a Recorrida não preencheu os requisitos de habilitação previstos no edital, uma vez que os índices contábeis apresentados desatendem ao 
referido Instrumento Convocatório; em especial o item 8.1.3.3 do Edital; não atendem às condições para aceitabilidade, em especial a comprovação das assinaturas dos 
responsáveis e apresentou proposta sem a informação de marca e modelo dos produtos ofertados.
 A Equipe de Pregões clarifi ca que o texto íntegro do RECURSO ADMINISTRATIVO encontra - se adicionado aos autos, podendo os interessados fazer vistas ao mesmo. 

Das razões

A Recorrente requer desclassifi cação da empresa, sobre argumentação para que seja reformada a decisão que declarou a Proposta Comercial da licitante FEST EVENTOS 
PRODUÇÕES LTDA. -EPP, CNPJ: 38.608.626/0001-58, vencedora do lote 11 do processo licitatório em epígrafe, sendo a mesma devidamente desclassifi cada e inabilitada 
diante da irregularidade constatada quando da apresentação de sua documentação de habilitação no certame, a saber falta de ateste quanto à veracidade da assinatu-
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ra do Contador e, ainda, querer desclassifi cação da mesma por ausência de informação de marca e modelo dos produtos ofertados em sua proposta comercial.

Das contrarrazões

 A Recorrida alega em síntese que, quanto à assinatura, propriamente dita, é importante frisar que os signatários do documento estão devidamente identifi cados, quer 
seja no próprio documento, quer seja nos demais documentos complementares apresentados no certame. 
Quanto à ausência de marca e modelo em sua proposta comercial consigna que, é vedada a exigência no edital para que contenha a marca e modelo do produto 
ofertado; que tal conduta somente é lícita quando a aquisição do bem daquela marca signifi car, pelas razões técnicas e/ou econômicas, uma vantagem para a Adminis-
tração. 
A Equipe de Pregões clarifi ca que o texto íntegro do RECURSO ADMINISTRATIVO encontra - se adicionado aos autos, podendo os interessados fazer vistas ao mesmo. 

III – DO DIREITO 

Nos termos da Lei nº 8.666/93, consigna em seu artigo 43, § 3º o fundamento legal para a promoção de diligências nas licitações, estabelecendo o seguinte comando:

“É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada   a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.”

Neste norte, assim consta no item 20.7 do edital;

20.7 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documen-
tação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43, da Lei Federal número 8.666/93. 

IV – DO MÉRITO:

A equipe de Pregões, a princípio, passa a examinar os termos do Recurso Administrativo apresentado, analisando os argumentos da RECORRENTE.
Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens 
e serviços comuns, estabelece em seu art. 2º que a licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da efi ciência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

 § 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a fi nalidade e a segurança da contratação. (BRASIL, 2019, destaquei).

V - DA ANÁLISE DO RECURSO 

1- A Recorrente alega que a empresa declarada vencedora não cumpriu as exigências requeridas para o lote 11, uma vez que não se é possível atestar a veracidade da 
assinatura dos responsáveis, em especial do Contador. 
A documentação então analisada, para efeito de comprovação ao subitem no qual o Recorrente se refere nas suas razões recursais, está de acordo com o exigido no 
Edital, sendo possível verifi car CPF dos responsáveis e CRC do Contador. 
Em diligência feita ao Recorrido, conforme prerrogativa do art. 43, parág. 3ª da Lei 8.666/93, pode-se verifi car a autenticidade das assinaturas acostada aos autos dos 
responsáveis em questão, o do Representante Legal, às fl s. 428 e do Contador em conferência com a resposta da diligência feita, em anexo a este, comprovando a 
autenticidade de sua assinatura.
2- A Recorrente alega que a empresa declarada vencedora deixou de cumprir a exigência requerida no item 7.1.6 do Edital, uma vez que a Recorrente em sua proposta 
comercial não apresentou a informação de marca e modelo dos produtos ofertados. 
A vista disso, informamos que a Referência Técnica da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, área solicitante, Sra. Monique Pacheco- Secretária de 
Cultura, analisou a documentação ora solicitada no Edital dos Arrematantes e concluiu que a Recorrida em questão apresentou todos os documentos solicitados no 
instrumento convocatório. 
A documentação então analisada, para efeito de atendimento ao item no qual o Recorrente se refere nas suas razões recursais, em nada desabona ou traz prejuízo ao 
certame uma vez que, este tipo informação pode ser sanado pode ser suprido por diligência, sem que haja inserção de documento novo, afrontando assim o Princípio 
da Isonomia entre os Licitantes. 
O Tribunal de Contas da União já decidiu sobre a questão: 
A inabilitação de licitante em virtude da ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, de que não resulte inserção de documento novo ou 
afronta à isonomia entre os participantes, caracteriza inobservância à jurisprudência do TCU. Por intermédio de Pedido de Reexame em autos de Representação, o pre-
goeiro que conduzira licitação promovida pela Universidade Federal Fluminense (UFF) solicitou a reforma do julgado original para suprimir multa que lhe fora aplicada 
em razão de irregularidades verifi cadas no procedimento licitatório. Entre as falhas que levaram o Tribunal a apenar o responsável, destacou-se a sua recusa em aceitar 
proposta de licitante para dois itens do edital, com preços signifi cativamente inferiores ao da empresa ganhadora da competição, “pelo fato de a licitante não ter feito 
constar corretamente a marca dos produtos ofertados, sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43 da Lei 8.666/1993, visando esclarecer a 
marca dos produtos ofertados”. Em seus argumentos recursais, reproduzidos pelo relator, o pregoeiro justifi cou, entre outros motivos, que: i) a empresa “nem poderia 
participar do certame, já que sua atividade não se coadunava integralmente com o objeto da disputa”; ii) a proposta recusada havia desatendido o edital ao informar 
“a marca/fabricante dos produtos, mas não inserir o modelo ofertado”; iii) o mencionado dispositivo da Lei de Licitações e Contratos não o obrigava a realizar diligência 
para sanear a questão; iv) não fora comprovada a capacidade de fornecimento da empresa. O relator, concordando com a unidade técnica, destacou que não existia 
qualquer obstáculo estatutário que impedisse a participação da licitante, desclassifi cada sem motivo justo, pois a realização de mera diligência esclareceria as dúvidas 
sobre o questionado atendimento ao edital. Aduziu que “a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de condenar a inabilitação de licitantes em virtude da ausência de 
informações que possam ser supridas por diligência, sem que essa pesquisa se constitua inserção de documento novo ou afronta à isonomia”. Além disso, o instrumen-
to convocatório “previa a possibilidade de o pregoeiro solicitar informações acerca das características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo e fabrican-
te”. Com relação à falta de comprovação de capacidade de fornecimento da empresa inabilitada, o relator afi rmou que o argumento não devia prosperar, uma vez que 
a desclassifi cação da licitante “não se deu por sua incapacidade comercial, mas por formalidades supríveis em simples diligência, além do fato de ter fi cado assente nos 
autos que essa empresa já havia participado e vencido outros certames de objeto semelhante”. Assim, diante das razões expostas pelo relator, o Tribunal conheceu do 
recurso e, no mérito, negou-lhe provimento. Acórdão 918/2014-Plenário, TC 000.175/2013-7, relator Ministro Aroldo Cedraz, 9.4.2014.
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Para ambas as alegações trazidas pelo Recorrente, salientamos que, a falta de documentos deste tipo nos autos do processo é um excesso de formalismo e, em nada, 
desabona ou prejudica o serviço público, atendendo-o em sua plenitude. 
E que, a legislação vigente faculta a Administração adotar deliberações saneadoras durante o certame, em qualquer fase da licitação a prelevar omissões e erros for-
mais, observadas na documentação e proposta, desde que não refutem a legislatura vigente e não afetem a integridade da licitação, sendo susceptível a promoção de 
diligências junto aos licitantes, fadado a alvorecer a instrução do processo.
Isto posto, a interpretação e aplicabilidade das diretrizes fi xadas nos editais licitatórios deve ordinariamente ter por norte o atingimento das fi nalidades da licitação, 
esquivando-se o apego a formalismos exagerados, insignifi cantes ou incongruentes, que não contribuem para esse desiderato. 

O Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou, em decisão proferida no Mandado de Segurança n°. 5.418/DF, no sentido de que:

“o formalismo no procedimento licitatório não signifi ca que se possa desclassifi car propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes”.

Relativamente ao tema, também já se manifestou o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles:

“a orientação correta nas licitações é a dispensa de rigorismos inúteis e de formalidades e documentos desnecessários à qualifi cação dos interessados. (...) Procedimen-
to formal, entretanto, não se confunde com ‘formalismo’, que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo 
brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 274.).

Por fi m, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 
EMENTA: ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA - DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE - IRREGULARIDADE MERAMENTE FORMAL SANÁVEL - FOR-
MALISMO EXCESSIVO - ILEGALIDADE DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Demonstrado o direito líquido e certo do apelante, a desclassifi cação de 
sua proposta por mero vício formal, confi gura-se formalismo exagerado, que destoa com o princípio da razoabilidade - A ausência de assinatura na Proposta Técnica, 
sem qualquer prejuízo à correspondente identifi cação, ao procedimento licitatório, bem como aos demais concorrentes, confi gura-se mero vício formal, passível de 
correção, o que não justifi ca a desclassifi cação do concorrente. (TJ-MG - AC: 10024123057267001 Belo Horizonte, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de 
Julgamento: 25/02/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2014)
DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA - VÍCIO FORMAL - 
FORMALISMO EXACERBADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 
de autoridade, seja de que categoria for e sejam. - Na busca da preservação do interesse público no procedimento licitatório, o descumprimento a qualquer exigência 
formal, certas vezes, por sua irrelevância, deve ser temperado pelo princípio da razoabilidade e bom senso, repudiando-se formalismos exacerbados. - Demonstrado o 
direito líquido e certo da impetrante (empresa licitante inabilitada), na medida em que o formalismo excessivo na desclassifi cação da sua proposta por vício formal (erro 
material) não é consentâneo com o princípio da razoabilidade. Por consequência, a concessão da ordem para determinar seu prosseguimento no processo licitatório, 
em igualdade com os demais licitantes, é medida que se impõe. - Sentença confi rmada. Recurso prejudicado. (TJ-MG - REEX: 10216110079383002 MG, Relator: Heloisa 
Combat, Data de Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2013)

Nessa conjuntura, se o licitante demonstrou o cumprimento de estipulada determinação, ainda que de forma diversa do impetrado, deve-se reputar satisfatória a 
atuação do indivíduo, não se cogitando sua inabilitação ou desclassifi cação em virtude de fatos que em nada comprometem a segurança e idoneidade da proposta ou 
dos documentos apresentados.

Portanto, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser interpretado de modo absoluto, a ponto de tornar-se a licitação extremamente formalis-
ta, impondo - se, ao contrário, que o Pregoeiro faça uma leitura do edital à luz dos primados da razoabilidade, proporcionalidade e, principalmente, fi nalidade.

IV – CONCLUSÃO

Com base nas razões acima expostas, e considerando que a modalidade da Licitação pregão, caracteriza -se pela celeridade, objetividade, sem olvidar a vinculação ao 
instrumento convocatório, a impessoalidade e a legalidade, dentre outros princípios, NÃO CONHEÇO do recurso Administrativo interposto pela empresa JURANDY DOS 
SANTOS ELIAS, CNPJ: 41.231.972/0001-74.

Contagem, 01º de setembro de 2021.

Maria Isabel A Souza       Carlos Monteiro Lourenço Antônio             Eliane Alves Silva                                                                                   
            Pregoeira                         Equipe de Apoio                                     Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela JURANDY DOS SANTOS ELIAS, CNPJ: 41.231.972/0001-74, vez que foi apresentado tempestivamente.

Ratifi co a decisão proferida pela Equipe de Pregões e Referência Técnica referente ao Pregão Eletrônico número 007/2021 – Processo Administrativo número 017/2021.

Contagem, 01º de setembro de 2021.

Antonio David de Sousa Junior
Secretário Municipal de Administração
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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 017/2021
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 007/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A DIVERSOS EVENTOS.

RECORRENTE: JURANDY DOS SANTOS ELIAS, CNPJ: 41.231.972/0001-74
RECORRIDA: LOCAFLEX SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 07.094.346/0001-45 

I – DAS PRELIMINARES:

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio do representante legal da JURANDY DOS SANTOS ELIAS, CNPJ: 41.231.972/0001-74, devidamente qualifi cado na peça 
recursal, acerca da classifi cação da empresa LOCAFLEX SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 07.094.346/0001-45.

I.1 – DA TEMPESTIVIDADE:

Em conformidade com o item 11.1, do Instrumento Convocatório, declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será registrada em ata, sendo outorgado prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso.
A RECORRENTE registrou a intenção de recorrer, de acordo com o exigido no edital, e protocolizou suas argumentações dentro do prazo catalogado.

I.2 – DA LEGITIMIDADE:

A RECORRENTE participou da sessão pública do pregão, expedindo proposta e concorrendo à sessão de lances eletrônicos. 

“Art.41.A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

 II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

A equipe de Pregões passa a exibir, em ínfi ma súmula, as alegações da RECORRENTE, sendo que,  o script  integral do mesmo se encontram nos autos e disponível para 
vistas:

“Conforme artigo 3º, da Lei número 8666/93, são Princípios expressos da licitação: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade admi-
nistrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo. A Administração Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou 
privilegiar nenhum licitante. 

Síntese das alegações

O Recorrente alega que a Recorrida não preencheu os requisitos de habilitação previstos no edital, uma vez que os índices contábeis apresentados desatendem ao 
referido Instrumento Convocatório; em especial o item 8.1.3.3 do Edital; não apresentou os índices contábeis sem registro na junta comercial, nem de documento que 
possa atestar a veracidade da assinatura dos responsáveis, em especial do contador. 
A Equipe de Pregões clarifi ca que o texto íntegro do RECURSO ADMINISTRATIVO encontra - se adicionado aos autos, podendo os interessados fazer vistas ao mesmo. 

Das razões

A Recorrente requer desclassifi cação da empresa, sobre argumentação para que seja reformada a decisão que declarou a Proposta Comercial da licitante LOCAFLEX 
SERVIÇOS EIRELI-EPP-CNPJ: 06.788.019/0001-20 vencedora dos lotes 01 e 02 do processo licitatório em epígrafe, sendo a mesma devidamente desclassifi cada e inabi-
litada diante da irregularidade constatada quando da apresentação de sua documentação de habilitação no certame, a saber falta de ateste quanto à veracidade da 
assinatura do Contador. 

Das contrarrazões

 A Recorrida alega em síntese que, quanto à assinatura, propriamente dita, é importante frisar que os signatários do documento estão devidamente identifi cados, quer 
seja no próprio documento, quer seja nos demais documentos complementares apresentados no certame. 
A Equipe de Pregões clarifi ca que o texto íntegro do RECURSO ADMINISTRATIVO encontra - se adicionado aos autos, podendo os interessados fazer vistas ao mesmo. 

III – DO DIREITO 

Nos termos da Lei nº 8.666/93, consigna em seu artigo 43, § 3º o fundamento legal para a promoção de diligências nas licitações, estabelecendo o seguinte comando:

“É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada   a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.”

Neste norte, assim consta no item 20.7 do edital;

20.7 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documen-
tação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43, da Lei Federal número 8.666/93. 
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IV – DO MÉRITO:

A equipe de Pregões, a princípio, passa a examinar os termos do Recurso Administrativo apresentado, analisando os argumentos da RECORRENTE.
Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens 
e serviços comuns, estabelece em seu art. 2º que a licitação na modalidade de pregão é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da efi ciência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

 § 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a fi nalidade e a segurança da contratação. (BRASIL, 2019, destaquei).

V - DA ANÁLISE DO RECURSO 

1- A Recorrente alega que a empresa declarada vencedora não cumpriu as exigências requeridas para o lote 01 e 02, uma vez que não se é possível atestar a veracidade 
da assinatura dos responsáveis, em especial do Contador. 
A documentação então analisada, para efeito de comprovação, ao subitem no qual o Recorrente se refere nas suas razões recursais, está de acordo com o exigido no 
Edital, sendo possível verifi car CPF dos responsáveis e CRC do Contador. 
Em diligência feita ao Recorrido, conforme prerrogativa do art. 43, parág. 3ª da Lei 8.666/93, pode-se verifi car a autenticidade das assinaturas acostada aos autos dos 
responsáveis em questão, o do Representante Legal, às fl s. 428 e do Contador em conferência com a resposta da diligência feita, em anexo a este, onde se é possível 
verifi car a veracidade da assinatura por meio do instrumento de contrato de trabalho feito entre o Contador e a Recorrida. 
2- Quanto à alegação de que a Recorrida não apresentou os índices contábeis registrado na Junta Comercial, não há que se falar em tal necessidade uma vez que, é 
necessário o registro em tal Órgão apenas o balanço comercial exigível, o que foi devidamente feito, conforme se verifi ca às fl s. 528.
A vista disso, informamos que a Referência Técnica da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, área solicitante,  Sra. Monique Pacheco- Secretária de 
Cultura, analisou a documentação ora solicitada no Edital dos Arrematantes e concluiu que a Recorrida em questão apresentou todos os documentos solicitados no 
instrumento convocatório. 
Cabe salientar que, a falta de documentos deste tipo nos autos do processo é um excesso de formalismo e, em nada, desabona ou prejudica o serviço público, 
atendendo-o em sua plenitude. 
E que, a legislação vigente faculta a Administração adotar deliberações saneadoras durante o certame, em qualquer fase da licitação a prelevar omissões e erros for-
mais, observadas na documentação e proposta, desde que não refutem a legislatura vigente e não afetem a integridade da licitação, sendo susceptível a promoção de 
diligências junto aos licitantes, fadado a alvorecer a instrução do processo.
Isto posto, a interpretação e aplicabilidade das diretrizes fi xadas nos editais licitatórios deve ordinariamente ter por norte o atingimento das fi nalidades da licitação, 
esquivando-se o apego a formalismos exagerados, insignifi cantes ou incongruentes, que não contribuem para esse desiderato. 

O Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou, em decisão proferida no Mandado de Segurança n°. 5.418/DF, no sentido de que:

“o formalismo no procedimento licitatório não signifi ca que se possa desclassifi car propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes”.

Relativamente ao tema, também já se manifestou o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles:

“a orientação correta nas licitações é a dispensa de rigorismos inúteis e de formalidades e documentos desnecessários à qualifi cação dos interessados. (...) Procedimen-
to formal, entretanto, não se confunde com ‘formalismo’, que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo 
brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 274.).

Por fi m, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 
EMENTA: ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA - DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE - IRREGULARIDADE MERAMENTE FORMAL SANÁVEL - FOR-
MALISMO EXCESSIVO - ILEGALIDADE DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Demonstrado o direito líquido e certo do apelante, a desclassifi cação de 
sua proposta por mero vício formal, confi gura-se formalismo exagerado, que destoa com o princípio da razoabilidade - A ausência de assinatura na Proposta Técnica, 
sem qualquer prejuízo à correspondente identifi cação, ao procedimento licitatório, bem como aos demais concorrentes, confi gura-se mero vício formal, passível de 
correção, o que não justifi ca a desclassifi cação do concorrente. (TJ-MG - AC: 10024123057267001 Belo Horizonte, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de 
Julgamento: 25/02/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2014)
DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA - VÍCIO FORMAL - 
FORMALISMO EXACERBADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 
de autoridade, seja de que categoria for e sejam. - Na busca da preservação do interesse público no procedimento licitatório, o descumprimento a qualquer exigência 
formal, certas vezes, por sua irrelevância, deve ser temperado pelo princípio da razoabilidade e bom senso, repudiando-se formalismos exacerbados. - Demonstrado o 
direito líquido e certo da impetrante (empresa licitante inabilitada), na medida em que o formalismo excessivo na desclassifi cação da sua proposta por vício formal (erro 
material) não é consentâneo com o princípio da razoabilidade. Por consequência, a concessão da ordem para determinar seu prosseguimento no processo licitatório, 
em igualdade com os demais licitantes, é medida que se impõe. - Sentença confi rmada. Recurso prejudicado. (TJ-MG - REEX: 10216110079383002 MG, Relator: Heloisa 
Combat, Data de Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2013)
Nessa conjuntura, se o licitante demonstrou o cumprimento de estipulada determinação, ainda que de forma diversa do impetrado, deve-se reputar satisfatória a atua-
ção do indivíduo, não se cogitando sua inabilitação ou desclassifi cação em virtude de fatos que em nada comprometem a segurança e idoneidade da proposta ou dos 
documentos apresentados.

Portanto, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser interpretado de modo absoluto, a ponto de tornar-se a licitação extremamente formalis-
ta, impondo-se, ao contrário, que o Pregoeiro faça uma leitura do edital à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, principalmente, fi nalidade.

IV – CONCLUSÃO

Com base nas razões acima expostas, e considerando que a modalidade da Licitação pregão, caracteriza-se pela celeridade, objetividade, sem olvidar a vinculação ao 
instrumento convocatório, a impessoalidade e a legalidade, dentre outros princípios, NÃO CONHEÇO do recurso Administrativo interposto pela empresa JURANDY DOS 
SANTOS ELIAS, CNPJ: 41.231.972/0001-74.
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Contagem, 01º de setembro de 2021.

Maria Isabel A Souza
Pregoeira    

Carlos Monteiro Lourenço Antônio                                                                                           
Equipe de Apoio

Eliane Alves Silva
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela JURANDY DOS SANTOS ELIAS, CNPJ: 41.231.972/0001-74, uma vez que foi apresentado tempestivamente.

Ratifi co a decisão proferida pela Equipe de Pregões referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2021 – Processo Administrativo número 017/2021.

Contagem, 01º de setembro de 2021.

Antonio David de Sousa Junior
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 038/2021 – PROCESSO Nº. 101/2021 – OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para Prestação de serviços 
de locação de decoração natalina para evento “NATAL DE CONTAGEM 2021” e Aquisição de materiais, conforme especifi cações técnicas e detalhamentos consignados 
no Termo de Referência e Edital, marcado para às 09h00 do dia 17/09/2021, NO SITE: www.licitacoes-e.com.br.
A Prefeitura Municipal de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. O edital estará disponível a 
partir do dia 03/09/2021 e poderá ser obtido através dos sites: www.contagem.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações: (31) 3352-5138 ou e-mail: cpl.conta-
gem@contagem.mg.gov.br. Contagem, 27/08/2021 – Maria Isabel A. de Souza- Pregoeira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS –01/09/2021

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2020 PA. 139/2020 – INEX. 019/2020
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 
CONTRATADA: ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. - FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
POR 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 04/09/2021.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 04/09/2021.
ASSINADO: 19 DE AGOSTO DE 2021.
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 PA Nº 090/2020 – PE Nº 034/2020 – EDITAL Nº 040/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: SONAR COMERCIAL LTDA
OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR – KIT VESTUÁRIO, PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, CONFORME QUANTITATIVO, ESPECIFICAÇÕES E CONDI-
ÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, E NESTE TERMO DE CONTRATO.
VALOR: R$ 3.818.603,88 (TRÊS MILHÕES E OITOCENTOS E DEZOITO MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 502 1121 12.365.0029.2080 33.90.30-23 0100
 499 1121 12.361.0029.2081 33.90.30-23 0100 
 505 1121 12.366.0029.2082 33.90.30-23 0100
VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA
ASSINADO: 27 DE AGOSTO DE 2021.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO RATIFICAÇÃO

Contagem, 27 de agosto de 2021.

CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 PAC Nº 016/2014.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA PORTE, REGISTRO E RENOVAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E 
PARA PORTE DE INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO IMPO PARA GUARDAS MUNICIPAIS, SELECIONADOS PELO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL QUE 
UTILIZARÃO ARMAMENTO LETAL E NÃO LETAL.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0001.2022- 3390.3941 - FONTE 0100

A Comissão Permanente de Licitações solicita a Adjudicação e Ratifi cação parcial do objeto às empresas:

EMPRESAS CNPJ

MEDWORD SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA 00.895.570/0001-97

PR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA EIRELI 36.181.296/0001-31

ITENS MODALIDADE/SERVIÇO VALOR UNITÁRIO

01
Avaliação psicológica para Porte, Registro e Renovação de Porte de Arma de Fogo, para guardas municipais selecionados pelo 
Comando da Guarda Municipal que utilizarão armamento letal, em clínica credenciada pela Polícia Federal.

R$ 190,67

02 Avaliação psicológica para Porte de Instrumento de Menor Potencial Ofensivo – impo – Pistola Taser.
R$ 93,89

Élio de Siqueira Valério Pinto
Comissão Permanente de Licitações
Presidente

DESPACHO

ADJUDICO parte do objeto desta licitação às empresas MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA., CNPJ NÚMERO 000.895.570/0001-97 e PR SERVIÇOS DE 
PSICOLOGIA EIRELI, 36.181.296/0001-31, nos valores unitários acima descritos no Credenciamento nº 001/2014 - PAC nº 016/2014, e RATIFICO parcialmente a licitação 
para as respectivas contratações.

Contagem, 27 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
Matrícula 0154226-7
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Aviso de Julgamento - A Prefeitura do Município de Contagem – MG, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento da documentação apresentada 
no CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - Objeto: CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA PORTE, REGISTRO E RENOVA-
ÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E PARA PORTE DE INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – IMPO, PARA GUARDAS MUNICIPAIS, SELECIONADOS PELO CO-
MANDO DA GUARDA MUNICIPAL QUE UTILIZARÃO ARMAMENTO LETAL E NÃO LETAL. Processo Administrativo de Contratação (PAC) nº 016/2014, Edital nº 004/2014. 
A Comissão deliberou por habilitar e classifi car a(s) empresa(s): PERSPECTIVA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA, que apresentaram(ou) proposta(s) e todos 
os documentos exigidos no Ato Convocatório. Abre-se o prazo de 05 dias úteis após a publicação do julgamento para, querendo, interpor recurso. O processo fi ca com 
vistas franqueadas aos interessados. Informações através do e-mail: cpl.licitacao@contagem.mg.gov.br - ou pelo telefone (31) 3352.5138. Contagem/MG.27/08/2021-
-Comissão Permanente de Licitações/ CPL.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO RATIFICAÇÃO

Contagem, 31 de agosto de 2021.

CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 PAC Nº 218/2019.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, SEM QUALQUER EXCLUSIVIDADE E/OU ONUS, QUE ATENDAM ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NA RESOLU-
ÇÃO CMN NÚMERO 3922/2010 E PORTARIA MPS NÚMERO 519/2011 E DEMAIS LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEIS AO RPPS, PARA RECEBER APLICAÇÕES FINANCEIRAS, 
EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS, DE RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS À UNIDADE GESTORA DO RPPS DE CONTAGEM/MG, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA 
DE INVESTIMENTOS DA PREVICON.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SEM ÔNUS PARA A MUNICIPALIDADE

A Comissão Permanente de Licitações solicita a Adjudicação e Ratifi cação parcial do objeto às empresas:

EMPRESAS CNPJ

ITAU UNIBANCO S/A 60.701.190/0001-04

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA 04.506.394/0001-05

BRADESCO BEM DTVM S/A 00.066.670/0001-00

PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES 00.840.514/0001-08

Élio de Siqueira Valério Pinto
Comissão Permanente de Licitações
Presidente

DESPACHO

ADJUDICO parte do objeto desta licitação às empresas: 

EMPRESAS CNPJ

ITAU UNIBANCO S/A 60.701.190/0001-04

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA 04.506.394/0001-05

BRADESCO BEM DTVM S/A 00.066.670/0001-00

PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES 00.840.514/0001-08
no Credenciamento nº 004/2019 - PAC nº 218/2019, e RATIFICO parcialmente a licitação para as respectivas contratações.

Contagem, 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
Matrícula 0154226-7



"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, 1 de setembro de 2021 Página 20 de 59 Diário Oficial de Contagem - Edição 5143

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 27.817
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
CANCELA a autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionados, com base nos despachos exarados no Ofício 
nº. 1000/2021/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar A partir de 

CLEOMAR MARTINS COSTA 1169994 CEMEI – CONJUNTO AGUA BRANCA 01/08/2021

IVONE FONSECA RESENDE G. DINIZ 1182710 CEMEI – REGINO INOCENCIO DE SOUZA 17/08/2021

POLIANE MARTINS DA SILVA DO NASCIMENTO 21425672 CEMEI – CAMPO ALTO 20/08/2021

Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.818
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA, nos termos do §1º do Art. 1º, do Decreto nº 1581, de 17 de abril de 2020, 
alterado pelo Decreto nº 1.656, de 1º (primeiro) de junho de 2020, aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir especifi cados, com 
base nos despachos exarados no ofício 1001/2021/GAB/SEDUC:

Nome Matrícula (Local) Unidade Escolar da fl exibilização 

Período Turno de Flexibilização 
(Horário)Início Término

ANDREIA SANTANA DA COSTA A 1357030 WALTER FAUSTO DO AMARAL 01/08/2021 18/08/2021 18H AS 22H30 MIN.

BRIGIDA ROSA ANDRADE DOS SANTOS 1317900 PROFESSORA JULIA KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 01/08/2021 11/08/2021 13H AS 17H30 MIN.

CARMEM LUCIA FRADE SILVA 1274801 WALTER LOPES 26/08/2021 17/12/2021 7H AS 11H30 MIN.

KATIA REGINA REIS 21363402 NEWTON AMARAL FRANCO 24/08/2021 17/12/2021 7H AS 11H30 MIN.

RAQUEL PATRICIA DE OLIVEIRA 1330302 PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR 01/08/2021 17/12/2021 13H AS 17H30 MIN.

Art.2º Os(as) servidores(as) relacionados(as) no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de 
ampliação sobre o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 
90/2010, com a redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.819
A PREFEITA 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; TORNA SEM EFEITO o Art. 1º do Ato Administrativo nº 27.764, datado de 20 de agosto de 2021, que exonera 
para o cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.27, GIOVANNA OLIVEIRA DE DEUS SIMOES.
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.820
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
de Confi ança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-199, o(a) servidor(a) LUIS CARLOS RODRIGUES DE SOUZA, matrícula 1276626, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.821
A PREFEITA 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; EXONERA, a pedido, do cargo em comissão DAM-6, código TransCon.DAM6.03, o(a) servidor(a) ARNALDO 
RODRIGUES DE SOUZA, lotado(a) na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, retroagindo seus efeitos a 27 de agosto de 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.822
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função Especial de Membro da CPL, Referência FE-2, CFE-32, o(a) servidor(a) MARIA ISABEL APARECIDA DE SOUZA, 
matrícula 199188, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função de Confi ança de Presidente da CPL, Referência FC-4, CFC-162, o(a) servidor(a) MARIA ISABEL APARECIDA DE SOUZA, 
matrícula 199188, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.3º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Membro da CPL, Referência FE-2, CFE-32, o(a) servidor(a) KENIA JANAINA DE SOUSA MADUREIRA SILVEIRA, 
matrícula 1422363, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.823
A PREFEITA 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; EXONERA, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria 
Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo os servidores apresentar à Superintendência 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.

EDNA DINIZ, cargo em comissão DAM-20, código SEFAZ.DAM20.01, designado(a) para responder pela Subsecretaria do Tesouro Municipal;
ADRIANO CARDOSO, cargo em comissão DAM-15, código SEFAZ.DAM15.01, designado(a) para responder pela Superintendência de Fiscalização;
RUTH DOMINGUES DE OLIVEIRA, cargo em comissão DAM-12, código SEFAZ.DAM12.01, designado(a) para responder pela Superintendência do Tesouro Municipal;
EDSON DA CUNHA SALGADO, cargo em comissão DAM-12, código SEFAZ.DAM12.04, designado(a) para responder pela Superintendência de Arrecadação;
HAFID KALIL DE FARIA, cargo em comissão DAM-12, código SEFAZ.DAM12.03, designado(a) para responder pela Superintendência de Tributação;
MONICA DA CONCEICAO LELIS COSTA CAMPOS, cargo em comissão DAM-12, código SEFAZ.DAM12.07, designado(a) para responder pela Superintendência de Co-
brança e Crédito;
MARINA DOLORES DE PAULA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.11, designado(a) para responder pela Diretoria de Gestão de Atendimento ao Público;
ADIEL ANACLETO DA ROCHA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.04, designado(a) para responder pela Diretoria de Pagamento;
GABRIEL MATIAS INACIO, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.09, designado(a) para responder pela Diretoria do Contencioso Tributário;
JAMERSON TELES SILVA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.12, designado(a) para responder pela Diretoria de Cadastros Tributários;
JULIANA DE MOURA SANTOS, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.13, designado(a) para responder pela Diretoria de Fiscalização Eletrônica;
MARCEL FARIA SCARPELLI, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.10, designado(a) para responder pela Diretoria de Informações Econômico/Fiscais e Trans-
ferências Constitucionais;
SANDRA DE SOUZA LOBATO, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.01, designado(a) para responder pela Diretoria de Operação Institucional;
BEATRIZ POPE DE SOUZA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.08, designado(a) para responder pela Diretoria de Legislação e Orientação Tributária;
DANIELE TAMIRES BARREIROS DAMASCENO, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.02, designado(a) para responder pela Diretoria de Movimentação 
Bancária;
MAGNA MARCIA LEAL DE OLIVEIRA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.17, designado(a) para responder pela Diretoria de Crédito Tributário;
SALVADOR GOMES PEREIRA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.16, designado(a) para responder pela Diretoria de Cobrança de Pagamento;
WELLINGTON DIAS DE CARVALHO, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.03, designado(a) para responder pela Diretoria de Gestão de Projetos de Inteligên-
cia Fiscal;
SOLANGE CRISTINA BERNARDES DA SILVA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.15, designado(a) para responder pela Diretoria de Tributos Mobiliários;
AMANDA REGINA RAMOS MARINHO, cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.08;
LAIS REGINA DE MINAS, cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.09;
SHIRLEY NOGUEIRA DE FREITAS, cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.12;
FERNANDA DE CASSIA PEREIRA POMPILIO, cargo em comissão DAM-5, código SEFAZ.DAM5.03;
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VITOR HUGO FERREIRA, cargo em comissão DAM-5, código SEFAZ.DAM5.02.
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.824
A PREFEITA 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; RESOLVE:
Art.1º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de Fazenda, de acordo com 
a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 433, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 
VITOR HUGO FERREIRA, cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.08;
DANIELE TAMIRES BARREIROS DAMASCENO, cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.12;
MAGNA MARCIA LEAL DE OLIVEIRA, cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.09;
SALVADOR GOMES PEREIRA, cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.13;
WELLINGTON DIAS DE CARVALHO, cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.14;
SOLANGE CRISTINA BERNARDES DA SILVA, cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.15;
SHIRLEY NOGUEIRA DE FREITAS, cargo em comissão DAM-5, código SEFAZ.DAM5.03;
SANDRA DE SOUZA LOBATO, cargo em comissão DAM-5, código SEFAZ.DAM5.02;
BEATRIZ POPE DE SOUZA, cargo em comissão DAM-5, código SEFAZ.DAM5.04;
FERNANDA DE CASSIA PEREIRA POMPILIO, cargo em comissão DAM-4, código SEFAZ.DAM4.01.
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, lotados na Secretaria Munici-
pal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 433, de 20 de março de 
2018 e suas alterações. 

EDNA DINIZ, cargo em comissão DAM-20, código SEFAZ.DAM20.01, designado(a) para responder pela Subsecretaria de Finanças Municipais;
ADRIANO CARDOSO, cargo em comissão DAM-15, código SEFAZ.DAM15.01, designado(a) para responder pela Superintendência de Receitas Mobiliárias e Fiscalização;
EDSON DA CUNHA SALGADO, cargo em comissão DAM-15, código SEFAZ.DAM15.02, designado(a) para responder pela Superintendência de Receitas Imobiliárias;
RUTH DOMINGUES DE OLIVEIRA, cargo em comissão DAM-12, código SEFAZ.DAM12.01, designado(a) para responder pela Superintendência de Finanças;
JULIANA DE MOURA SANTOS, cargo em comissão DAM-12, código SEFAZ.DAM12.04, designado(a) para responder pela Superintendência de Legislação e Crédito 
Tributário;
MARCEL FARIA SCARPELLI, cargo em comissão DAM-8, código SEFAZ.DAM8.01, designado(a) para responder pela Diretoria de Informações Econômicas Fiscais;
MARINA DOLORES DE PAULA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.12, designado(a) para responder pela Diretoria de Atendimento ao Público;
ADIEL ANACLETO DA ROCHA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.04, designado(a) para responder pela Diretoria de Movimentação Bancária e Dívida 
Pública;
GABRIEL MATIAS INACIO, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.09, designado(a) para responder pela Diretoria de Legislação e Orientação Tributária;
JAMERSON TELES SILVA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.01, designado(a) para responder pela Diretoria de Tributos e Cadastros Mobiliários;
HAFID KALIL DE FARIA, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.08, designado(a) para responder pela Diretoria de Crédito Tributário;
MONICA DA CONCEICAO LELIS COSTA CAMPOS, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.02, designado(a) para responder Diretoria de Isenção, Imunidade e 
Remissão;
AMANDA REGINA RAMOS MARINHO, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.03, designado(a) para responder Diretoria de Cadastro Imobiliário;
LAIS REGINA DE MINAS, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.10, designado(a) para responder Diretoria de Fiscalização.
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.825
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; ALTERA a codifi cação dos servidores, nomeados para cargo em comissão, 
lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme abaixo descrito:

ONDE SE LÊ: LEIA-SE:

SERVIDOR(A) CÓDIGO SERVIDOR(A) CÓDIGO

MATEUS BRAGA GUERRA SEFAZ.DAM7.14 JULIANA MOURA SANTOS SEFAZ.DAM7.11 

ALLISON PAULO MACHADO SEFAZ.DAM12.06 ALLISON PAULO MACHADO SEFAZ.DAM12.03
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.826
A PREFEITA 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, RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), os servidores abaixo relacionados, nomeados para cargo em comissão, 
lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

RUTH DOMINGUES DE OLIVEIRA GEM-4

EDSON DA CUNHA SALGADO GEM-2

GABRIEL MATIAS INACIO GEM-2
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), os servidores abaixo relacionados, nomeados para cargo em comissão, lotados na Secre-
taria Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

MARINA DOLORES DE PAULA GEM-2

JULIANA DE MOURA SANTOS GEM-2

ALLISON PAULO MACHADO GEM-2

RUTH DOMINGUES DE OLIVEIRA GEM-2

LUCI MEIRELES DA SILVA GEM-2
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.827
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função Especial de Apoio Operacional, Referência FE-1, CFE-9, o(a) servidor(a) SANDRA DOROTEA SANTOS, matrícu-
la 1210641, lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.2º DISPENSAR da designação para o exercício da Função Especial de Atendente da CAP, Referência FE-5, CFE-91, o(a) servidor(a) CRISTIANE ANDREIA FERREIRA, 
matrícula 1477133, lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.3º DISPENSAR da designação para o exercício da Função Especial de Atendente da CAP, Referência FE-5, CFE-92, o(a) servidor(a) ILDEVANIA DE JESUS SILVA, matrícu-
la 1343960, lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.4º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Apoio Operacional, Referência FE-1, CFE-9, o(a) servidor(a) CRISTIANE ANDREIA FERREIRA, matrícula 1477133, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.5º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Atendente da CAP, Referência FE-5, CFE-91, o(a) servidor(a) SANDRA DOROTEA SANTOS, matrícula 1210641, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.6º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Atendente da CAP, Referência FE-5, CFE-92, o(a) servidor(a) LUANA LOUISE BEDRAN RESENDE, matrícula 
1433799, lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.828
A PREFEITA 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; EXONERA, do cargo em comissão DAM-17, código GP.DAM17.03, o(a) servidor(a) ERMELINDA DE FATIMA 
IRENO DE MELO, lotado(a) no Gabinete da Prefeita,  a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência 
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.
Palácio do Registro, em Contagem, 1º (primeiro) de setembro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO  TERMO DE COMPROMISSO N.º 092/2021  –  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: r$124.698,35  (CENTO E VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100  FONTE: 0101
ASSINADO: 27/08/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021

EXTRATO DO  1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 092/2021  –  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR E O MUNI-
CÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: r$17.600,00  (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100   FONTE: 0101
ASSINADO: 01/09/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021

EXTRATO DO  TERMO DE COMPROMISSO N.º 002/2021  –  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR ALBERTINA ALVES NASCIMENTO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: r$ 88.405,50 (OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100  FONTE: 0101
ASSINADO: 01/09//2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021

EXTRATO DO  2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 052/2021  –  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSE LUCAS FILHO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: r$17.600,00  (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100   FONTE: 0101
ASSINADO: 01/09/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC ATA DE REUNIÃO
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 
07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 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. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Em primeiro lugar, entrou em pauta o processo Nº 19523/2018-02A – JULBERTO LOPES DA SILVA, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de revisão do lançamento do IPTU referente aos exercícios de 2015 a 2018 
relativo ao imóvel de índice cadastral nº 11.994.0340.000, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para 
reformar a decisão de primeira instância, uma vez que o imóvel tem utilização agropecuária e não é benefi ciado por equipamentos urbanos, nos termos do art. 51, 
parágrafos 1º e 2º do CTMC. Antes da votação, o Sr. Marco Túlio Marchesini pediu vistas dos autos para analisar melhor o caso. Em seguida entrou em pauta o proces-
so Nº 02241/2021-02A – DENER PEREIRA ANDRADE DOS REIS, recurso de ofício tendo em vista decisão de primeira instância de improcedência do pedido de compen-
sação de crédito do IPTU pago em duplicidade referente aos índices cadastrais nºs 09.197.0163.001 a 09.197.0163.003, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura 
Bicalho, que não conheceu do reexame necessário, haja vista a incompetência deste Conselho para emitir pareceres em processo, bem como no mérito referente a pedi-
dos de compensação, nos termos do art. 38-B do CTMC confi rmando a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02530/2015-02A – PAULO CÉSAR MARQUES MOSQUEIRA, recurso de 
ofício tendo em vista decisão de primeira instância de procedência do pedido de cancelamento do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2015 do imóvel de 
índice cadastral nº 11.994.0820.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que, em reexame necessário, confi rmou a decisão de primeira instância, uma vez que 
o imóvel é de utilização rural e, além disso, não é benefi ciado por equipamentos urbanos, nos termos do art. 51, parágrafos 1º e 2º do CTMC. Colocado em votação, 
o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 0897/2018-02A – JOSÉ 
AGUIAR DE ANDRADE, recurso de ofício tendo em vista decisão de primeira instância de procedência do pedido de cancelamento do lançamento do IPTU referente ao 
exercícios de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 11.994.0940.000, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que, em reexame necessário, confi rmou a decisão de 
primeira instância, uma vez que o imóvel é de utilização rural e, além disso, não é benefi ciado por equipamentos urbanos, nos termos do art. 51, parágrafos 1º e 2º do 
CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo 
Nº 03512/2019-02A – IMOL INSTITUTO

MINEIRO DE OLHOS LTDA, recurso de ofício tendo em vista decisão de primeira instância de procedência do pedido de cancelamento do ISSQN de 1998 e da TFA de 
2004 referente à inscrição municipal nº 47202017-0, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame necessário, confi rmou a decisão de primeira instân-
cia, uma vez que ocorreu a prescrição do crédito tributário, nos termos dos artigos 156 e 174 do CTN e art. 46 do CTMC. 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 17165/2019-02A – RIP SERVIÇOS INDUSTRI-
AIS LTDA, recurso de ofício tendo em vista decisão de primeira instância de procedência do pedido de cancelamento do ISSQN de 1994 a 2003 referente à inscrição 
municipal nº 24781010-0, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame necessário, confi rmou a decisão de primeira instância, uma vez que ocorreu a 
prescrição do crédito tributário, nos termos dos artigos 156 e 174 do CTN e art. 46 do CTMC. 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 07757/2017-05A – SEBASTIÃO ILÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA, recurso
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de desmembramento por fração do imóvel de índice cadastral nº 10.308.0196.002, com 
relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que não conheceu do recurso em razão de sua intempestividade, confi rmando a decisão de primeira instância. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 
05881/2018-02A – JOSÉ VAZ DA SILVA FILHO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de revisão do IPTU do exercício 
de 2018 do imóvel de índices cadastrais nsº 08.551.0135.001 a 08.551.0135.007, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, uma vez que fi cou comprovado que um dos requerentes não é titular do imóvel, estando o 
lançamento em conformidade com os artigos 23, 47, 50- A até 71 do CTMC c/c os Decretos 422/2018, 916/2019 e 1474/2020. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Obs: Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas 
de reuniões anteriores para aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, 
devolvendo-as à Secretaria por meio digital.

Contagem, 23 de junho de 2021

Assinado de forma digital
FLAVIA DE AGUIAR por FLAVIA DE AGUIAR
LAGE:53709756634
Dados: 2021.06.23 16:07:20
-03’00’
PARTICIPANTES DA SESSÃO

FLÁVIA DE AGUIAR LAGE SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA PRESIDENTE  SECRETÁRIA

Marco Túlio

Assinado de forma digital por Marco Túlio Marchesini:80049400649
FELIPE GONCALVES DE
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LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA

Assinado de forma digital por LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA
Dados: 2021.06.28 11:12:50 -03’00’

LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC ATA DE REUNIÃO
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 09:00 (nove horas), instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Adminis-
trativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Adriano Cardoso e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes 
membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo Brandão Rocha, Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e Sr. Marco Túlio Marchesini. Em primeiro lugar, entrou em 
pauta o processo Nº 16528/2019-02A – MARIA JOSÉ ALVES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de que indeferiu o pedido de revisão de metragem 
do imóvel de índices nº 07.051.0117.001 a 07.051.0117.012, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimen-
to, confi rmando a decisão de primeira instância, uma vez que os lançamentos se encontram de acordo com as informações do georreferenciamento e aerolevantamen-
to, nos termos do Código Tributário do Município de Contagem. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 00469/2019-02A – DOUGLAS JORGE ARÃO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância que 
deu procedência parcial ao pedido de revisão do lançamento do IPTU 2019 referente ao índice cadastral nº 05.244.0498.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de 
Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, uma vez que o lançamento atual está em conformidade 
com a legislação vigente e o valor foi devidamente compensado, respeitando o disposto no Código Tributário do Município de Contagem. Colocado em votação, o voto 
do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 10603/2018-02A – JOSÉ MOREIRA 
DA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou improcedente o pedido de revisão do lançamento do IPTU 2018 para o índice cadastral 
03.076.0418.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, uma 
vez que em diligência fi scal foi apurado que as informações constantes nos cadastros municipais estão corretas. Além disso, o pedido de isenção possui requerimento 
próprio. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo 
Nº 06953/20198-02A – WILSON CARLOS FERREIRA (CENTRO DE UMBANDA IAAFIN ENI KETA.), recurso voluntário
contra decisão de primeira instância para não conceder a isenção, referente ao exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 10.066.0191.002, com relatório do Sr. 
Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, uma vez que não foi comprovada a utilização 
do imóvel como templo religioso à época do fato gerador. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 11895/2019-02A – HERMES DESIDERIO T. CHAVES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do requerimento de revisão de lançamento de IPTU 2019 de área comercial, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Rocha, que conheceu do recurso e 
deu-lhe provimento parcial para, a despeito de manter o INDEFERIMENTO Da retifi cação de área, DEFERIR o pleito quanto à subsunção da hipótese ao art. 18-D da Lei 
Complementar nº 123/06, de forma que as alíquotas do art. 67, I do CTMC devem nortear o lançamento de IPTU 2019 relativamente ao imóvel de índice cadastral nº 
02.166.0264.002, observada a progressão levada a efeito em companhia ao

valor da base de cálculo, conforme prescrições nas letras “a” e “b” da norma municipal. O Sr. Adriano Cardoso pediu vistas ao processo para melhor análise. Em seguida 
entrou em pauta o processo Nº 08950/2020-02A, ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DE ÁGUA VIVA,
recurso voluntário, em face de decisão de improcedência do requerimento de isenção de IPTU e Taxas do exercício de 2020, incidente sobre imóvel de índice cadas-
tral nº 03.148.0644.0, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Rocha, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância 
e, por conseguinte, o indeferimento do pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas referente ao exercício de 2020, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 
03.148.0644.004, eis que não restaram comprovados e preenchidos todos os requisitos dispostos na Lei nº 3.496/2001 c/c Decreto nº 1.474/2020. O Sr. Marco Túlio 
Marchesini pediu vistas ao processo para melhor análise. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 06196/2018-02A – MÁRCIA REGINA DE SOUZA BARBOSA, recurso 
de ofício contra decisão de primeira instância que deferiu parcialmente o pedido de revisão de lançamento de IPTU e Taxas para ao exercício 2018, relativos ao imóvel 
de índice cadastral nº 10.549.064.000, situado à Rua Guarany, lugar denominado Domingos Pereira, Contagem – MG, atribuindo ao imóvel à mesma zona homogênea 
dos imóveis confrontantes, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso de ofício e manteve inalterada a decisão de primeira instância. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 00526/2019- 05A 
– MÁRCIA REGINA DE SOUZA BARBOSA, recurso de ofício contra decisão de primeira instância que deferiu parcialmente o pedido de revisão de lançamento de IPTU e 
Taxas para ao exercício 2019, relativos ao imóvel de índice cadastral nº 10.549.064.000, situado à Rua Guarany, lugar denominado Domingos Pereira, Contagem – MG, 
atribuindo ao imóvel à mesma zona homogênea dos imóveis confrontantes, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso de ofício e manteve inalte-
rada a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.
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Nada mais havendo deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros 
presentes.

Contagem, 28 de junho de 2021
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FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO

Município de Contagem
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTAC – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da 
Portaria SEFAZ nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. 
Carlos Frederico Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda In-
stância Administrativa: Srª. Kênia Dutra de Campos, Sr. Adriano Cardoso e Sr. César Augusto de Barros. Aberta à sessão, retornou a pauta o PROCESSO Nº 06684/2017-
02A – GUILHERME FERREIRA CUSTÓDIO , recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, acompanhando o voto divergente, a 1ª Câmara conheceu do recurso 
voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de 1ª Instância que deferiu parcialmente o pedido de revisão do lançamento do IPTU e TCRS, referente aos 
exercícios de 2017 a 2020, relativo ao imóvel de índice cadastral 10.488.0045.001-0; na forma do Decreto nº 54, de 23/03/2017 c/c o Código Tributário do Município 
de Contagem. Colocado em votação, Vencido o relator por 3 votos a 1. Em seguida entrou em pauta o PROCESSO Nº 12136/2020-02A – JOÃO BATISTA DE MATTOS, re-
curso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, reconhecendo o transcurso do prazo quinquenal para a ação 
do art. 46 da Lei 1.611/83 e com isso confi rmando a extinção dos créditos tributários de IPTU/taxas incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 03.019.0292.000, 
referentes aos exercícios de 2007 a 2014. Colocado em votação, o Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto pediu vista para uma melhor análise.  Em seguida, entrou em pauta 
o PROCESSO nº 2015062509011711– JFM AGROPECUÁRIA LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso 
voluntário e deu-lhe provimento parcial, entendendo devido o lançamento do ITBI para a transação envolvendo a incorporação em integralização de capital para o 
imóvel de índices cadastrais 05.374.0180.001 a 009, na forma da Lei, mas acolhendo a pretensão de revisão do valor venal do imóvel, nos termos dos procedimentos 
regulamentares da Receita Municipal. Ausentes os requisitos nos autos para a concessão da não incidência. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado 
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pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, retornou a pauta o PROCESSO nº 2015062508570111 – JFM AGROPECUÁRIA LTDA, recurso vol-
untário, com relatório e voto em separado do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento parcial, entendendo devido 
o lançamento do ITBI para a transação envolvendo a incorporação em integralização de capital para o imóvel de índices cadastrais 05.372.0240.001 a 013, na forma da 
Lei, mas acolhendo a pretensão de revisão do valor venal do imóvel, nos termos dos procedimentos regulamentares da Receita Municipal. Ausentes os requisitos nos 
autos para a concessão da não incidência. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.Em 
seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 17285/2019-02A – ACT AÇO TEXTIL CARBOINOX LTDA, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que 
conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, haja vista a sua intempestividade, conforme reza o artigo 295. § 2º, do CTMC. Portanto, fi cou mantida a de-
cisão de primeira instância de indeferimento do pedido de cancelamento das Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento-TFLF, referente aos exercícios de 2008 
a 2013 da inscrição municipal de nº 72.060.416-0, em razão dos débitos fi scais estarem ajuizados, consequentemente não prescritos. 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 01471/2014-02A – EDVARDO 
FERNANDES DE CARVALHO, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter 
a decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido do contribuinte de englobamentos e  revisão do lançamento de IPTU e TCRS, exercício de 2014 do 
imóvel constituído pelos lotes 0012, 0013 e 0014, quadra 0007, de índice cadastral nº 09.438.0507.002, 09.438.0507.003, 09.438.0507.004,  localizados na rua Bra-
sileira, nº 78, Bairro Cayapos, Contagem/MG, uma vez que foi realizado o englobamento, bem como foi mantido o lançamento do IPTU, exercício 2014, para o índice 
cadastral  09.438.0483.002., por tratar-se de imóvel com regime de utilização comercial.  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 23234/2019-02A – MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE, recurso 
voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância no 
sentido de deferir o pedido de isenção de IPTU de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 04.124.0206.001, localizada na Rua Jardim América, nº 32, Bairro Jardim 
Industrial em Contagem/MG, pois,  fi cou comprovado que a  requerente é templo religioso e possui atividades no local. conforme previstos no art. 47, incisos II e III do 
CTM .  Colocado em votação,  o Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto pediu vista para uma melhor análise. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a 
presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 

Contagem, 24 de junho de 2021 

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO      SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA
                   PRESIDENTE  DA SESSÃO                        SECRETÁRIA EXECUTIVA

KÊNIA DUTRA DE CAMPOS               ADRIANO CARDOSO

CÉSAR AUGUSTO DE BARROS

Município de Contagem
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTAC – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria 
SEFAZ nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos 
Frederico Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância 
Administrativa: Srª. Kênia Dutra de Campos, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Aberta à sessão, entrou em pauta o PROCESSO Nº 
09483/2020-02A – CENTRO DE APOIO PROM. EDUC. SANTO HERMANN JOSÉ, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do 
recurso voluntário  e deu-lhe provimento, para deferir o pedido de isenção da TFLF – Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020 
lançada em nome do Centro de Apoio Promocional Educacional Santo Hermann José, inscrição municipal 72063402-0, por terem sido atendidos os requisitos previstos 
no artigo 47, §7º do Código Tributário Municipal de Contagem. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o PROCESSO Nº 05750/2017-02A – PENTAR REPRESENTAÇÕES LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Mário Lúcio 
Gonçalves de Moura, em reexame necessário manteve a decisão de 1ª instância, que deferiu o pedido de restituição de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, 
no valor de R$ 32.848,84 (trinta e dois mil e oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente a empresa Pentar Representações Ltda, CNPJ nº 
04.568.750/0001/15, recolhido e apurado em 30/12/2016, através do Termo de Notifi cação Fiscal - TNF 024.676, com fulcro nos artigos 39 e 40 do Código Tributário do 
Município de Contagem. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, entrou em 
pauta o PROCESSO nº 2013011410201511– JFM AGROPECUÁRIA LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso 
voluntário e reformou parcialmente a decisão de 1ª Instância, entendendo devido o lançamento do ITBI para a transação envolvendo a incorporação em integraliza-
ção de capital para o imóvel de índice cadastral 05.100.0108.001, na forma da Lei, mas acolhendo a pretensão de revisão do valor venal do imóvel, nos termos dos 
procedimentos regulamentares da Receita Municipal. Ausentes os requisitos nos autos para a concessão da não incidência. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 2013011410414511 – JFM AGROPECUÁRIA 
LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e reformou parcialmente a decisão de 1ª Instância, 
entendendo devido o lançamento do ITBI para a transação envolvendo a incorporação em integralização de capital para o imóvel de índice cadastral 05.091.0070.001, 
na forma da Lei, mas acolhendo a pretensão de revisão do valor venal do imóvel, nos termos dos procedimentos regulamentares da Receita Municipal. Ausentes os 
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requisitos nos autos para a concessão da não incidência. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime.Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 02671/2020-02A – RILDO RAMOS DA SILVA, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, 
que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, no sentido de manter inalterada a decisão administrativa de primeira instância que decidiu pela proce-
dência do pedido de alteração do regime de utilização do imóvel constituído pelo lote constituído pelo lote 0013, quadra 0023, de índice cadastral nº 02.373.0252.001 
a 02.373.0252.004, localizado na Rua das Industrias, nº 743, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG, uma vez que foi constatada, em visita local, aumento da área 
construída nos sublotes; realizou-se a alteração dos índices cadastrais para acerto do cadastro, bem como ao ser realizado o recálculo do valor do IPTU, exercício de 
2020, o Fisco considerou todos os pagamentos existentes no seu assentamento procedendo com as devidas compensações. 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 03475/2019-02A – ESMAEL DE OLIVEIRA 
ALVES, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, no sentido de alterar a decisão de 
primeira instância de no sentido de deferimento do pedido de alteração do regime de utilização do imóvel constituído pelo lote B-18, quadra 0062, de índice cadastral 
nº 08.250.0010.001, localizado na Rua Vergana, nº 502, Bairro Parque Novo Progresso – 1ª Seção, Contagem/MG., por ter sido constatado no assentamento deste Fisco 
que as empresas Jandira Tomaz Santana e CENBRASIL – Assistência Nicolau L.A. POP. CARENTES DO   BRASIL encontram-se baixadas.  Colocado em votação, o voto da 
Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, 
que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 

Contagem, 29 de junho de 2021 

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO      SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA
                   PRESIDENTE  DA SESSÃO                        SECRETÁRIA EXECUTIVA

KÊNIA DUTRA DE CAMPOS               MARCELO RODRIGUES DO CARMO

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC  de Segunda Instância Administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda, em vista a não devolução do 
A.R. dos Correios em razão de não localização e/ou mudança de endereço dos contribuintes abaixo, na forma do Art. 16, do Decreto 1393/2020, faz publicar as súmu-
las dos julgamentos dos seguintes  recursos,  considerando-se o contribuinte formalmente notifi cado, nos termos da lei, a partir desta publicação para todos os efeitos 
de direito.
Os assuntos relativos á quitação deverão ser tratados na Subsecretaria de Receita Municipal, situada à Avenida João César de Oliveira, 6.620, bairro sede em Contagem/ 
MG. 
Em caso de improcedência fi ca o contribuinte notifi cado para no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta, efetuar o pagamento dos tributos devidos, 
conforme inciso I do artigo 283 do Código Tributário de Contagem. 
Em caso do não pagamento nesses 20 (vinte) dias será determinado sua inscrição em Dívida Ativa e a lavratura da respectiva Certidão para a Execução Judicial, nos 
termos do parágrafo único do artigo 283 do Código Tributário de Contagem, Lei 1611/83. 

ZÉLIA BRUSCHI ZIVIANI 
CPF/CNPJ Nº: 326.228.486-68
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05439/2020-02A
DECISÃO: Improcedente 

Contagem, aos 01 de setembro de 2021

Silma Cézar Lobato Pereira 
Assessora do CONTAC
Matrícula: 10028-5
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SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL                                                                                                                       
SUPERINTENDÊNCIA DE FSCALIZAÇÃO                                                                                                                      
DIRETORIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

A Diretoria de Tributos Imobiliários / DTI e Diretoria de Cadastros tributários no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos Art. 20 e 25 do Decreto nº 
433/2018 e em atendimento ao diposto no Art. 62 da Lei Complementar 247/2017, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, 
torna-se público, para conhecimento dos interessados, que procedeu a análise dos processos abaixo especifi cados, com as seguintes respostas:

Número do Processo Assunto Requerente Decisão

24280/2019-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2019 PAULO VIEIRA PROCEDENTE

27700/2019-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2019 GERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS PROCEDENTE

00332/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 VICENTE JOAQUIM DOS SANTOS PROCEDENTE

00371/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 SALINO FERREIRA DE CASTRO PROCEDENTE

00404/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 ANTONIO TOMAZ DO NASCIMENTO PROCEDENTE

00433/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 LUIZ FERNANDES DE AMORIM PROCEDENTE PARCIAL

00475/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 SANDRA EBERT FERREIRA DE LIMA PROCEDENTE

00480/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 TEREZINHA OLIVEIRA GOMES PROCEDENTE

00522/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 EVA GOMES MIRANDA PROCEDENTE

00536/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 CRISTIANE NEVES MUNIZ PROCEDENTE

00545/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 MARCOS ANTÔNIO ROZENDO DOS SANTOS PROCEDENTE

00554/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 MARIA JOSE DA COSTA PROCEDENTE

00563/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 GIANNLUCA OLIVEIRA LIMA PROCEDENTE

00599/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 VICTOR SILVA RODRIGUES PROCEDENTE

00604/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 ANTONIO SERGIO GUERRA SIMOES PROCEDENTE

00730/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 JULIO CESAR DE PAULA PROCEDENTE

00735/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 CLÁUDIO MOREIRA PROCEDENTE

00736/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 LAURO NERY DA SILVA PROCEDENTE

00742/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 LUIZ CLAUDIO GONÇALVES DE SOUZA PROCEDENTE

00752/2021-05A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 NELIO ROCHA DE SOUZA PROCEDENTE

06283/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 CRISTINA APARECIDA DA COSTA TEIXEIRA PROCEDENTE

06473/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 ELCI RODRIGUES ARAUJO PROCEDENTE

 07155/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 JOSE SALVADOR GABRIEL PROCEDENTE

07320/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 MICHELE ALINE SILVA CARVALHO PROCEDENTE

07368/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 TARCISIO JOSE GOTELIPE DOS REIS PROCEDENTE

07412/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 DENIS MAYCON CAMARGOS DINIZ IMPROCEDENTE

07415/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 ROSE MARY GONÇALVES OLIVEIRA MOREIRA IMPROCEDENTE

07666/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 LEANDRO MARTINS CAMPOS IMPROCEDENTE
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07962/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 TANIA CRISTINA SILVA DO CARMO HEREDIA PROCEDENTE

07998/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 STELA REGINA DE SANTANA PROCEDENTE

08024/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 ANTONIO ALVES DA FONSECA PROCEDENTE

08041/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 EVALDO JOSÉ DE SOUZA PROCEDENTE

09071/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 LINCOLN FIORINI DE AGUIAR PROCEDENTE

09127/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 ELTON BRUNO DA FONSECA PROCEDENTE

09524/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 DELDUQUE ALANE PROCEDENTE PARCIAL

09855/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 IMOBILIARIA FFAZAW TEIXEIRA LTDA PROCEDENTE

10441/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA CASTILHO PROCEDENTE PARCIAL

10471/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 FABIO APARECIDO MANSUR PROCEDENTE PARCIAL

12284/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PROCEDENTE

12693/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 MARA CRISTINA RODRIGUES SILVA PROCEDENTE PARCIAL

12708/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 ESPÓLIO DE ADEMIR FERNANDES PASSOS IMPROCEDENTE

14262/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 SANDRO LOBO RIBEIRO PROCEDENTE

14433/2021-02A REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 2021 CLELIA AGUIAR DE LACERDA PROCEDENTE

Ficam estes contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de eventual recurso, o qual, fi ndo o prazo sem sua interposição, o processo será 
encaminhado para arquivamento.

Mateus Braga Guerra                                                                                                           
Diretor de Tributos Imobiliário                                                                                          
Matrícula: ef 45.866-0

Jamerson Teles Silva                                                                   
Diretor de Cadastro Tributário                                                                
Matrícula: ef 43.449-3

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Sr. Rogerio 
Silva Lisboa e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para 
aprovação. A ata, logo após o término da reunião, será elaborada e enviada para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-a à Secretaria por meio 
digital. Entrou em pauta o processo Nº 03246/2020-02A – MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, reexame necessário em face de decisão de primeira instância de 
procedência do pedido de prescrição de débitos tributários de IPTU e Taxas referente aos exercícios de 2013 e 2014 do imóvel de índice cadastral nº 10.420.1030.000, 
com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que manteve inalterada a decisão de primeira instância, reconhecendo o transcurso do prazo quinquenal para a ação do art. 46 
da Lei 1.611/83 e com isso confi rmando a extinção dos créditos tributários por força da prescrição. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 07724/2014-02A – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA, 
recurso voluntário em face de decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de revisão de lançamento do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2014 e 
seguintes do imóvel de índices cadastrais nº 09.506.0217.000, 09.506.0160.000, 09.536.0600.099, com relatório do Sr. Rogério
Silva Lisboa, que conheceu do recurso por ser tempestivo e, no mérito, negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, que jul-
gou parcialmente o pedido de revisão do lançamento do IPTU 2011 a 2014 para os índices 09.506.0217.000 e 09.506.0160.00036.0600 e em relação ao índice 
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09.536.0600.099
não foram comprovadas as alegações do contribuinte, além do que os débitos existentes já foram objeto de demanda judicial, fugindo da competência desta instancia 
administrativa. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 24503/2019-02A – JOSÉ FREIRE MARQUES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do lançamento 
de IPTU e Taxas referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 09.418.0998.001, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso e 
negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, uma vez que o lançamento de IPTU está em consonância com a

legislação municipal, devendo o contribuinte utilizar-se de procedimento próprio para alcançar sua pretensão. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompa-
nhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 11705/2020-02A – MARIZA FÁTIMA DA SILVA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de pagamento de IPTU e Taxas para aposentados e pensionistas, referente ao 
exercício de 2020 do imóvel de índice cadastral nº 10.640.0410.002, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e deu-lhe provi-
mento para reformar a decisão e conceder a isenção pleiteada, devido a possibilidade de reanálise de requerimento intempestivo e atendendo todos os demais requisi-
tos, nos termos do art. 50-C do CTMC, art. 4º do Decreto nº 1.474/2020 e art. 12 da LC nº 305/2021. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 11092/2020-02A – MARIA MADALENA BELMIRO, recurso voluntário 
contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de pagamento de IPTU e Taxas para aposentados e pensionistas, referente ao exercício 
de 2020 do imóvel de índice cadastral nº 10.379.0125.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento 
para reformar a decisão e conceder a isenção pleiteada, devido a possibilidade de reanálise de requerimento intempestivo e atendendo todos os demais requisitos, nos 
termos do art. 50-C do CTMC, art. 4º do Decreto nº 1.474/2020 e art. 12 da LC nº 305/2021. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 20622/2018-02A – IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR, recurso voluntário 
em face de decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do pagamento de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, referente aos exercícios anteriores 
a 2018, do imóvel de índice cadastral n° 07.035.0290.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para 
reformar a decisão de primeira instância, tendo em vista que foram sanadas as pendencias documentais, atendendo aos termos do art. 5º, § 1º, alínea “a” e “b” do De-
creto nº 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta 
o processo Nº 12551/2018-02A – ANTONIO MELCHIADES SIMOES, reexame necessário em face de decisão de primeira instância de procedência do pedido de revisão do 
lançamento do IPTU e Taxas referente ao exercício de 2108, do imóvel de respectivo índice cadastral nº 10.549.0924.000, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos 
de Souza, que conheceu da matéria e votou pela confi rmação da decisão de primeira instância, considerando que foi feita diligência fi scal no imóvel que constatou a 
presença de apenas um dos melhoramentos citados no art. 51, § 2º do CTMC, concluindo pela não incidência da cobrança do IPTU referente aos anos de 2018, 2019 e 
2020. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada 
a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada digitalmente por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de 
julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem.

Contagem, 05 de julho de 2021

PARTICIPANTES DA SESSÃO

LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA PRESIDENTE  SECRETÁRIA

ADRIANO CARDOSO ROGÉRIO DA SILVA LISBOA

FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC ATA DE REUNIÃO
Aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo Brandão Rocha, Sr. 
Marco Tulio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões an-
teriores para aprovação. A ata, logo após o término da reunião, será elaborada e enviada para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-a à Secretaria 
por meio digital. Entrou em pauta o processo Nº 28862/2018-02A – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL   CULTURAL   FILHAS   DE   NOSSA   SENHORA   DO   MONTE
CALVÁRIO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de isenção de tributos mobiliários, referente ao exercício de 2018 
do contribuinte de inscrição municipal nº 57751013-0, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para 
reformar parcialmente a decisão de primeira instância para conceder a isenção de pagamento das taxas municipais (TFLF e TFS), fi cando inalterada a decisão em relação 
aos demais tópicos; o que o faz nos termos do art. 150, VI, “c” da CR/88, art. 9 do CTN, art. 47, III, do CTMC e art. 2º da Lei 3.496/2001. Colocado em votação, o voto 
do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 09365/2020-02A – LUCIANO RO-
DRIGUES DUARTE JUNIOR, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento de tributos mobiliários do contribuinte 
de inscrição municipal nº 72.107.485-0, referente ao exercício de 2020, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe 
provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, uma vez que o benefício ao MEI se aplica apenas ao primeiro ano, nos termos do art. 47, § 5º do 
CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo 
Nº 08884/2020-02A – CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do pagamento 
de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2020, do imóvel de índice cadastral n° 10.463.0238.005, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Ro-



"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, 1 de setembro de 2021 Página 33 de 59 Diário Oficial de Contagem - Edição 5143

cha, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, eis que não restaram comprovados e preenchidos todos 
os requisitos dispostos na Lei nº 3.496/2001 c/c Decreto nº 1.474/2020. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 07559/2020-02A –

IGREJA BATISTA DA LAGOINHA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de pagamento de IPTU e Taxas que com 
ele são lançadas, referente ao exercício de 2020, do imóvel de índice cadastral nº 10.330.0271.001, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Rocha, que conheceu do 
recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, eis que não restaram comprovados e preenchidos todos os requisitos 
dispostos na Lei nº 3.496/2001 c/c Decreto nº 1.474/2020. Colocado em votação, o vogal Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho pediu vista dos autos para melhor análi-
se do caso. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 07381/2019-02A
– FABIO FERNANDES MALTA STOCKLER, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do lançamento de IPTU e Taxas, 
referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 08.033.0559.000, com relatório do Sr. Marco Tulio Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe 
provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, ante a legalidade do feito fi scal e ante a ausência de prova inequívoca de contestação do valor venal 
lançado. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo 
Nº 07160/2019-02A – MICHELLE OLIVEIRA SOARES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do lançamento de 
IPTU e Taxas, referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 02.343.0158.001, com relatório do Sr. Marco Tulio Marchesini, que conheceu do recurso e 
negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, ante a legalidade do feito fi scal e ante a ausência de prova inequívoca de contestação do 
valor venal lançado. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta 
o processo Nº 01946/2021-02A – HUMBERTO FERREIRA DA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de averbação de 
nome de proprietário de imóvel de índice cadastral nº 10.078.0233.001 a 005, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e ne-
gou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, uma vez que a documentação apresentada está em desconformidade com que preceitua o 
§ 5º, do art. 61 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em 
pauta o processo Nº 12373/2019-02A – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência 
do pedido de isenção de tributos mobiliários, referente ao exercício de 2019 do contribuinte de inscrição municipal nº 72097002, com relatório do Sr. Leonardo Amo-
rim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, eis que não foi apresentado o atestado 
de funcionamento emitido pelo órgão municipal de Contagem vinculado às atividades da associação, bem como, não foi apresentado a declaração de utilidade pública 
pelo Município de Contagem, nos termos do que exige o artigo 47, § 7º, alíneas “a” e “b” do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada digitalmente 
por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem.

Contagem, 12 de julho de 2021

PARTICIPANTES DA SESSÃO

LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA PRESIDENTE  SECRETÁRIA

LEONARDO BRANDÃO ROCHA MARCO TÚLIO MARCHESINI

FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 
de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo Amo-
rim Carlos de Souza e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Sr. 
Rogerio Silva Lisboa e o Sr. Marco Tulio Marchesini. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para 
aprovação. A ata, logo após o término da reunião, será elaborada e enviada para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-a à Secretaria por meio 
digital. Entrou em pauta o processo Nº 00102/2016-07A – JSL S/A, reexame necessário em face de decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido, com 
relatório do Sr. Adriano Cardoso, que manteve inalterada a decisão, no sentido de excluir do feito fi scal os valores reconhecidos pelo contribuinte e comprovadamente 
recolhidos, bem como dos valores recolhidos pelo tomador dos serviços, através de guias avulsas, fi cando retifi cada a diferença a ser recolhida relativa à competência 
de janeiro/2016. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 06119/2020-02A – MARCIO ANTONIO DOS SANTOS, pedido de reconsideração em face de decisão de segunda instância que negou provimento ao recuso 
contra indeferimento do pedido de isenção do pagamento de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2020, do imóvel de índice cadastral n° 
10.303.0217.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que não conheceu do pedido de reconsideração por fugir aos limites traçados pelo art. 57 
do Decreto nº 1.393/2020. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou 
em pauta o processo Nº 02707/2021-02A – J.O.R. HOLDING PATRIMONIAL, reexame necessário em face de decisão de primeira instância de procedência do pedido de 
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restituição de ITBI, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu da matéria e votou pela confi rmação da decisão de primeira instância, uma 
vez que o negócio de compra e venda de imóvel não foi concretizado, fazendo jus o requerente à restituição do tributo nos termos do art. 39, I, do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 26329/2018-02A 
– CARLOS AMADEO NUZZI, reexame necessário em face de decisão de primeira instância de procedência do pedido de prescrição dos débitos de IPTU relativo aos anos 
de 2006 a 2011 e 2013 a 2014, do imóvel de índice cadastral nº 10.556.0185.001, com relatório do Sr. Marco Tulio Marchesini, que conheceu do recurso e manteve 
inalterada a decisão de primeira instância, tendo em vista o artigo 156, inciso V, do CTN c/c artigo 46 do CTMC, fi cando mantido a cobrança de 2012 em face de

parcelamento. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 201202071620260 – VALCIR MARCILIO FARIAS JUNIOR, recurso
voluntário contra decisão de primeira instância de procedência do pedido de revisão de lançamento de IPTU e Taxas, referente ao exercício de 2012 do imóvel de índice 
cadastral nº 10.418.0321.001, com relatório do Sr. Marco Tulio Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão, enten-
dendo que as alterações produzidas no lançamento foram sufi cientes e em consonância com o CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 08874/2020-02A – MARIA APARECIDA DE PAULA SAMPAIO,
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de pagamento de IPTU e Taxas para aposentados e pensionistas, 
referente ao exercício de 2020 do imóvel de índice cadastral nº 03.111.0303.001, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso e negou-lhe provi-
mento para manter inalterada a decisão de primeira instância, tendo em vista que a contribuinte é coproprietária de outro imóvel no Município. Colocado em votação, 
o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 08924/2020-02A – MARCO 
ANTONIO DOS SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de pagamento de IPTU e Taxas para aposenta-
dos e pensionistas, referente ao exercício de 2020 do imóvel de índice cadastral nº 09.128.0346.001, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, tendo em vista que o valor venal do imóvel está acima do limite legal. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-
-se a presente Ata, que segue assinada digitalmente por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do 
Conselho Tributário Administrativo de Contagem.
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC ATA DE REUNIÃO
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 
de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo Brandão Rocha, Sr. 
Marco Tulio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões an-
teriores para aprovação. A ata, logo após o término da reunião, será elaborada e enviada para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-a à Secretaria 
por meio digital. Entrou em pauta o processo Nº 08950/2020-02A – ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DE ÁGUA VIVA, recurso voluntário
contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do pagamento de IPTU e Taxas, referente ao exercício de 2020 do imóvel de índice 
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cadastral nº 03.148.0644.004, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Rocha, que havia negado provimento ao recurso por não preenchimento dos requisitos legais, 
com pedido de vista do vogal Sr. Marco Tulio Marchesini, que apresentou Voto em Separado para conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a decisão de 
primeira instância e deferir a isenção, uma vez que, a seu ver, foram preenchidos os requisitos legais. Colocado em votação, aderiu ao voto divergente apesentado pelo 
Vogal, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, votando com o Relator o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Em virtude do empate, prevaleceu o voto de qualida-
de proferido pelo presidente em exercício da Segunda Câmara, Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, vencido o Relator. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 
2012010315033910 – INOVALARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA., recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de ITBI nos termos do art. 71-B do CTMC, para o imóvel de índice 
cadastral nº 09.105.0445.000, com relatório do Sr. Marco Tulio Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de 
primeira instância, visto não ter se operado o instituto da decadência e visto que a requerente possui atividade preponderante imobiliária. Colocado em votação, o voto 
do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 16565/2016-02A – LINCE IMOBILIÁ-
RIA LTDA., recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de 2016 do 
imóvel de índice cadastral nº 11.996.0100.000, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter 
inalterada a decisão de primeira instância, uma vez que o imóvel possui os equipamentos públicos, nos termos do artigo 51 do CTMC. Colocado em votação, o

voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 04487/2017-02A – LINCE 
IMOBILIÁRIA LTDA., recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de 
2017 do imóvel de índice cadastral nº 11.996.0100.000, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para 
manter inalterada a decisão de primeira instância, uma vez que o imóvel possui os equipamentos públicos, nos termos do artigo 51 do CTMC. Colocado em votação, o 
voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 08940/2020-02A – COMUNI-
DADE EVANGÉLICA MANANCIAL, recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do pagamento de IPTU e Taxas que com 
ele são lançadas, referente ao exercício de 2020, do imóvel de índice cadastral n° 02.255.0339.010, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Rocha, que conheceu do 
recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância, eis que não restaram comprovados e preenchidos todos os requisitos dispostos 
na Lei nº 3.496/2001 c/c Decreto nº 1.474/2020. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. 
Em seguida entrou em pauta o processo Nº 07693/2020-02A – AMAIS – GRUPO DE APOIO A AUTISTAS PAIS E FAMILIARES DE CONTAGEM,
recurso voluntário contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de pagamento de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, referente ao exercí-
cio de 2020, do imóvel de índice cadastral nº 10.869.0013.002, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Rocha, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimen-
to para reformar a decisão de primeira instância e deferir a isenção, eis que restaram comprovados e preenchidos todos os requisitos dispostos na Lei nº 3.496/2001 c/c 
Decreto nº 1.474/2020. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. Em seguida entrou em 
pauta o processo Nº 13040/2019-02A – ARP CONFECÇÕES LTDA., reexame necessário em face de decisão de primeira instância de procedência do pedido de restituição 
de crédito tributário, pago em duplicidade através da guia 2019/280427, referentes às parcelas 1 e 2 do IPTU do exercício de 2019, do imóvel de índice cadastral nº 
06.004.0100.002, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu da matéria e votou pela manutenção da decisão de primeira instância, uma vez 
que foi constatado o pagamento indevido nos termos do art. 39, inciso I, do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 13538/2018-02A – MOD LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.,
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão de lançamento de IPTU do exercício de 2018, para o imóvel de índice 
cadastral nº 08.798.0950.001 a 005, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada 
a decisão de primeira instância, eis que não restou comprovado o suposto aumento exorbitante, estando o lançamento em consonância com os artigos 51 a 71 do 
CTMC c/c Decreto nº 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais haven-
do, deu- se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada digitalmente por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros 
presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem.
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FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO

Município de Contagem
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTAC – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ 
nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos Fre-
derico Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância 
Administrativa: Sr. César Augusto de Barros, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Aberta à sessão, entrou em pauta o PROCESSO Nº 
07016/2020-02A – JUDITE MARIA DE JESUS ANTÔNIO MARTINS, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso volun-
tário  e deu-lhe provimento, Acompanhando o voto do relator, 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 do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2020, incidente sobre o 
imóvel constituído pelo lote 048, quadra 206, de índice cadastral nº 05.094.0480.002  localizado na Rua Rio Leonis nº: 250, Bairro Jardim  Riacho das Pedras 1ª Seção, 
Contagem/MG, por ter restado comprovado nos autos que a Recorrente preenche todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 1474 c/c artigos 50.B e 50.C da 
Lei nº. 1.611/1983. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta 
o PROCESSO Nº 09319/2020-02A – JOÃO BOSCO FERREIRA LEMOS, que conheceu do recurso voluntário  e deu-lhe provimento. Acompanhando o voto do relator, 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 do lança-
mento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2020, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 020, quadra 0125, de índice cadastral 
nº 03.122.0379.001-0 localizado na Rua Rio Paraguai nº: 137, Bairro Parque Riacho das Pedras 2ª Seção, Contagem/MG, por ter restado comprovado nos autos que o 
Recorrente preenche todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 1474 c/c artigos 50.B e 50.C da Lei nº. 1.611/1983. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 02711/2021-02A– SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA - SESI, recurso ofi cial, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, Por unanimidade, a 1ª Câmara conheceu do recurso ofi cial e negou-lhe provimento 
para manter integralmente a decisão de 1ª Instância, de procedência parcial na forma do voto exarado.  Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 10067/2020-02A – PAPELARIA INCONFIDENTES LTDA, recurso 
voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de 1ª Instância, 
deferindo o pedido de revisão da área referente à Taxa de Fiscalização de Engenhos de Publicidade – TFEP, para o engenho de publicidade IC 72.107.301-0, para o exer-
cício de 2020. Presentes os requisitos nos autos. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. 
Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 02294/2019-02A – RONALDO BRUNO TORCHIA, recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que 
conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter  a decisão de primeira instância de deferimento do pedido de alteração da área de construção,  
e indeferimento dos demais pedidos  referente ao imóvel constituído pelo lote 0002 , quadra 0068, índice cadastral nº: 03.169.0684.003, localizado na Av. Rio Volga, 
nº 1004, Bairro Parque Riacho das Pedras , Contagem/MG,  já que o imóvel demolido teve seu índice inativado (003), e os demais índices estão com os lançamentos 
condizentes com as atualizações cadastrais promovidas. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. O relator Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura não apresentou voto na sessão do dia 06/07/21. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se 
a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 
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Município de Contagem

SECRETARIA DE FAZENDA

CONTAC – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 08 (oito) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ 

nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos Fre-

derico Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância 

Administrativa: Srª. Kênia Dutra de Campos, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Aberta à sessão, entrou em pauta o PROCESSO 

Nº 09390/2020-02A – ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DE CONTAGEM MERCADORES  DE ILUSÕES, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do 

Carmo, que conheceu do recurso voluntário  e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção do IPTU e TCRS de 2020 

para  o imóvel constituído pelo lote 0011, quadra 0027, de índices cadastrais nº 09.274.0358.001 e 09.274.0358.002, localizado na Rua Quintino Bocaiuva 421, Bairro 

Nacional 1ª Seção, Contagem/MG, pois fi cou comprovado pelo documentos trazidos aos autos que a Recorrente faz jus ao benefi cio fi scal em razão de preencher todos 

os requisitos previstos no artigo  50-A, inciso II do CTMC e artigo 5º do Decreto 1474/2020, de 21 de fevereiro de 2020. Colocado em votação, o voto do Relator foi 

acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o PROCESSO Nº 02953/2021-02A – HELENO TORRES CABIDO, 

recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso voluntário  e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira 

instância e deferir o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2020, incidente sobre o imóvel constituí-

do pelo lote 0008, quadra 0013, de índice cadastral nº 08.148.0142.001-0 localizado na Rua Turmalina nº: 801, Bairro São Joaquim 1ª Seção, Contagem/MG, por ter 

restado comprovado nos autos que o Recorrente preenche todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 1474 c/c artigos 50.B e 50.C da Lei nº. 1.611/1983. 

Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 

08072/2017-02A – DIRCIO AMARAL COELHO, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe 

provimento para reformar a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo administrativo 

08072/2017-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 02.422.0083.002. Presentes os requisitos nos autos. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompa-

nhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 14789/2019-02A  – LEONEL DOS SANTOS JACOB, pe-

dido de reconsideração, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 1ª Câmara não conheceu do pedido 

de reconsideração, mas determinou de ofício a REFORMA da decisão de segunda instância, na forma do voto proferido, cancelando o lançamento de IPTU e TCRS para 

o exercício de 2019 e seguintes, relativo ao índice cadastral nº 04.305.0444.001, na forma do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em vo-

tação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 056322/2020-02A 

– CONSTRUTORA CANÇADO RIBEIRO LTDA, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento 

parcial, para reformar a decisão de primeira instância no sentido de conceder a compensação da  2ª parcela do IPTU/2020 vencida e paga  em 11/05/2020 no montante 

remanescente do débito do IPTU, exercício de 2020, bem como mantenho a decisão de 1ª Instância quanto as demais alterações promovidas pelo cadastro imobiliário 

a pedido da empresa Construtora Cançado Ribeiro Ltda atinente ao imóvel constituído pelo lote 0250, quadra 0407, de índice cadastral nº 07.407.0250.001, localizado 

na rua Continental, nº 300, bairro Cinco/Perobas, Contagem/MG. 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 05610/2016-02A – FRANCISCO KISSÃO HARU, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de 

Campos, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de alteração de nome 

de proprietário de imóveis referente ao imóvel constituído pelo lote “C”, quadra 0007, de índice cadastral nº 11.773.0602.001,  localizado na Ala dos Abacateiros, nº 

5, Condomínio San Remo, Contagem/MG, pois não há nos autos prova documental demonstrando a relação do cedente , ora Recorrente, com a matrícula do imóvel.  

Colocado em votação, o Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto pediu vista para uma melhor análise. O Relator Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura não apresentou votos na 

sessão do dia 08/07/21. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária Titular 

e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 

Contagem, 08 de julho de 2021 

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO      SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA

                   PRESIDENTE  DA SESSÃO                        SECRETÁRIA EXECUTIVA

KÊNIA DUTRA DE CAMPOS               MARCELO RODRIGUES DO CARMO

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA
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Município de Contagem

SECRETARIA DE FAZENDA

CONTAC – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ 

nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos Frederico 

Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância Admin-

istrativa: Srª. Kênia Dutra de Campos, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. César Augusto de Barros. Aberta à sessão, entrou em pauta o PROCESSO Nº 17537/2019-

02A – EVALDO PEREIRA ME, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, em reexame necessário votou pelo  provimento parcial do pedido, 

para determinar a desconstituição parcial do lançamento de ISSQN e demais tributos consignados no AINF 04.9.00043.71000.01000.27714/2018-41  de 18/06/2019 

excluindo-se da base  de cálculo do mês de dezembro de 2014 as notas 2014/100 valor de R$86.110,00,  2014/107 valor de R$3.012,00 e a nota 2014/104 valor de 

R$69.322,00, totalizando  R$ 158.444,00 (cento cinquenta e oito mil, quatrocentos quarenta e quatro reais), por se tratar de notas fi scais comprovadamente cance-

ladas. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o PROCESSO 

Nº 10570/2020-02A – INSTITUIÇÃO DE AJUDA AOS PORTADORES DE CANCER, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu 

do recurso voluntário  e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção do IPTU e TCRS de 2020 para  o para  imóvel 

constituído pelo lote 0018, quadra B-05, de índices cadastrais nº 02.202.0312.001 e 02.202.0312.002, localizado na Rua Madre Margherita Fontanarosa  58, Bairro 

Cidade Jardim Eldorado, Contagem/MG, pois fi cou comprovado pelos documentos trazidos aos autos que a Recorrente faz jus ao benefi cio fi scal em razão de preencher 

todos os requisitos previstos no artigo  50-A, inciso II do CTMC e artigo 5º do Decreto 1474/2020, de 21 de fevereiro de 2020. Colocado em votação, o voto do Relator 

foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 11324/2020-02A – LEANDRO MARIANO 

FREITAS - ME, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão 

proferida em primeira instância e determinar o cancelamento dos lançamentos de TFA para os exercícios de 2012 a 2017 referentes aos anúncios 1755-0, 1756-0, 1757-

0, e 1758-0 pelos fundamentos apresentados na fundamentação. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado em decisão por maioria, acompanhando a 

divergência pelos demais integrantes da Câmara.  Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 02743/2021-02A – MARIA DAS DORES SILVA CRUZ, recurso voluntário, 

com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de 1ª Instância de indeferimento 

do pedido de isenção de IPTU para aposentado, referente ao imóvel de endereço à Rua Fiscal José Militão, 330 – Bairro Tropical, Índice Cadastral 11.454.0170.001. Aus-

entes os requisitos nos autos. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou 

em pauta o PROCESSO nº 11995/2020-02A – MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO LARA, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu 

do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para rever a decisão de primeira instância e deferir o pedido do contribuinte, depois da constatação de que a requerente 

é titular do imóvel, cancelando o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2020, relativo ao imóvel constituído pelo lote 0029, quadra 0005, índice cadastral nº 

08.610.0290-001, na forma do, do art. 4º do Decreto nº 1474, de 21 de fevereiro de 2020c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. 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 04766/2012-02A – SIDNEY MARTINS DO 

CARMO, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de 

primeira instância de procedência parcial do pedido de alteração do regime de utilização da inscrição 09.121.0353.003 de comercial para residencial, averbação de 

nome do novo proprietário e correção do nome da rua de Getuliana Oliveira Souza para Getúlio Oliveira Souza,  referente ao imóvel constituído pelo lote 0019, quadra 

0046, bairro Parque Xangri-la – 1ª seção.  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 10458/2018-02A – DIMAS CAETANO DOS SANTOS, recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, con-

heceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância em extornar a isenção  do IPTU do exercício de 2018 para o imóvel de 

índice cadastral nº 05.255.0484.002, e manteve o lançamento para os anos posteriores,   sendo que o lançamento do IPTU está de acordo com o Decreto 422/2018 e 

a Lei 1611/83 e alterações.  Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou 

em pauta o PROCESSO nº 00067/2021-02A – SORAYA CORDOVAL BAETA VIEIRA, recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, conheceu do recurso 

voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância em incluir tributação diferenciada do IPTU do exercício de 2020 para o imóvel de índice 

cadastral nº 07.408.0500.001 a 07.408.0500.003, por estar sem utilização efetiva,  sendo que o lançamento do IPTU está de acordo com o Art. 67 , inciso IV do CTMC.  

Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 

sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 

Contagem, 15 de julho de 2021 

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO      SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA

PRESIDENTE  DA SESSÃO                        SECRETÁRIA EXECUTIVA

KÊNIA DUTRA DE CAMPOS               MARCELO RODRIGUES DO CARMO

CÉSAR AUGUSTO DE BARROS
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Município de Contagem

SECRETARIA DE FAZENDA

CONTAC – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria 

SEFAZ nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos 

Frederico Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância 

Administrativa: Srª. Kênia Dutra de Campos, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Aberta à sessão, entrou em pauta o PROCESSO 

Nº 10274/2020-02A – WILSON CARLOS FERREIRA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe 

provimento, para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção do IPTU e TCRS de 2020 para  o imóvel constituído pelo lote 0011, quadra 

0016, de índice cadastral nº 10.066.0191.002, localizado na Rua Pedro Erasmo Ferreira 202, Bairro Conjunto Habitacional Costa e Silva, Contagem/MG, pois fi cou 

comprovado pelo documentos trazidos aos autos  que o Recorrente faz jus ao benefi cio fi scal em razão de preencher todos os requisitos previstos no artigo  1º, inciso 

VI da Lei 3496/2001 e artigo 5º do Decreto 1474/2020, de 21 de fevereiro de 2020. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes 

da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o PROCESSO Nº 11224/2020-02A – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONTAGEM - 

SINDISCOM, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso voluntário  e deu-lhe provimento, para deferir o pedido de 

isenção da TFEP – Taxa de Fiscalização de Engenho de Publicidade, cadastrado sob o nº72120516,  referente ao exercício de 2020, por terem sido atendidos os requisi-

tos no artigo 47, §7º do Código Tributário Municipal de Contagem MG. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 

em decisão unânime.  Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 2013011410140111– JFM AGROPECUÁRIA LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos 

Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento parcial, para reformar a decisão proferida em primeira instância, entendendo devido 

o lançamento do ITBI para a transação envolvendo a incorporação em integralização de capital para o imóvel de índice cadastral 04.267.0412.001, na forma da Lei, 

mas acolhendo a pretensão de revisão do valor venal do imóvel, nos termos dos procedimentos regulamentares da Receita Municipal. Ausentes os requisitos nos autos 

para a concessão da não incidência. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado em decisão por maioria, acompanhando a divergência pelos demais 

integrantes da Câmara.  Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 2013011410313219– JFM AGROPECUÁRIA LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos 

Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento parcial, para reformar a decisão proferida em primeira instância, entendendo devido 

o lançamento do ITBI para a transação envolvendo a incorporação em integralização de capital para o imóvel de índice cadastral 11.034.0057.002, na forma da Lei, 

mas acolhendo a pretensão de revisão do valor venal do imóvel, nos termos dos procedimentos regulamentares da Receita Municipal. Ausentes os requisitos nos autos 

para a concessão da não incidência. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, 

entrou em pauta o PROCESSO nº 00014/2021-02A – CYRO ALOYSIO NORONHA   , recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do 

recurso voluntário e negou-lhe provimento, por ser intempestivo, mantendo-se inalterada a decisão administrativa de primeira instância que decidiu pela improcedência 

do pedido de alteração de nome de proprietário de imóvel e cancelamento de débitos de IPTU referente ao imóvel constituído pelo lote “002”, quadra B-04, de índice 

cadastral nº 02.0203.0318.021, localizado na rua Madre Margherita Fontana , nº 200, Cidade Jardim Eldorado , Contagem/MG. Colocado em votação, o voto da Relato-

ra foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o PROCESSO nº 11330/2020-02A – PICOLÉS E SORVETES 

BOM TEMPERO, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão 

de primeira instância de procedência parcial do pedido de cancelamento do lançamento da Taxa de Fiscalização de Ocupação do Solo – TFLOS a partir de 04/12/2020 

referente a inscrição municipal nº 70.424.012-0.  Colocado em votação, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura pediu vista para melhor análise. O Sr. Mário Lúcio Gon-

çalves de Moura não apresentou processos para julgamento na sessão do dia 20 de julho de 2021.  Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a 

presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 

Contagem, 20 de julho de 2021 

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO      SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA

PRESIDENTE  DA SESSÃO                        SECRETÁRIA EXECUTIVA

KÊNIA DUTRA DE CAMPOS               MARCELO RODRIGUES DO CARMO

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA
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PORTARIA SEFAZ nº 024, de 01 de setembro 2021.

Altera a Portaria SEFAZ nº 23 de 06 de agosto de 2021 que defi ne o regime de prestação de serviços públicos no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ e 
dá outras providências.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 301 de 27 de agosto de 2021 que alterou o Decreto Municipal nº 240, de 16 de julho 2021, que defi ne o regime de prestação 
de serviços públicos no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional enquanto persistir a situação de pandemia da doença causada pela Covid-19 e dá 
outras providências;

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017 e o inciso V, do artigo 
3º, do Decreto nº 433, de 20 de março de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º O Art. 4º da Portaria SEFAZ nº 23 de 06 de agosto de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração no inciso I e acrescido do seguinte inciso V:
Art. 4º (...)
I - gestantes;
(...)
V - lactantes com fi lhos menores de 1 (um) ano.” (NR)

Contagem, 01 de setembro de 2021.

Dalmy Freitas de Carvalho
Secretário Municipal de Fazenda

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

EXTRATO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
PA SEMAD Nº 0027.2021 – CONV. SEMAD 0001/2021

PARTES: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG, inscrito no CNPJ nº 
18.715.508/0001-31, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MARIA THEREZA CAMISÃO MES-
QUITA, conforme competência delegada pelo Decreto Municipal nº 029/2013, nomeada pelo Ato Administrativo nº 26.352, publicado no Diário Ofi cial de Contagem–
DOC., Edição nº 4976 de 01/01/2021, portadora da cédula de identidade nº M5431638, expedida pela SSP/, e inscrita no CPF sob o nº 00501953604, denominado 
MUNICIPIO,
ASSOCIAÇÃO CIVIL COMUNITÁRIA DA BACIA DA PAMPULHA , pessoa jurídica de direito privado, sem fi ns lucrativos, inscrita no CNPJ sob o no: 03.916.224/0001-36, 
com sede na Rua Radialista Ubaldo Ferreira, 20, Bairro Castelo, Belo Horizonte - MG, CEP 31.330-294 , doravante denominada ASSOCIAÇÃO, neste ato representada por 
seu presidente CARLOS AUGUSTO MOREIRA, portador da cédula de identidade nº M3511634, e inscrito no CPF sob o nº 533.831.176-34,
DO OBJETO: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, decorrente do Processo Administrativo Semad 0027.2021, tem por objeto a cooperação técnica 
e administrativa na gestão e planejamento ambiental da Bacia Hidrográfi ca da Pampulha, com ações de recuperação, preservação e educação ambiental, mediante 
transferência de recursos fi nanceiros nos termos do Art. 2º, inciso I e parágrafo único da Lei Municipal 3.207, de 12 de julho de 1999.
VALOR: R$ 192.000,00 (Cento e noventa e dois mil reais). Fundo Municipal de Meio Ambiente – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1212.18.541.0019.2059.33903900-132
PRAZO DE VIGENCIA: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.
DATA DE ASSINATURA: 30 de agosto de 2021 ( Retifi cação).
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Secretaria Municipal 
de Saúde

O Município de Contagem, POR MEIO da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e com o Decreto Estadual nº 200/2013, 
tornar público a HOMOLOGAÇÃO da ADESÃO Nº 009/2021 - Processo Administrativo de Compras – PAC nº 094/2021, cujo objeto é a Adesão à Ata de Registro de Pre-
ços nº 006/2021, do Pregão Eletrônico 077/2020, do ICISMEP, na qual o município é co-participante, visando a aquisição de soluções químicas, no valor total estimado 
de R$122.448,50 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e quarenta oito reais e cinqüenta centavos). NATUREZA DE DESPESA: 339030 35. Sendo:

ITEM FORNECEDOR VENCEDOR Valor Total

1 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ Nº 10.807.173/0001-70 R$ 61.816,50

2 INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA – CNPJ Nº 04.654.861/0001-44 R$ 60.632,00

TOTAL R$122.448,50
Fabrício Henrique Santos Simões– Secretário Municipal de Saúde.  Em 31 de AGOSTO de 2021.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HO-
MOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 021.2021, Processo nº 038.2021, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS;  no valor total 
estimado de R$ 55.610,00 (cinqüenta e cinco  mil, seiscentos e dez reais).
NATUREZA DA DESPESA: 339030 99 (MATERIAIS DIVERSOS).

                       Vencedores Valor

MINAS MED BRASIL EIRELI 55.610,00

TOTAL 55.610,00
Fabrício Henrique dos Santos Simões - Secretário Municipal de Saúde.  Em 31 de agosto de 2021.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Eletrônico nº 022.2021, Processo nº 039.2021, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS NÃO CARREGÁVEIS PARA DEA 
LIFEPAK 1000;  no valor total estimado de R$ 32.380,00 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta reais).
NATUREZA DA DESPESA: 339030 99 (OUTROS APARELHOS DE CONSUMO).

                       Vencedores Valor

DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP 32.380,00

TOTAL 32.380,00
Fabrício Henrique dos Santos Simões - Secretário Municipal de Saúde.  Em 31 de agosto de 2021.
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EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 079/2020 - PAC 154/2019 - PE 103/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS
OBJETO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 079/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES vigorando a partir de 01/09/2021 até 01/09/2022, que tem como 
objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIAN GONG EM 18 TERAPIAS, nos termos, 
condições e especifi cações estabelecidas no Edital nº 103/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a inte-
grar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 01/09/2021 até 01/09/2022
VALOR: R$ 56.500,00 (Cinquenta e seis mil e quinhentos reais)

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 073/2020 - PAC 061/2020 - PE 030/2020
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
OBJETO: Constitui objeto do presente termo a RENOVAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 104/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES vigorando a partir de 
01/09/2021 a 01/09/2022 objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE SEGURO DE VEÍCULOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA INCLUINDO 
REBOQUE 24 HORAS POR DIA, (07) DIAS POR SEMANA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, para atender a Rede de Saúde de Contagem, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas neste instrumento e especifi cações contidas no Edital nº 061/2020 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 01/09/2021 até 01/09/2022
VALOR: R$ 2.773,00 (Dois mil setecentos e setenta e três reais)

PORTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 326, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021

Possibilita a compensação de expediente realizado entre o dia 26 a 27 de agosto de 2021 para ser compensado no dia 6 de setembro deste ano para os servidores da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Complementar nº.247, de 29 de dezembro de 2017; Decreto nº. 
29, de 18 de março de 2013; Decreto nº 432, de 20 de março de 2018; e

CONSIDERANDO a Virada da Vacinação realizada das 15 horas do dia 27 e fi nalizada às 15 horas do dia 28 de agosto de 2021, objetivando a vacinação da COVID-19 
para o público alvo acima dos 18 anos;

CONSIDERANDO o Mutirão da Vacinação realizado no sábado, dia 28 de agosto de 2021, que também teve como fi to a vacinação da COVID-19 do público alvo acima 
dos 18 anos;

CONSIDERANDO o êxito da campanha, que resultou na vacinação de 31.879 (trinta e um mil oitocentas e setenta e nove) pessoas nesses dois dias de expediente realiza-
do entre a madrugada de sexta e o fi m do sábado, 27 e 28 de agosto de 2021;

CONSIDERANDO que para a realização da campanha, os servidores tiveram que dedicar carga horária de trabalho em dia e horário fora do expediente normal da Secre-
taria,

RESOLVE:

Art. 1º  Fica possibilitada a compensação de jornada realizada entre o dia 27 a 28 de agosto de 2021 para o dia 6 de setembro deste ano, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos servidores lotados no Complexo Hospitalar, UPAS, CAPS e SAMU.

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

Contagem, 1º de setembro de 2021.

Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 327 , DE 1º DE SETEMBRO DE 2021

Instaura Sindicância e Constitui Comissão Especial Sindicante para apurar possíveis irregularidades na guarda e no uso das Ambulâncias objeto do Termo de Cessão de 
Uso de Veículos nº 1860.2016.5.21356 em que fi gura como Cedente o Estado de Minas Gerais e Cessionário o Município de Contagem, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Complementar nº.247, de 29 de dezembro de 2017; Decreto n.º 
29, de 18 de março de 2013; Decreto n.º 461, de 18 de março de 2018 e 

Considerando o Termo de Cessão de uso de veículos n.º 1860.2016.5.21356 celebrado entre o Estado de Minas Gerais (CEDENTE)  e o Município de Contagem 
(CESSIONÁRIO) cujo objeto é a cessão de 02 (duas) ambulâncias (Placa PUE 7906 e Placa PUE 7889) para utilização como suporte básico (USB) e unidades de suporte 
avançado (USA) para o Serviço de atendimento Móvel de Urgência do Município de Contagem;

Considerando o relatório circunstanciado acerca da atual situação das ambulânicas fornecidas pela Diretoria do SAMU e pela Diretoria de Transportes da Secretaria 
Municipal de Saúde de Contagem;

Considerando que o servidor público é responsável pelo dano que, por ação ou omissão, causar a qualquer bem móvel permanente compõem o acervo patrimonial da 
Administração Pública Municipal ou de terceiros sob sua guarda;  

RESOLVE:

Art.1º Instaurar Sindicância para apurar as possíveis irregularidades na guarda e no uso das Ambulâncias objeto do Termo de Cessão de Uso de Veículos nº 
1860.2016.5.21356 em que fi gura como Cedente o Estado de Minas Gerais e Cessionário o Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art.2º Fica designada a Comissão Sindicante, composta por 03 (três) servidores adiante relacionados, sob a presidência do primeiro, a qual se incumbirá da condução 
do processo de Sindicância até sua conclusão fi nal:
I - Luciana Marcia Felisberto, matrícula 173087;
II - Oldemar Anélio Magalhães, matrícula 167081-8;
III - Eduardo Teixeira de Andrade Pinto, matrícula 1543512.

Art. 3º A Sindicância deverá ser iniciada e concluída num prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data da publicação desta Portaria, admitida a sua prorrogação 
por igual período. 

Art. 4º Após a conclusão dos trabalhos, a Comissão deverá apresentar relatório conclusivo ao Secretário Municipal de Saúde. 

Art. 5º Para cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como, deverá colher quaisquer depo-
imentos e informações que julgar pertinentes.
Art. 6º Os membros da Comissão Sindicante poderão reportar-se diretamente aos Superintendentes e órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, em diligências 
necessárias à instrução processual.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 1º de setembro de 2021. 

Fabrício Henrique dos Santos Simões 
Secretário Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

EXTRATO DO Termo de fomento Nº 007/2021 - P.A. Nº 008/2021/SMDS – EMENDA Nº 003/2021.

Extrato do Termo de Fomento nº 007/2021 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Organi-
zação da Sociedade Civil Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II – AMONP, inscrita no CNPJ sob o nº 16.684.664/0001-57, representada, neste ato, por 
seu Presidente, Sr. Paulo Roberto da Silva.
Fundamento legal: Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017 e demais legisla-
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ções pertinentes.
Do Objeto: Execução do Projeto Cultura e Arte para a Cidadania, que prevê realizar de forma remota, ofi cinas artísticas e de caráter socioeducativo, com ênfase na 
percussão, dança, capoeira e artes plásticas para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 a 15 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social, consoante o 
plano de trabalho, parte integrante do ajuste.
Valor global: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Dotação Orçamentária: 1102.08.244.0068.2141 -30504300 - 5229
Vigência: O presente Termo de Fomento terá vigência por 06 (seis) meses, contados a partir de 01/09/2021 conforme extrato publicado no Diário Ofi cial de Contagem.
Gestor responsável: Fica designada a servidora Maíra Célia da Silva Miranda, matrícula 137895-0, responsável pela fi scalização do presente Termo de Colaboração.
Data assinatura: 01/09/2021
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social/Ordenadora de Despesas: Viviane Souza França
Presidente da OSC: Paulo Roberto da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL    

A Diretoria de Parcerias através da Gerência de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições e cumprindo o 

Princípio da Publicidade, faz publicar o extrato da notifi cação encaminhada através de Correio Eletrônico para a Organização da Sociedade Civil Associação Benefi ciente 

Monte Horeb, inscrita no CNPJ sob o nº 00.561.721/0001-70, representada, neste ato, por sua Presidente, Sra. Maria José Alves Macedo.   

Extrato do OF.SMDS.DIPAR.GPC Nº73 - 2021, referente a análises das Prestações de Contas do Termo de Fomento 003/2020.   

Prezado(a), 

            Cumprimentando a todos cordialmente, considerando às prestações de contas referentes às execuções fi nanceiras do Termo de Fomento 003/2020, quanto 

aos dispêndios ocorridos durante o período de 12/08/2020 à 11/04/2021, remetidos alhures pela entidade de V.Sas., encaminhamos o relatório de análise, apontando 

eventuais inconformidades já identifi cadas e apontadas em momento anterior e não justifi cadas satisfatoriamente pela OSC, e/ou a necessidade de complementação 

documental. 

Imperioso é destacar que a entidade possui um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para atender os postulados exarados no competente relatório, de forma a sa-

nar as irregularidades/inconformidades apuradas e/ou para apresentar justifi cativas, inclusive sobre a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 57 da Lei Municipal 4.910/2017. 

Reforçamos o pedido para que a resposta seja enviada de forma tempestiva, já que se trata de informações necessárias para a correta e a fi dedigna interpretação da 

execução fi nanceira. Repise-se, em tempo, que a inobservância do prazo asseverado conduzirá à adoção de medidas sancionatórias previstas em lei e cabíveis no caso 

concreto. 

Pelo exposto, certos do esmero e da compreensão de V.Sas., servindo o presente como intimação, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

A presente publicação faz saber à Presidência da referida Entidade que fi ca notifi cada a se manifestar no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publica-

ção desta notifi cação.  

Considerando que a Secretaria de Desenvolvimento Social efetuou tentativas de protocolo no endereço da sede da OSC, sem sucesso, informamos que caso a Entidade 

não receba a notifi cação na integra através do Correio Eletrônico (Email) informado nos autos do Processo Administrativo 002/2020, informamos que a via original da 

Notifi cação encontra-se disponível para retirada do representante legal, mediante protocolo, no seguinte endereço: Rua Padre Rossini Candido, 10, Centro, Contagem – 

Diretoria de Parcerias.  

Atenciosamente, 

OSMAR ENOQUE MOTA FILHO 

Gerente de Prestação de Contas, Matrícula: 1554934 
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Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL (CMPC)

Convoca os membros do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, biênio 2021/2023 para a quarta reunião ordinária.

O Subsecretário de Cultura e Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), Marcelo Victor Mendes Bones, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor e no que dispõe a legislação do Sistema Municipal de Cultura números 4.647/2013 e 4.935/2018; convoca a todos os membros do 
CMPC para a quarta reunião ordinária, a ser realizada no dia 08 de Setembro, 4ª feira, de 15h às 17h, de forma remota, por meio de link a ser encaminhado por e-mail 
aos conselheiros e conselheiras para tratar da pauta elencada abaixo. 
PAUTA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA CMPC:
Aprovação da ata da terceira reunião ordinária (29 de julho de 2021);
Apresentação proposta Regimento CMPC;
Retorno Secretaria de Cultura sobre execução Edital 002/2019 FMIC (Projeto Quinta Cultural);
Informe Secretaria de Cultura utilização saldo remanescente recursos Lei Aldir Blanc (LAB) para Edital de Premiação dos Artesãos e das Artesãs do Município;
Informe Secretaria de Cultura sobre consulta pública Projeto de Lei que visa instituir a Política Municipal Cultura Viva no município;
 Demanda dos representantes da sociedade civil: planejamento/ propostas de ocupação dos espaços culturais reformados ou que estão parados na cidade;
Demanda dos representantes da sociedade civil: articulação mais consistente com outros conselhos da cidade, principalmente, com o de patrimônio.

Contagem, 1º de setembro de 2021

Marcelo Victor Mendes Bones
Subsecretário de Cultura
Presidente do CMPC

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 100, de 1º (primeiro) de setembro de 2021.

Dispõe sobre a cessão da servidora 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 art. 92, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Contagem), RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a  cessão, da servidora abaixo relacionada, lotada no quadro setorial da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC;

SERVIDOR MAT. CEDENTE CESSIONÁRIO SITUAÇÃO FUNCIONAL

PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

KÊNIA JANAÍNA DE S. 
MADUREIRA SILVEIRA 381683

FUNDAÇÃO DE ENSINO 
DE CONTAGEM-FUNEC

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO 
DE CONTAGEM 

COM ÔNUS PARA  ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 1º/09/2021 31/12/2021

Art. 2º - O órgão ou entidade cessionária se responsabilizará pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao RPPS, conforme valores infor-
mados mensalmente pelo órgão ou entidade de origem, nos termos do Artigo 10, do Decreto Municipal nº 1.839, de 04 de maio de 2012.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC
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Previcon.

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.620

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, ao servidor WAGNER DO COUTO BATISTA, matrícula nº 01.16179-9, CPF 432.818.266-87, 
no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P22”, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.621

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, ao servidor LUIZ LACERDA NETO, matrícula nº 01.13670-0, CPF 468.989.726-34, no 
cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I, NÍVEL IV, GRAU “N”, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.622

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, ao servidor EUDES MIRANDA, matrícula nº 01.12600-4, CPF 414.187.946-00, no 
cargo efetivo de INSPETOR SAÚDE I, NÍVEL V, GRAU “N”, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do 
disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.623

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MARIA CRISTINA ROMERO MARQUES, matrícula nº 21.05765-7, CPF 
426.217.636-34, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO ĐP04”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a 
partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.624

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea Đb” da CR/88, à servidora VILMA MARIA TEIXEIRA BELMIRO, matrícula nº 01.19568-5, 
CPF 513.653.166-53, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO ĐP6”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir 
da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.625

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora IVIA GALVÃO AUGSTEN, matrícula nº 01.10888-0, CPF 520.653.766-87, 
no cargo efetivo de PROFISSIONAL DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR III, NÍVEL VIII, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.626

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea Đb” da CR/88, à servidora MARLI CELESTE DIAS SILVA, matrícula nº 01.21137-0, CPF 
007.477.026-83, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NÍVEL I, PADRÃO “P5”, lotada na Secretaria Municipal de Administração, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.627

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea Đb” da CR/88, à servidora MARIA LUIZA ALVARES DE OLIVEIRA, matrícula nº 01.98191-
5, CPF 384.940.866-34, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1 – I, NÍVEL XIIA, PADRÃO “P10”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.628

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea Đb” da CR/88, à servidora CREUSA PETRINA MIRANDA DA SILVA, matrícula nº 01.19269-4, 
CPF 298.435.706-00, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1 – II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO ĐP19”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.629

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora IRENE APARECIDA VIEIRA DA COSTA ROCHA, matrícula nº 21.10516-3, 
CPF 652.730.526-53, no cargo efetivo de PEDAGOGO PED I, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P12”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.630

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora ELIANA DOS SANTOS NOGUEIRA, matrícula nº 01.08018-7, CPF 419.589.006-
30, no cargo efetivo de AGENTE FAZENDÁRIO, NÍVEL II, PADRÃO ĐP11Đ, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, com vigência a partir da data da publicação deste 
Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.631

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, ao servidor WANDERLEI PINTO DE CARVALHO, matrícula nº 01.12132-0, CPF 
608.853.276-91, no cargo efetivo de MOTORISTA II, NÍVEL IV, GRAU ĐNĐ, lotado no Gabinete da Prefeita, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos 
termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.632

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos calculados pela média 
aritmética, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da CR/88, com redação dada pela EC. 41/2003, à servidora BERNADETE DE LOURDES SAMPAIO, matrícula nº 
00.12309-1, CPF 627.103.546-91, no cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NÍVEL VI-A, PADRÃO “P09”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência 
a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.633

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, ao servidor ANDRE DE CASTRO MEIRELES, matrícula nº 01.11879-6, CPF 469.644.106-78, 
no cargo efetivo de TÉCNICO SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS III, NÍVEL VIII, GRAU “N”, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.634

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea Đb” da CR/88, à servidora NEUZA MARIA PEREIRA DE LIMA, matrícula n.º 01.31564-8, CPF 
031.146.916-76, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO ĐP12”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.635

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, à servidora SORAYA APARECIDA DAMASCENO DE SOUZA, matrícula nº 01.11611-4, CPF 
793.123.306-91, no cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO III,  NÍVEL III, GRAU “N”, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com vigência a 
partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.636

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora TACIANA LIMA ALBUQUERQUE 
POLASTRI, matrícula nº 01.18157-9, CPF 581.150.646.53, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1 - II,  NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P19”, lotado na 
Secretaria Municipal Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho 
de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.637

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora SELMA DE OLIVEIRA SANTOS, 
matrícula nº 01.15470-9, CPF 548.825.166-91, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1 - I,  NÍVEL XIIA, PADRÃO “P5”, lotado na Secretaria Munici-
pal Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.638

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora VALÉRIA BERNARDES, matrícula nº 01.21065-0, CPF 527.475.066-49, no 
cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS I, NÍVEL I, GRAU ĐLĐ, lotada na Secretaria Municipal de Administração, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, 
nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.639

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora ELAINE APARECIDA CORDEIRO DA SILVA, matrícula nº 01.16428-3, CPF 
659.442.326-68, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO “P10”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.640

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados pela média aritmética, nos ter-
mos do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC 41/03, à servidora EULÁLIA INÁCIO DA SILVA EVANGEL, matrícula n.º 00.17009-6, CPF 913.906.306-
25, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS, NÍVEL I, PADRÃO ĐP05”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 06 de abril de 2021.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.641

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados pela média aritmética, nos ter-
mos do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC 41/03, à servidora EDILAINE FERREIRA DE MENDONÇA, matrícula n.º 01.44613-0, CPF 096.706.446-
58, no cargo efetivo de SECRETÁRIO ESCOLAR, NÍVEL IV, PADRÃO ĐP3”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 03 de abril de 2019.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.642

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados pela média aritmética, nos 
termos do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC 41/03, à servidora ANA PAULA QUIRINO E RIOS, matrícula n.º 00.20207-7, CPF 055.577.316-79, 
no cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM-40H, NÍVEL VI-B, PADRÃO ĐP03Đ, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 16 de abril de 2021.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./
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ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 561

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE da segurada MARIA DE LOURDES MENDES, matrícula nº 01.93136-5, CPF 524.333.826-53, servidora aposentada no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCO-
LARES, NÍVEL I, PADRÃO “P3”, ao benefi ciário na condição de dependente, ANTÔNIO JUSTINO MENDES, CPF 296.210.386-34, cônjuge, no percentual de 100% (cem por 
cento), a contar de 04 de abril de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 562                                                                                                                                                                                                                                                                                      

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE da segurada JOSÉ JACINTHO NETO, matrícula nº 01.91636-6, CPF 269.907.926-04, servidor aposentado no cargo de MOTORISTA II, NÍVEL IV, GRAU “J”, à 
benefi ciária na condição de dependente, MARLENE DE FÁTIMA MARTINS JACINTHO, CPF 614.472.696-91, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a contar de 
12 de maio de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 563                                                                                                                                                                                                                                                                                      

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE do segurado MOACIR MELCHIOR NUNES, matrícula nº 01.92358-3, CPF 123.266.316-68, servidor aposentado no cargo de TÉCNICO SUPERIOR EM SAÚDE 
III, NÍVEL VIII, GRAU “N”, à benefi ciária na condição de dependente, MARIA MARTA NUNES, CPF 523.730.886-49, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a 
contar de 20 de março de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./
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ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 564

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE do segurado GETULIO MARCIO SALDANHA, matrícula nº 01.93548-4, CPF 275.963.626-72, servidor aposentado no cargo de GUARDA CIVIL, NÍVEL X 
PADRÃO “P3” à benefi ciária na condição de dependente, EUNICE MOREIRA SALDANHA, CPF 529.362.796-15, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a contar 
de 28 de fevereiro de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 565

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE 
PENSÃO POR MORTE da segurada NIZIA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 01.92442-3, CPF 913.623.186-04, servidora aposentada no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
ESCOLARES, NÍVEL I, GRAU “J”, ao benefi ciário na condição de dependente, LOURENÇO JOSÉ DA SILVA, CPF 293.266.646-00, cônjuge, no percentual de 100% (cem por 
cento), a contar de 25 de maio de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 566

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso II da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE da segurada ANA MARIA PETRONILHA PAULINO DE SOUZA, matrícula nº 01.39056-9, CPF 415.191.916-34, servidora efetiva no cargo de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1- II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P16”, ao benefi ciário na condição de dependente, LUCIO GONÇALVES DE SOUZA, CPF 489.026.916-91, cônjuge, no 
percentual de 100% (cem por cento), a contar de 30 de maio de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./
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ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 567

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE da segurada ALMERINDA MARIA ANTUNES DE SOUZA, matrícula nº 01.91917-9, CPF 677.437.736-04, servidora aposentada no cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL 1, GRAU “A”, ao benefi ciário na condição de dependente, DANILO ROBERTO DE SOUZA, CPF 573.843.988-00, cônjuge, no percentual de 
100% (cem por cento), a contar de 19 de maio de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 568

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso II da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE da segurada  MARIA MARTINS DE AMORIM, matrícula nº 01.33150-3, CPF 804.319.096-87, servidora efetiva no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA PEB1- II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P20”, ao benefi ciário na condição de dependente, PAULO SÉRGIO MOREIRA, CPF 711.207.776-15, cônjuge, no percentual de 100% 
(cem por cento), a contar de 08 de maio de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
DJGA./

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento

dos interessados, que a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, 

quando da sessão realizada no dia 25/08/2021, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:
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2ª JARI

Sessão Ordinária Nº 02-063/2021

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE - COLETIVO - 1ª INSTÂNCIA

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Resultado Recorrente

25/08/2021 00000049651/2020 2192 Deferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049653/2020 2180 Deferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049539/2020 2313 Indeferido CONSORCIO NORTE

25/08/2021 00000049540/2020 2348 Indeferido CONSORCIO NORTE

25/08/2021 00000054332/2020 3057 Indeferido CONSORCIO NORTE

25/08/2021 00000054336/2020 3039 Indeferido CONSORCIO NORTE

25/08/2021 00000054338/2020 3033 Indeferido CONSORCIO NORTE

25/08/2021 00000054345/2020 3045 Indeferido CONSORCIO NORTE

25/08/2021 00000054356/2020 3041 Indeferido CONSORCIO NORTE

25/08/2021 00000054357/2020 3042 Indeferido CONSORCIO NORTE

25/08/2021 00000049042/2020 2398 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049043/2020 2399 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049470/2020 2268 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049480/2020 2278 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049485/2020 2228 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049560/2020 2009 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049561/2020 2214 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049569/2020 2135 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049571/2020 2150 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049572/2020 2169 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049574/2020 2420 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049575/2020 2166 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049576/2020 2143 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049579/2020 2330 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049580/2020 2202 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049581/2020 2160 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049582/2020 2198 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049583/2020 2130 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049584/2020 2144 Indeferido CONSORCIO SUL

25/08/2021 00000049628/2020 2153 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049630/2020 2161 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049632/2020 2191 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049635/2020 2188 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049637/2020 2194 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049639/2020 2173 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049641/2020 2159 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049642/2020 2175 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049644/2020 2174 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049645/2020 2189 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049647/2020 2172 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049648/2020 2137 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

25/08/2021 00000049650/2020 2179 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

Das decisões da JARI de 1ª Instância, referentes aos recursos de infrações previstas no Regulamento Operacional do Serviço de Transporte

Coletivo de Contagem, cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 15(quinze) dias contados da presente publicação, à 2ª Instância,

em conformidade com o disposto no Decreto Municipal 440/2018, bem como na Portaria Transcon nº 43/2019.
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O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, através do e-mail atendimento.transcon@contagem.mg.gov.br, ou pelo 

site transcon.contagem.mg.gov.br ou ainda no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

Secretaria da JARI - CONTAGEM, 25 de Agosto de 2021

JUNIA MARIA DE LIMA DRUMMOND LANZA GUIMARÃES

Presidente da 2ª JARI / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento

dos interessados, que a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, 

quando da sessão realizada no dia 27/08/2021, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

2ª JARI

Sessão Ordinária Nº 02-064/2021

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE - COLETIVO - 1ª INSTÂNCIA

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Resultado Recorrente

27/08/2021 00000016970/2021 E000004640 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000016975/2021 E000004752 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000016980/2021 E000004670 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000016983/2021 E000004650 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000016984/2021 E000004658 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000016986/2021 E000004657 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000016990/2021 E000004704 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017013/2021 E000004681 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017023/2021 E000004659 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017029/2021 E000004673 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017032/2021 E000004701 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017034/2021 E000004699 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017035/2021 E000004698 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017040/2021 E000004695 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017045/2021 E000004672 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017047/2021 E000004675 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017048/2021 E000004682 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000016903/2021 E000004626 Indeferido CONSORCIO CONPASS

27/08/2021 00000016905/2021 E000004709 Indeferido CONSORCIO CONPASS

27/08/2021 00000016906/2021 E000004755 Indeferido CONSORCIO CONPASS
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27/08/2021 00000054335/2020 3074 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054339/2020 3131 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054340/2020 3121 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054348/2020 3060 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054350/2020 3073 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054489/2020 3254 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054493/2020 3250 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054496/2020 3251 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054498/2020 3252 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054500/2020 3253 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054504/2020 3245 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000054507/2020 3246 Indeferido CONSORCIO NORTE

27/08/2021 00000000309/2021 2972 Indeferido CONSORCIO SUL

27/08/2021 00000049592/2020 2332 Indeferido CONSORCIO SUL

27/08/2021 00000017007/2021 E000004606 Indeferido CONSORCO CONECTAR

27/08/2021 00000049638/2020 2199 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

27/08/2021 00000049646/2020 2195 Indeferido CONSÓRCIO NORTE

27/08/2021 00000016978/2021 E000004644 Diligência CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017038/2021 E000004697 Diligência CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000017042/2021 E000004629 Diligência CONSORCIO CONECTAR

27/08/2021 00000016962/2021 E000004607 Diligência CONSORCIO CONPASS

27/08/2021 00000016997/2021 E000004705 Não Conhecido CONSORCIO CONECTAR

Das decisões da JARI de 1ª Instância, referentes aos recursos de infrações previstas no Regulamento Operacional do Serviço de Transporte

Coletivo de Contagem, cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 15(quinze) dias contados da presente publicação, à 2ª Instância,

em conformidade com o disposto no Decreto Municipal 440/2018, bem como na Portaria Transcon nº 43/2019.

O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, através do e-mail atendimento.transcon@contagem.mg.gov.br, ou pelo 

site transcon.contagem.mg.gov.br ou ainda no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

Secretaria da JARI - CONTAGEM, 27 de Agosto de 2021

JUNIA MARIA DE LIMA DRUMMOND LANZA GUIMARÃES

Presidente da 2ª JARI / CONTAGEM - MG
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