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1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do Anexo I da Instrução Normativa nº 04/2016

do TCE/MG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/1964, a

Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais e os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o

Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2016, parte

integrante da Prestação de Contas Anual da Companhia Municipal de Habitação,

Obras e Serviços de Contagem – CONTERRA, sediada na Av. Trajano de Araújo

Viana, 602 Bairro Cinco, Contagem/MG – CEP 32.010-090.

Nossos  exames  foram  realizados  consoantes  às  normas  e  procedimentos  de

auditoria,  incluindo,  consequentemente,  provas  em  registros  e  documentos

correspondentes  na  extensão  julgada  necessária,  segundo  as  circunstâncias,  à

obtenção  das  evidências  e  dos  elementos  de  convicção  sobre  as  ocorrências

detectadas.

A execução dos trabalhos foi supervisionada pela Auditoria Geral do Município –

AGM,  unidade  administrativa  do  Sistema  Municipal  de  Controle  Interna,  em

atendimento às exigências da Instrução Normativa em referência.
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2. DA CONTERRA

Preliminar  à  apreciação  das  contas  do  exercício  de  2016  da  Empresa,  oportuno  e

relevante comentar os itens a seguir:

 A  Companhia  Municipal  e  habitação,  Obra  e  Serviços  de  Contagem  –

CONTERRA - é uma sociedade de economia mista de capital fechado, criada

pela Lei nº 2.205, de 20 de maio de 1991, que dispõe sobre sua constituição e

estabelece seus objetivos institucionais a Lei nº 2.929, de 24 de março de 1997,

que atribui novas competências à Companhia.

 O objetivo social  da Companhia é o estudo dos problemas de habitação,  e a

realização de todas as demais atividades necessárias para que sejam alcançados

os objetivos do Plano Nacional de Habitação.

 No exercício de 2016, exemplo dos exercícios anteriores, em que permaneceu

inativa,  a  empresa  não  desenvolveu  nenhuma  atividade,  limitando-se  ao

acompanhamento  das  Ações  Judiciais  em andamento,  e  ao  cumprimento  das

obrigações acessórias legais.

 A CONTERRA encontra-se em estado de dissolução, consoante determina o art.

1º do Decreto Municipal nº. 749 de 27 de agosto de 2007, “in verbis”:

“Art.  1º  Fica  declarado  o  estado  de  dissolução  da

Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços –

CONTERRA”.

Parágrafo único. A extinção da referida Companhia fica

condicionada à autorização legislativa,  nos termos da

Lei."

 Por força do Decreto 942/16 referente a Assembleia Geral, indicou-se Dr. Flávio

Alberto de Oliveira Bueno para Liquidante da CONTERRA.
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 No exercício  em análise  a  CONTERRA não auferiu receitas,  os pagamentos

realizados  foram  suportados  por  repasses  efetuados  pelo  Município  de

Contagem  que  é  o  acionista  majoritário  e  lançados  na  conta  Credores

diversos/Adiantamento PMC, conforme demonstrado no Livro Razão analisado.

 O Conselho Fiscal da Companhia apresentou parecer na data de 31 de dezembro

de  2016,  declarando  que  “os  documentos  ora  examinados  refletem

adequadamente a situação patrimonial  e  posição econômica e financeira da

empresa em 31 de dezembro de 2016, e por seus membros abaixo-assinados,

recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral....”

3.  DA  APRESENTAÇÃO  DAS  CONTAS  E  GUARDA  DOS
DOCUMENTOS

Conforme Instrução Normativa nº 04/2016 do TCE/MG, para o exercício de 2016,

não haverá envio da prestação de contas para análise via Sistema Informatizado de

Apoio ao Controle Externo / Prestação de Contas Anual – SIACE/PCA, no entanto

a prestação de contas será analisada com base no envio das remessas ao Sistema

Informatizado  de  Contas  dos  Municípios  –  SICOM  e  os  documentos

comprobatórios deverão ser devidamente arquivados.

Em que pese tal questão, realizamos uma análise acerca da gestão orçamentária,

financeira  e  patrimonial  da  CONTERRA, nos  termos  do artigo  74,  inciso  II  da

Constituição Federal, in verbis:

Art.  74.  Os  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com

a finalidade de:
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(...) II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto

à eficácia  e  eficiência,  da  gestão  orçamentária,  financeira  e

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal,

bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de

direito privado;

As  avaliações  foram  realizadas  com  base  nos  Ofícios  029/2016,  006/2017  e

015/2017,  Diário  e  Razão  Contábil  emitidos  pela  CONTERRA,  além  da

documentação extraída do sistema SAFCI/SICOF.

4. RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS

4.1.  Cumprimento  das  metas  previstas  nos  instrumentos  de
planejamento.

Os instrumentos de planejamento do Município de Contagem para o exercício de

2016 foram aprovados com base nas seguintes leis:

 Lei nº 4.801, de 23 de dezembro de 2015 - Plano Plurianual – PPA 2014/2017

(Revisão);

 Lei nº 4.750, de 17 de julho de 2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

2016;

 Lei nº  4.800,  de 23 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual – LOA

2016.

Os instrumentos  de planejamento  orçamentário,  PPA, LDO e LOA, atendem os

objetivos  preconizados  no  artigo  165  da  Constituição  Federal  e  apresentam

compatibilidade entre si.
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O PPA do Município de Contagem para o quadriênio de 2014 a 2017 foi instituído

pela Lei  nº  4.645,  de 26/12/2013,  e revisado pela  Lei  nº  4.801,  de  23/12/2015,

estabelecendo as  diretrizes  gerais,  os  programas  com seus  respectivos  objetivos,

metas  e custos da Administração Municipal.  O instrumento de planejamento  foi

publicado no Diário oficial  de Contagem e seus anexos disponibilizados no sítio

oficial da Prefeitura.

As diretrizes, programas e ações governamentais para os quatro anos se articulam a

partir de Macro-Objetivos (Áreas de Resultado), que expressam e consolidam os

eixos  de  orientações  estratégicas  da  administração  municipal:  Políticas  Sociais,

Políticas de Desenvolvimento Urbano, Políticas de Desenvolvimento Produtivo e

Sustentabilidade, Políticas e Temas Especiais (Democracia e Participação Popular,

Transparência, Modernização da Gestão Pública), Manutenção Institucional.

O  ANEXO I  –  Principais Realizações PPA 2014-2017 (Exercício - 2016) -  ao

presente  relatório destaca  a  execução das  ações  e  programas  dentro dos  macro-

objetivos  constantes  do PPA 2014-2017,  no exercício  de  2016,  conforme dados

apresentados pelo Ofício GAB/SEPLAN nº 048/2017, de 06 de março de 2017, da

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

4.2. Declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos

atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Conforme já comentado no preâmbulo deste relatório a CONTERRA, no exercício de

2016, permaneceu inativa, a empresa não desenvolveu nenhuma atividade inerente a seu

objetivo social, limitando-se ao acompanhamento das Ações Judiciais em andamento e

ao controle do pagamento de parcelamentos de IRPJ, COFINS e PIS junto à Secretaria

da Receita Federal.
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Não  houve  ingresso  de  receitas  e  os  pagamentos  realizados  foram  suportados  por

repasses efetuados pelo Município de Contagem que é o acionista majoritário e lançados

na conta Credores diversos/Adiantamento PMC, conforme demonstrado no Livro Razão

analisado.  Apurou-se que o valor  total  das transferências  financeiras  realizados pelo

Município, no ano de 2016, foi da ordem de R$ 243.896,85.

A CONTERRA não possui patrimônio, próprio devido ao seu estado de dissolução sua

manutenção administrativa é custeada pelo Município, seu acionista majoritário.

As transferências recebidas do Município e os valores gastos no exercício de 2016 e o

saldo financeiro para próximo exercício estão demonstrados no Quadro I.

Quadro I - Transferências Recebidas e Despesas Pagas
Saldo Anterior 19.869,65
Valores Transferidos Oriundos da Prefeitura Municipal 243.896,85
Total 263.766,50
(Pagamentos de Despesas) (242.543,01)
Saldo para o Exercício Seguinte 21.223,49

Fonte: SAFCI: Razão conta 111110100000000 /  Balancete de Verificação (2016). 

A  partir  de  exames  realizados  consoantes  normas  e  procedimentos  de  auditoria,  e

incluindo provas em registros e documentos correspondentes na extensão da amostra

selecionada para, segundo as circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos

de convicção sobre as ocorrências detectadas, considerando o estado de dissolução da

companhia que limita suas ações orçamentárias e financeiras ao acompanhamento das

Ações Judiciais em andamento e ao controle dos parcelamentos de IRPJ, COFINS e PIS

junto à Secretaria  da Receita  Federal,  e também a constatação de que a mesma não

possui  bens  patrimoniais  a  serem resguardados,  declaramos,  que  não  se  evidenciou

ilegalidade  dos atos  de gestão orçamentária,  financeira  e patrimonial  da Companhia

Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem.
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4.3. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial

4.3.1. Gestão Orçamentária

O Quadro II demonstra o Balanço Orçamentário:

Quadro II
Balanço Orçamentário (2016)

Receitas Previsão Execução Saldo

Correntes 0,00 0,00 0,00

Capital 0,00 0,00 0,00

Intra-Orçametárias 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Déficit 0,00

Total 0,00

Despesas Dotação
Execução Saldo

(Dotação – Desp
Empenhada)Empenhada Liquidada Paga

Correntes 243.896,86 243.896,85 222.673,36 222.673,36 0,01

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma das Despesas 243.896,86 243.896,85 222.673,36 222.673,36 0,01

Deficit 0,00 -243.896,85 0,00 0,00 0,00

243.896,86 243.896,85 222.673,36 222.673,36 0,00

Fonte:  SAFCI: Balanço Orçamentário – Exercício 2016.

No tocante  ao  resultado orçamentário,  que  segundo o Manual  de  Contabilidade

Aplicada ao Setor Público- MCASP, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional –

STN,  usa-se  como  base  de  cálculo  a  realização  de  receitas  menos  as  despesas

empenhadas,  verifica-se  um  deficit  orçamentário  de  R$  243.896,85,  ou  seja,

insuficiência  de  receita  para  cobertura  da  despesa  orçamentária,  motivado  pela

dependência  da  Autarquia  diante  o  Tesouro  Municipal,  realizado  através  de

repasses extraorçamentários.
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4.3.2 Gestão Financeira

O Quadro III demonstra o Balanço Financeiro:

Quadro III
Balanço Financeiro (2016)

Ingressos Exercício Atual
Exercício
Anterior

Dispêndios
Exercício

Atual
Exercício
Anterior

Receita Orçamentária 0,00 0,00 Despesa Orçamentária 243.896,85 233.807,96

Ordinária 0,00 0,00 Ordinária 243.896,85 233.807,96

Vinculada 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00

Recursos Vinculados aos Convênios (União) Recursos Vinculados aos Convênios (União)

Outras destinações de recursos  Outras Destinações de Recursos

Transferências Financeiras Recebidas 243.896,85 233.807,96 Transferências Financeiras Concedidas 0,00

Recebimentos Extraorçamentários 41.744,88 40.971,94 Pagamentos Extraorçamentários 40.391,04 41.552,17

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 21.223,49 19.869,65 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 19.869,65 20.449,88

Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 20.521,39 21.102,29 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 20.521,39 21.102,29

Outros Recebimentos Extra Orçamentários 0,00 0,00 Outros Pagamentos Extra Orçamentários 0,00 0,00

Saldo em Espécie do Exercício Anterior 19.869,65 20.449,88 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte 21.223,49 19.869,65

Caixa e Equivalentes de Caixa 19.869,65 20.449,88 Caixa e Equivalentes de Caixa 21.223,49 19.869,65

Total 305.511,38 295.229,78 Total 305.511,38 295.229,78

Fonte: SAFCI: Balanço Financeiro – Exercício 2016.

Com relação a avaliação da gestão financeira, segundo o MCASP-STN podemos

realizar análise relevante referente ao seguinte quociente:

 O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros 

Saldo que passa para o Exercício Seguinte 21.223,49 = 1,07

Saldo do Exercício Anterior 19.869,65

A análise no Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros 1,07, indica que a CON-

TERRA dispõe em caixa  ao final  do exercício de 2016 um montante maior  em R$

1.353,84, do que o saldo inicial de caixa (R$ 19.869,65), demonstrando um equilíbrio

financeiro.
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4.3.3 Gestão Patrimonial

O Quadro IV demonstra o Balanço Patrimonial:

Quadro IV
Balanço Patrimonial (2016)

ATIVO Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE 24.835,20 18.368.593,25

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.223,49 19.869,65

IMPOSTOS A RECUPERAR 3.611,71 3.611,70

CRÉDITOS OPERACIONAIS - 18.345.111,90

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 18.345.111,90 -

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 18.345.111,90 -

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 5.876.643,50 5.876.643,50

TOTAL 24.246.590,60 24.245.236,75

PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior

PASSIVO CIRCULANTE 9.567.374,34 9.322.123,63

FORNECEDORES (PESSOA FÍSICA) 5.346,48 4.552,21

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 223.799,77 223.240,18

CREDORES 9.338.228,09 9.094.331,24

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 15.344.953,35 15.344.953,35

FORNECEDORES 15.344.953,35 15.344.953,35

TOTAL DO PASSIVO 24.912.327,69 24.667.076,98

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL 298.902,00 298.902,00

CAPITAL A INTEGRALIZAR (7.470,37) (7.470,37)

RESERVA DE LUCRO 2.550,43 2.550,43

RESULTADOS ACUMULADOS (6.836.362,65) (6.592.465,79)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (6.542.380,59) (6.298.483,73)

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 5.876.643,50 5.876.643,50

TOTAL 24.246.590,60 24.245.236,75

Fonte: Ofício nº 015/2017 - Balanço Patrimonial – Exercício 2016 – CONTERRA.

No que concerne a avaliação da gestão patrimonial, utilizamos índices, consoante

ao MCASP-STN, para realizar as seguintes análises: 

A – Liquidez Corrente
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Ativo Circulante 24.835,19 = 0,003

Passivo Circulante 9.567.374,34

O índice de Liquidez Corrente de 0,003 demonstra que a CONTERRA não dispõe de

recursos de curto prazo para arcar com suas dívidas circulantes, ou seja, dívidas de até

12 meses,  pois  seus  recursos  são  transferidos  do  tesouro  municipal  proporcionando

condições à Companhia de honrar seus compromissos mensais.

B – Índice de Solvência

Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante 18.369.947,09 = 0,74

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 24.912.327,69

Quanto ao Índice de Solvência, a CONTERRA não possui condições de fazer frente a

suas  obrigações,  se  mostrando  insolvente,  diante  da  concepção  definida  no  aludido

índice, ou seja, Ativo Total de encontro com Passivo Total.

A CONTERRA acumula um prejuízo até 31/12/2016 de R$ 6.836.362,65 e conforme

Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2016 (DRE), apresenta um prejuízo no

resultado do exercício da ordem de R$ 243.896,86.

Nesse cenário, temos que a Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de

Contagem - CONTERRA não se apresenta eficaz e eficiente na gestão patrimonial,

pois seus índices de solvência e liquidez estão em condições insatisfatórias, devido à

dependência da Companhia com o tesouro municipal.
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4.4. Observância dos limites para inscrição de despesas em Restos a
Pagar

A Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  em seu  art.  42,  veda  o  gestor  público  contrair

obrigação  de  despesa  que  não  possa  ser  cumprida  integralmente  dentro  de  seu

mandato.  Assim  a  CONTERRA  apresentou,  no  exercício  de  2016,  estabilidade,

confrontando  as  disponibilidades  financeiras  com  as  despesas  de  exercícios

encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, ou seja,

restos a pagar.

Quadro V
Disponibilidades Financeiras x Restos a Pagar (2016)

Disponibilidades

Bancos – Conta Movimento 21.223,49

Aplicações Financeiras 0,00

Total Disponibilidades 21.223,49

Inscrições em Restos a Pagar em 2016

Processados 0,00

Não Processados 21.223,49

Total Restos a Pagar Inscritos no Exercício 21.223,49

Suficiência Financeira 0,00

Fonte:  SAFCI: Balancete Verificação Analítico / Memorial Restos a Pagar Processados e Não Processados  (2016).

4.5. Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos

Não houve alienação de ativos no exercício de 2016.

4.6. Aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado

O inciso II, do art. 74 da Constituição Federal prevê que o Poder Público manterá

sistema de controle interno, em relação aos órgãos e entidades da administração

pública,  envolvendo  também  controle  da  aplicação  de  recursos  públicos  por

entidades de direito privado.
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Verificando a Legislação Municipal, bem como os demais dados orçamentários e

ainda  às  disposições  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  em especial  o  art.  26,

ressaltamos  não que houve, no exercício de 2016, aplicação de recursos públicos

por entidades de direito privado na forma de participação societária ou mesmo de

aumento de capital. 

4.7. Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial
o Ativo Imobilizado

Atendendo aos dispositivos legais, em especial ao Decreto Municipal de encerra-

mento do exercício de 2016, a Companhia Municipal de Habitação, Obras e Servi-

ços de Contagem – CONTERRA “Em Liquidação” declara não ter bens patrimoni-

ais.

4.8. Termos de parceria firmados e participação da CONTERRA em
consórcio  público,  as respectivas  leis  e  o  impacto  financeiro no
orçamento

Não há participação da CONTERRA em consórcios públicos ou termos de parceria.

4.9.  Relação  das  Auditorias  Externas  (Contábil,  Financeira,
Orçamentária, Operacional e Patrimonial)

Não houve Auditoria Externa relacionada a esta Companhia ao longo do exercício

de  2016,  salvo  os  produtos  de  auditoria  desta  Controladoria,  que  constam  no

ANEXO II - Produtos de Auditorias Realizados – CONTERRA (2016).
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4.10. Atuação da Controladoria Geral do Município

A Controladoria-Geral do Município, no cumprimento de sua missão precípua de

zelar para que a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da despesa e

da receita pública ocorra segundo os princípios constitucionais, administrativos, da

transparência  e  de  responsabilidade  fiscal,  realiza  trabalhos  de  auditorias  em

diversos setores da Administração Direta e  Indireta  do Município,  sendo que as

inconformidades  verificadas  são  devidamente  comunicadas  aos  dirigentes  com

recomendações para as providências cabíveis. 

A realização dos  trabalhos  foi  aprovada pelo  Plano Anual  de Auditoria  –  PAA

2016, elaborado nos termos da Resolução CGM nº 002/2016, Publicado no DOC –

Edição 3836 – 04/04/2016 – Página 10. 

Todas  as  ações  foram  coordenadas  e  supervisionadas  pela  Auditoria-Geral  do

Município,  nos  termos  das  atribuições  e  competências  estabelecidas  na  Lei

Complementar n° 210/2016.

Segundo o art. 24, da Lei Complementar n° 210/2016, que estabelece a avaliação de

efetividade sobre os relatórios de auditoria, na qual estipula o prazo de 30 (trinta)

dias,  contados  do  recebimento  do  relatório,  para  que  o  gestor  dê  ciência  à

Controladoria-Geral quanto às providências adotadas e os resultados alcançados no

cumprimento das recomendações expressas nos relatórios e produtos de auditoria.

Os trabalhos realizados através da Auditoria-Geral do Município – AGM, referente

à CONTERRA, ao longo do exercício de 2016 foram consubstanciados em produtos

de  auditoria,  conforme apresentados  no  ANEXO II  –  Produtos  de  Auditorias

Realizados – CONTERRA (2016).
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4.11.  Sindicâncias,  inquéritos,  processos  administrativos

disciplinares e tomadas de contas instauradas

Não  houve  sindicâncias,  inquéritos  e  processos  administrativos  ou  tomadas  de

contas especiais instauradas, com relação a entidade.

4.12.  Certificação  quanto  às  ações  judiciais  referentes  às

contingências em andamento

As ações cíveis e trabalhistas movidas contra a CONTERRA estão relacionadas no

ANEXO  III  -  Relação  dos  Processos  Cíveis  e  Trabalhistas  –  CONTERRA

(2016) deste relatório.

Destaque-se que no Exercício de 2016, o acompanhamento dos processos e demais

demandas judiciais vem sendo realizado pela empresa Oliveira Filho Advogados,

CNPJ: 25.461.161/0001-03, conforme Contrato Administrativo nº 005/2013.

O controle individualizado das ações possibilita o conhecimento da fase em que

cada uma se encontra, devendo a entidade ficar atenta ao reconhecimento daquelas

que não couberem mais recursos constituindo-se direito líquido e certo do Credor,

bem como  a  baixa  daquelas  pagas  ou  julgadas  improcedentes  com trânsito  em

julgado da sentença.
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5. PARECER CONCLUSIVO
   

Examinamos as contas da Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de

Contagem – CONTERRA, referentes ao exercício de 2016, considerando as diretri-

zes dos instrumentos de planejamento municipal, representadas pelo Plano Pluria-

nual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual.

A Auditoria-Geral do Município atua orientada pelo Plano Anual de Auditoria –

PAA 2016, que tem como resultado diversos produtos de auditoria, pautados em

amostras, de acordo com uma matriz de risco que leva em conta relevantes fatores,

permitindo acompanhar a previdência municipal.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à

Administração Pública e compreenderam:

1. O planejamento dos trabalhos,  considerando os padrões normativo,  gerencial,

operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis;

2. A constatação,  com base na aplicação das técnicas  e testes  de auditoria,  das

evidências e dos registros que suportam os valores e as informações divulgadas

sobre a execução orçamentária  da receita  e sobre a execução orçamentária  e

física da despesa.

A responsabilidade da Controladoria Geral do Município é a de expressar manifes-

tação sobre a regularidade das contas do administrador público, relativa aos seus

atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e patrimonial da CONTERRA.

As considerações desta Controladoria Geral estão consubstanciadas ao longo deste

relatório, tendo como parâmetro o Anexo I, da Instrução Normativa nº 04/2016, do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, não comprometendo no

todo e em aspectos relevantes, o cumprimento dos instrumentos de orçamentários.
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Com ressalvas relativas ao Balanço Orçamentário, pois ficou evidenciado um défi-

cit orçamentário, demonstrando uma dependência em relação ao Município. Outro

fato relevante seria o Balanço Patrimonial que foi identificado um Passivo a Desco-

berto, devido aos processos Judiciais. 

Contagem, 14 de junho de 2017.

Lúcio Emílio Cardoso Paixão André Virgílio da Costa Hilário

Assessor de Controle Interno Diretor de Auditoria de Desempenho

Weber Dias Oliveira
Controlador Geral do Município 
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ANEXO I
Principais Realizações PPA 2014-2017

Exercício – 2016

ÁREA UNIDADE PROGRAMA Ação Produto
Unidade
Medida

Meta
Prevista
exercício

Realiz.

Manutenção e
Gestão Institucional

4 - CONTERRA -
EM

LIQUIDAÇÃO

Obrigações
Especiais

Executar as
atividades

administrativas e
financeiras

necessárias à
extinção da
companhia

Atividades
administrativas

e financeiras
executadas.

Processo 1 1

Manutenção e
Gestão Institucional

4 - CONTERRA -
EM

LIQUIDAÇÃO

Obrigações
Especiais

Controlar e
administrar o

pagamento da dívida
pública

Pagamento da
dívida pública
administrado e

controlado.

Processo 1 1

Fonte: Ofício GAB/SEPLAN nº 048/2017- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

ANEXO II
Produtos de Auditorias Realizados - CONTERRA (2016)

Nº DATA PRODUTO
UNIDADE

AUDITADA
OBJETO DESTINO COORDENAÇÃO

103 30/06/16
Relatório de Controle

Interno

Relatório de Controle
Interno – IN TCEMG

02/2015 - CONTERRA

Relatório de Controle Interno sobre as 
contas do exercício financeiro de 2015 
– CONTERRA

CONTERRA Diretoria de Desempenho

Fonte: Auditoria Geral do Município – Diretoria de Auditorias Especiais.
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ANEXO III

Relação dos Processos Cíveis e Trabalhistas – CONTERRA (2016)
Processo Partes Andamento

0079.03.108932-3
Construtora Andrade
Gutierrez x Conterra

12/03: Autos conclusos.  14/03: Proferido despacho de mero
expediente  -  aguarda  publicação.08/05:  juntada  de petição.
09/05:  juntada  de  procuração.  10/05:  vista  ao  exequente.
04/06:  autos  conclusos  para  despacho.  05/06:  proferido
despacho de mero expediente. 26/06: publicação de
vista para nós.  27/06: carga nossa.  04/07: autos devolvidos.
29/07:  ato  ordinatório  de  mero  expediente.  12/08:  autos
conclusos  para  julgamento.  20/08:  extinta  a  execução  ou
cumprimento  de  sentença.  26/08:  protocolizada  petição.
29/08: juntada de petição de embargos declaratórios e
conclusão.  10/10:  embargos  acolhidos.  11/11:  transitou  em
julgado.  Conclusão  em  12.09.14.Proferido  despacho  em
29.10 (aguarda  publicação).  Despacho  determinando
arquivamento até o pagamento do precatório em 19.11

0079.04.168881-7

Construtora e
Transportadora Patolar

Ltda x Conterra e
Município

06/06/12:  Processo suspenso aguardando decisão de outro
processo.  16/05 - juntada de petição e conclusão. Proferido
despacho  em  30.06 (aguarda  publicação).  Processo
suspenso em 22.05.14.
Proferido despacho em 26.10.2016 (aguarda publicar)

0079.12.032.239-5

Municipio de
Contagem x

Construtora e
Transportadora Patolar

LTDA

07/03:  Autos  recebidos  pela  contadoria  do  juízo.  07/06:
remetidos autos da contadoria do juízo para secretaria. 25/06:
autos recebidos da contadoria.05/07:  Autos vista  ao Réu e
carga  nossa.12/07:  autos  devolvidos.  15/07:  juntada  de
petição. 19/07: republicada vista à Construtora
patolar.  24/07: juntada de substabelecimento e carga do réu.
31/07: autos devolvidos. 12/08:
publicação de vista ao autor 19/08: juntada de manifestação e
conclusão para julgamento.  07/05:  julgado improcedente os
embargos à execução.  13/05: carga ao autor.  16/05: juntada
de  petição  e  conclusão.  Proferido  despacho  em  30.06
(aguarda publicação).  vista  ao réu em  05.08.14.  Devolução
em 02.09. Juntada de pet em 05.09. Autos remetidos ao TJ
em 10.10.14. Recebimento no TJ em 14.10. Distribuído para o
Des. Baía borges e conclusão em  22.10.  Carga à PGJ em
04.12.  devolução  em  07.01.2015.  Conclusão  em  11.03.
Publicação  do  acórdão  em  23.06.  Juntada  de  ED  em
14.07.Conclusão  em  21.10.  Julgamento  previsto  para
18.02.2016.  Eds  rejeitados.  Publicação  em  04.03.  Carga
deles em 10.03 e devolução em 21.03. Trânsito em
julgado em  15.04.2016 e  baixa.  Vista  às  partes  acerca  da
devolução dos autos em  28.04. Juntada de pet e conclusão
em  02.05. Proferido despacho em  23.05 (aguarda publicar).
Vista à Contagem em 04.07 e carga. Vista ao réu em 09.09.
Conclusão  em  25.10.  Vista  ao  contador  em  23.11.  Autos
devolvidos pela contadoria em 13.12.16. Vista ao Réu e carga
em 10.02.17

0079.04.171816-8 Construtora e 26/05/10:  Processo suspenso.  06/05/13:  juntada de petição.
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Transportadora Patolar
Ltda x Conterra.

07/05: juntada de procuração.

0079.05.195804-3
Construtora e

Transportadora Patolar
Ltda x Conterra

28/10/10: Processo suspenso.  06/05/13: juntada de petição.
07/05: juntada de procuração.

0079.01.001228-8
Construtora Envil x

Conterra e Município
de Contagem

14/03:  Processo suspenso.  29/05:  juntada  de  ofício.  05/06:
vista  nossa  concedida.  06/06:  carga  nossa.  21/06:  autos
devolvidos.  03/07:  autos  conclusos.  18/07/13:  proferido
despacho de mero
expediente  (aguarda  publicação).  Processo  suspenso  em
17.06.2015 aguardando o julgamento de outra causa

0079.03.088510-1
Construtora Minasco

Ltda x Conterra e
Município

12/04/11:  Processo  suspenso.  29/07:  juntada  de  petição.
30/07: conclusão. 03/09: autos remetidos da contadoria para
a  secretaria.  17/09:  autos  conclusos.  29/10:  proferido
despacho de mero expediente. 16/12: juntada de acordão do
STF  e  conclusão.  17/12:  proferido  despacho  de  mero
expediente.  Vista  às  partes  em  04.07.  juntada  de  pet  em
15.07 e  vista  ao  réu  em  18.07.  devolução  em  22.07.
Conclusão  em  09.10.14.  Proferido  despacho  em  19.12
(aguarda publicar).
Vista ao autor em 04.02.15. Carga em 05.02. Juntada de pet
e  conclusão  em  24.02.  Proferido  despacho  em  10.04
(aguarda publicar). Conclusão em 08.05. Proferido despacho
em 12.06 (aguarda publicar). Despacho indeferindo pedido de
cumprimento  de  sentença  em 29.06.  Juntada  de  pet  e
conclusão  em  30.06.  Vista  ao  réu  em  17.07.  Juntada  de
petição e conclusão em 20.08. Proferido despacho em 28.01
(aguarda publicar). EDs não acolhidos em 26.01.16. Processo
suspenso  pelo  recebimento  de  embargos  à  execução  em
18.02

0079.10.032860-2 Município de
Contagem x

Construtora Minasco
Ltda

18/03:  Autos recebidos pela contadoria.  08/05:  remetidos os
autos da contadoria para a secretaria. 07/06:  Publicação de
vista às partes sobre retorno do contator.  13/06:  juntada de
petição.   14/06:  conclusão.  19/06:  proferido  despacho  de
mero  expediente. 17/07:  despacho  concedendo  vista  dos
autos  ao autor  (Município).  18/07:  carga  para  o  Município.
25/07: autos devolvidos.   29/07:  juntada de petição.   30/07:
conclusão.  02/08:  autos  remetidos  ao  contador/tesoureiro.
05/08: recebidos  os  autos  pela  contadoria. 03/09:  autos
remetidos  para  a  secretaria.  06/09:  publicação  de  vista  às
partes sobre cálculos do contador. 18/09: juntada de petição e
conclusão. 29/10:  proferido  despacho  de  mero  expediente.
16/12:  autos conclusos.  17/12:  proferido despacho de mero
expediente.  Expedição  de  certidão  de  cumprimento  de
despacho  em  02.07.  Juntada  de  pet  em 18.07.  Proferido
despacho em  19.12 (aguarda publicar).  Processo suspenso
em 24.02, aguardando julgamento de outra causa. Conclusão
em  18.02.  Vista  ao  réu  em  04.04.16. Juntada  de  pet  em
19.04. Conclusão em 25.04. Remessa à contadoria em 04.05.
Vista às partes em 11.07. Juntada de pet e vista ao réu em
25.07. Conclusão em 21.10. Vista ao autor em 27.10. Juntada
de pet  em  09.11.  Conclusão em  11.11.  Proferido despacho
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em 16.11. Remessa ao contador tesoureiro em 16.01.17.

0079.05.188691-3

Construtora Terrayama
Ltda x Conterra e

Município de
Contagem

05/10/12:   Autos  com  carga  ao  perito.  13/06:  autos
devolvidos. 20/06:  juntada de petição.  24/06:  publicação de
despacho concedendo vista ao réu sobre resposta do perito e
documentos. 24/06:  carga  dos  autos  ao  Município. 04/07:
autos  devolvidos. 09/07:  juntada  de  petição.  11/07:
publicação de vista à Conterra.  12/07:   Carga nossa. 25/07:
autos  devolvidos. 02/08:  vista  ao  autor  sobre  documentos
juntados  pelo  perito  e  carga  do  autor.   19/08:  juntada  de
manifestação  e  conclusão. 03/09:  proferido  despacho  de
mero  expediente.  23/09:  publicado  despacho  concedendo
vista às partes. 08/10: juntada de petição e conclusão. 15/10:
recebidos os autos sem despacho, juntada de petição e nova
conclusão. 20/11:  publicação  de  despacho  designando
audiência. 12/02: juntada de petição e conclusão. 18/02 - AIJ
cancelada. 28/04 - autos conclusos
para julgamento. Convertido o julgamento em diligência em
09.04. Conclusão em 26.01.16

0079.03.108211-2

Consultécnica
Consultoria Técnica

S/C Ltda x Conterra e
Município de
Contagem

25/03:  Vista  ao  autor.  10/05:  Precatório  entregue.  15/05:
juntada  de  petição.  17/05:  vista  deferida  e  carga  nossa.
27/05:  autos  devolvidos.  05/07:  ato  ordinatório  de  mero
expediente determinando baixa. 06/08: expedição de certidão.
Processo suspenso em 20.01.15

0079.04.124052-8

Conterra x
Consultécnica

Consultoria Técnica
S/C Ltda

01/04:  Proferido  despacho  -  aguarda  publicação. 21/06:
juntada  de  petição.  25/06:  publicação  de  vista  ao  autor
(Conterra).27/06: carga nossa. 05/07: ato ordinatório de mero
expediente. 25/07: baixa definitiva

0079.09.967147-5
Welson Luiz Saraiva x

Município de
Contagem

01/04: Ato ordinatório de mero expediente. 15/05: juntada de
petição diversa. 05/07:  ato ordinatório de mero expediente.
25/07: baixa definitiva.
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0079.03.105097-8

Consultécnica
Consultoria Técnica

S/C Ltda x Conterra e
Município de
Contagem

25/03:  Publicado vista ao autor. 10/05:  precatório entregue.
21/06:  juntada  de  petição.  25/06:  publicação  de  vista  à
Conterra.  27/06:  Carga  nossa.  04/07:  autos  devolvidos.
05/07:  autos conclusos. 16/07:  proferido despacho de mero
expediente. 10/10:  juntada  de  ofício  e  despacho  do  juiz
determinando que se aguarde o pagamento do precatório já
expedido. 01/04 – publicação de despacho de fls. 263. 12/05:
decurso de prazo.  03/06: expedição de ofício. Vista ao autor
em 04.07 e entrega de precatório em 09.07. Vista ao autor em
07.10.  Decurso  de  prazo  e  conclusão  em  04.12.  Proferido
despacho  em  27.02 (aguarda  publicar).  Vista  ao  autor  em
12.03. Ato  ordinatório  em  26.03.  Vista  ao  autor  em  05.05.
Precatório  retirado  em  18.05.  Processo  suspenso  para
cumprimento voluntário da obrigação, em 16.03.16

0079.04.123611-2

Consultécnica
Consultoria Técnica

S/C Ltda x Conterra e
Município de
Contagem

25/03:  Publicado vista ao autor. 10/05:  precatório entregue.
27/05: juntada de petição diversa. 05/06: vista nossa deferida.
06/06:  Carga nossa. 21/06:  autos devolvidos.  04/07:  Autos
conclusos.  16/07:  proferido  despacho  de  mero  expediente.
14/08:  publicado  despacho concedendo vista  dos  autos  ao
réu. 20/08: autos com carga ao réu - Município. 23/08: autos
devolvidos  e  ato  ordinatório  de  mero  expediente. 27/08:
juntada  de  petição. 08/11:  publicação  de  despacho
concedendo  vista  ao  Município. 13/11:  autos  devolvidos.
29/11: processo suspenso por decisão judicial.

0079.05.188737-4

Consultécnica
Consultoria Técnica

S/C Ltda x Conterra e
Município de
Contagem

19/11/12: Processo baixado definitivamente.  10/05/13:  Vista
nossa publicada e carga.  15/05:  autos devolvidos. Remetido
ao arquivo em 15.05. Arquivado em 29.05

0079.05.191545-6

Consultécnica
Consultoria Técnica

S/C Ltda x Conterra e
Município de
Contagem

30/04: Despacho determinando vista às partes. 20/06: juntada
de petição  diversa.  25/06:  publicação  de  vista  à  Conterra.
04/07: carga  nossa.  12/07: autos  devolvidos.  13/11:
Publicação  de  despacho  concedendo  vista  às  partes  para
apresentação  de  quesitos. 26/11:  juntada  de  petição  e
decurso  de  prazo  sem  manifestação  da  parte  autora.
12/12/2013. Vista as partes sobre honorários do perito. 17/12:
apresentamos manifestação.14/01: juntada de petição.  12/02
- juntada de petição 26/03 - juntada de petição e conclusão.
31/03 -  proferido  despacho  de  mero  expediente.  16/05:
homologado  os  honorários  periciais.  09/06 -  intimação  do
autor  para  efetuar  o  deposito  dos  honorários  periciais.
Juntada de comprovante em 25.06. Juntada de comprovante
em 17.07. Juntada de comprovante em 25.08.14. Juntada de
pet  em  16.09  e carga  do  perito  em  17.09.  Devolução  em
09.02.2015.  Juntada  de  laudo  e  conclusão  em  11.02.
Proferido  despacho  em  23.03 (aguarda  publicar).  Vista  às
partes sobre o laudo pericial em 10.04. Conclusão em 24.04.
Juntada  de pet  e  expedição  de  alvará  em  08.05.  Vista  as
partes sobre o laudo em  19.05.  Juntada de pet  em  20.09.
Vista ao réu em 22.05. Juntada de pet em 29.05. Decurso de
prazo do autor e conclusão em 20.07. Proferido despacho em
31.07.  Decurso  de  prazo  em  01.10.  Conclusão  em  27.11.
Proferido despacho em 18.12 (aguarda publicar). Juntada de
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comprovante em  21.01. Juntada de petição e conclusão em
08.03.  Proferido  despacho  em  12.04 (aguarda  publicação).
Publicação  em  09.05.  Decurso  do  prazo  e  conclusão  em
02.06. Proferido despacho em 27.06 (aguarda publicar). Vista
às partes em 14.09. Juntada de pet em 19.09. Carga da perita
em 29.09.16. Juntada de pet em  10.02. Vista às partes em
14.02.17

0079.05.191546-4

Consultécnica
Consultoria Técnica

S/C Ltda x Conterra e
Município de
Contagem

15/04:  Proferido  despacho  de  mero  expediente  -  aguarda
publicação.  13/05: protocolizada  petição.  15/05:  publicação
de despacho determinando arquivamento.  16/05: juntada de
petição e conclusão.  20/05: proferido despacho.  04/06: vista
nossa deferida. 06/06: Carga nossa. 21/06: autos devolvidos.
Cálculo  de  custa  realizado  em  10.07.  juntada  de  AR  em
06.08. Baixa definitiva em 01.09.14

0079.03.064857-4

Conterra x CRT
Comércio

Representações e
Tecnologia Ltda

29/11/12: Processo baixado definitivamente. Juntada de pet e
vista ao autor em 24.11. Ato ordinatório em 09.12  Remessa
ao arquivo em 29.01.15. Autos recebidos no arquivo em 11.05

0079.03.071647-0

CRT Comércio
Representações e
Tecnologia Ltda x

Conterra

23/11/12: Processo suspenso. 02/08:  vista ao réu, obtivemos
cópia  dos  últimos  andamentos.  Expedição  de  certidão  e
conclusão em 22.07. Proferido despacho em 25.07 (aguarda
publicação). Vista às partes em  05.11.  Decurso de prazo e
conclusão em  01.12 Nova conclusão em 03.02.15. Proferido
despacho em 12.02  (aguarda publicar).  Processo suspenso
em 21.10, aguardando julgamento de outra causa. Juntada de
cópia  da  decisão  dos embargos  em  05.12.  Proferido
despacho  em 07.12 (aguarda  publicar).  Autos  remetidos  à
contadoria em 16.01.2017

0079.12.052428-9

Conterra x CRT
Comércio

Representações e
Tecnologia Ltda

06/05:  Publicado  despacho  determinando  vista  às  partes
acerca do retorno dos autos da contadoria. 17/05: juntada de
petição,  01/07:  Publicado vista à CONTERRA. 04/07:  Carga
nossa.  12/07:  autos  devolvidos. 02/09:  autos  conclusos.
24/09: ato ordinatório de mero expediente.  27/11:  despacho
encerrado a fase de instrução e conclusão para julgamento.
Juntada  de  doc  e  nova  conclusão  em  22.07.  Proferido
despacho  em  25.07 (aguarda  publicação)  Conclusão  em
03.02.15.  Proferido  despacho em  12.02 (aguarda  publicar).
Nova  conclusão  em  24.02.  Convertido  o  julgamento  em
diligência em 09.04. Conclusão em 26.01. Julgado procedente
o embargo à execução em  23.08.  Carga do réu em  06.09.
Conclusão em 04.11.
Certificado o trânsito em julgado em 05.12.2016
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0079.04.171582-6

EBO Empresa
Brasileira de Obras
Ltda x Conterra e

Município de
Contagem

22/09/10:  Processo suspenso.  07/05/13:  Juntada de petição.
13/05:  juntada de procuração e conclusão.  17/05:  Publicado
vista  à  Conterra.  27/05:  Carga  nossa. 21/06:  autos
devolvidos.Juntada de ofício e conclusão em 15.04. Vista às
partes em  29.05.  Juntada de pet  em  15.06.  Conclusão em
22.06.  Proferido  despacho  em  20.07  (aguarda  publicar).
Despacho intimando a  Conterra  a  efetuar  o  pagamento  do
débito, em 19.08. Interpusemos ED. Conclusão em 27.08.
Publicação em 22.09. Juntada de pet e conclusão em 10.11.
Proferido  despacho em  19.11 (aguarda  publicar).  Processo
suspenso  em  26.11,  por  depender  do julgamento  de  outra
causa. Juntada de acórdão do AGI em  13.07 e conclusão.
Proferido  despacho  em  19.07 (aguarda  publicar).  Vista  ao
autor em 03.08. Juntada de pet em 15.08. Vista ao executado
em 30.08.Conclusão em 30.08. juntada de acórdão de agravo
em  25.10 e conclusão.  Vista  às partes em  22.11.  Vista  às
partes em 31.01.2017

0894566-
46.2015.8.13.0000

CONTERRA x EBO
Empresa Brasileira de

Obras
Ltda.

Distribuído  e  conclusão  em  03.11.14.  Efeito  suspensivo
deferido  em  24.11.  Informações  prestadas  pelo  Juízo  de
origem em  24.11.  Juntada de contraminuta e conclusão em
10.12.
Juntada de pet nossa e nova conclusão em 01.03. Pedido de
dia e designação de julgamento virtual em 28.06. Julgamento
em 05.07. Publicação em 13.07. Trânsito em julgado e baixa
em 04.08

0079.04.153761-8 EBO Empresa
Brasileira de Obras

Ltda x Conterra.

03/05: Publicado  despacho  determinando  vista,  juntamos
procuração e fizemos carga dos autos.  13/06: publicação de
vista  ao  exequente  para  apresentação  de  documentos
visando  a  expedição  do  precatório.  24/06: carga  do  autor.
05/07: autos devolvidos e protocolada petição.  10/07: juntada
de  petição.  30/07: publicado  despacho  determinando  a
intimação  do  exequente  para  informar  o  CPF  visando  a
expedição  do  RPV.  27/08: expedição  de  mandado.  28/08:
mandado  remetido  à  central.  11/10: juntada  de  mandado
cumprido.  18/10: carga  nossa.  29/10: protocolo  de  nossa
manifestação.  05/11: juntada  de  nossa  petição.  27/02 -
proferido despacho de mero expediente.  27/03  -  publicação
de despacho concedendo vista ao exequente. 23/04 - juntada
de manifestação e conclusão.  19/05: proferido despacho de
mero expediente.  "ao distribuidor"  e carga rápida deles em
16.06.  Juntada  de  pet  e  conclusão  em  19.08.  Proferido
despacho em 20.08 (aguarda publicar) Publicação em 27.08.
Ato  ordinatório  em  17.10.14 Proferido  despacho  em  10.11
(aguarda  publicar).  Vista  às  partes  em  12.12. Juntada  de
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manifestação e conclusao em 23.12. proferido despacho em
28.01.15 (aguarda  publicar).  Vista  ao  Município  em  02.03.
Carga em 03.03. Devolução e
Conclusão  em  12.03.  Proferido  despacho  em  08.04.
Despacho  determinando remessa  dos  autos  ao  distribuidor
para tirar  o Município  do polo  passivo em 24.04.  Autos no
setor  de  distribuição  em  06.05.  Remessa  à  secretaria  em
08.05. Vista ao autor em 03.06. Conclusão em 10.06.
Juntada  de  pet  e  nova  conclusão  em  15.06.  Proferido
despacho  em  24.06 (aguarda  publicar).  Intimação  para  a
Conterra oferecer pagamento,  publicada em  06.07.  Juntada
de ED e conclusão
em  20.07.  Proferido despacho em  06.08 (aguarda pubicar).
ED acolhido em  04.08.  Carga nossa em  01.09.  Juntada de
manifestação  e  conclusão  em  16.09.  Vista  às  partes  em
30.09.  Vista  ao  exequente  em  25.11.  Carga  em  26.11.
Devolução  e  juntada  de  manifestação  em  14.12.  Publ  em
19.05. Juntada de pet, de acórdão de agravo e conclusão em
18.05. Proferido despacho em 24.05 (aguarda publicar). Vista
ao exequente em 21.06. Juntada de pet em 01.07. Vista em
15.07.Juntada  de  pet  e  conclusão  em  02.08.  Proferido
despacho  em  18.08 (aguarda  publicar).  Vista  ao  autor  em
13.09. Juntada de petição e conclusão em 29.09. Despacho e
remessa à distribuição em 31.10. Intimação do Município em
27.01.2017.

0735228-
36.2015.8.13.0000

Conterra x EBO
Empresa Brasileira de

Obras Ltda

Distribuído  em  10.09.15.  Efeito  suspensivo  indeferido  em
18.09. Informações em 24.09. Decurso de prazo do agravado
e  conclusão  em  14.10.  Julgamento  prevista  para  02.02.
Deram  provimento  ao  agravo;  publicação  em  16.02.16.
Trânsito em julgado em 03.03 e remessa à origem

0473638-
76.2014.8.13.0000

Conterra x EBO
Empresa Brasileira de

Obras Ltda

Conclusão em 07.08.14. Julgamento previsto para 07.10.
Publicação em  15.10.14. Trânsito em  11.11 e baixa em
26.11

0079.04.166944-5
Conterra x EBO

Empresa Brasileira de
Obras Ltda.

14/03/06:  Aguarda  movimentação  do  apenso.  21/05:
protocolizada petição. 28/05: juntada de petição e conclusão.
29/05:  proferido  despacho.  25/06:  autos  conclusos.28/06:
Proferido  despacho  de  mero  expediente. 08/07:  publicada
vista à CONTERRA.  25/07: autos devolvidos. Conclusão em
04.11.14.  Proferido  despacho em  14.11 (aguarda  publicar).
Publicado despacho determinando arquivamento em 19.02

0079.05.188772-1 EBO Empresa
Brasileira de Obras

Ltda x Conterra.

10/11/11:  Processo  suspenso  juntada  de  manifestação  e
conclusão em 06.06. Proferido despacho em 24.07. Publicado
despacho  determinando  expedição  de  ofício  ao  BB  em
13.08.14. Expedição de ofício em 19.08.14. Juntada de ofício
e manifestação em 10.09. Vista ao réu em
23.09. Carga em 30.09 e devolução em 01.10 Conclusão em
04.11.14 Proferido  despacho  em  14.11 (aguarda  publicar).
Vista  ao  autor  em  21.01.15.  Proferido  despacho  em  10.02
(aguarda  publicar).  Vista  ao  réu  em  12.02.  Protoc  pet  em
24.02. Juntada  de  manifestação  e  conclusão  em  25.02.
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Despacho em 13.03 (aguarda publicar). Publicado despacho
em 07.04 determinando expedição de mandado de penhora.
Expedição e mandado e conclusão em 15.04. Vista ao
Exequente  em  29.05.  Conclusão  em  03.06.  Proferido
despacho em 24.07 (aguarda publicar). Despacho e remessa
ao  distribuidor,  em  21.08.  Vista  ao  exequente  em  29.09.
Juntada de manifestação e conclusão em  25/09.  Publicado
despacho em 25.11. Carga do autor em 26.11.
Devolução em  10.12. Expedição de mandado de citação do
Município em  18.12. Juntada de mandado em  01.02. Carga
do Município em 15.02.16. Devolução em 25.02. Juntada de
pet e
Conclusão em 01.03. Proferido despacho em 08.03 (aguarda
publicar). Conclusão em 07.03. Publicação em 03.05 e carga
nossa.  Devolução  em  17.06.  Trânsito  em  11.07.  Vista  ao
autor em 08.08. Juntada de pet em 15.08. Expedição de ofício
requisitório em 05.10. Expedição de precatório em 31.10.

0079.11.055837-0

Município de
Contagem x EBO

Empresa Brasileira de
Obras Ltda

13/03:  Proferido  despacho  de  mero  expediente  -  aguarda
publicar. 09/05: Juntada de petição. 10/05: Publicada vista às
partes. 15/05:  juntada  de  petição  de  manifestação  e
conclusão.  20/05:  Publicação de vista  ao autor  e carga do
Município.  21/05:  autos  devolvidos.  28/05:  juntada  de
manifestação.  25/06:  autos  conclusos.28/06:  Proferido
despacho de mero expediente. 08/07:  determinada remessa
dos autos ao TJMG.  01/08: Autos remetidos ao TJMG. 05/12:
recebidos os  autos  do TJMG.  16/01:  autos  conclusos para
despacho e proferido despacho de mero expediente.  17/02 -
vista às partes.  13/02 - juntada de manifestação e vista às
partes.  18/02 -  juntada  de  petição  e  conclusão.  20/02 -
proferido ato de mero expediente e juntada de petição. 26/02 -
publicado despacho de vista ao autor e carga do Município
em 27/02. 14/03 - juntada de manifestação e conclusão. 28/03
-  proferido  despacho  de  mero  expediente.  Vista  ao
embargado  e  devolução  em  06.06.  Conclusão  em  04.11.
Proferido  despacho  em  14.11 (aguarda  publicar).  Ato
ordinatório determinando que a execução continue nos autos
em  apenso  em  21.01.15.  Juntada  de  manifestação  em
16.12.15.

0079.05.184369-0 EBO Empresa
Brasileira de Obras
Ltda x Conterra e

Município de
Contagem

04/04: Despacho determinando a expedição de alvará à perita
e  vista  ao  Município  de  Contagem  sobre  o  laudo.  23/05:
juntada  de  petição  diversa.  31/07:  alvará  entregue.  05/08:
vista ao Município e carga. 12/08: vista ao réu. 13/08: juntada
de  petição. 29/08:  juntada  de  petição.  Ato  ordinatório  em
07.04.15. Conclusão em 27.07. Proferido despacho em 26.10.
Juntada de manifestação em 02.12. Vista e carga nossa em
11.12. Devolução em 20.01. Juntada de pet e conclusão em
25.01.16. Vista à perita em  11.03. Vista ao autor em  09.11.
Vista ao réu em  23.11 e carga. Juntada de pet em  14.12 e
conclusão. Proferido despacho em  19.12 (aguarda publicar).
Vista  ao  réu  em  31.01.17.  Juntada  de  pet  em  10.02 e
conclusão. Despacho de mero expediente em 14.02 (aguarda
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publicar).

0079.05.188773-9

EBO Empresa
Brasileira de Obras
Ltda x Conterra e

Município de
Contagem

02/04:  Proferido despacho -  aguarda publicação (despacho
abrindo vista sobre laudo pericial) 23/05:  juntada de petição
diversa.  03/07:  Expedição  de  alvará  judicial,  aguardando
assinatura - alvará para levantamento de honorários periciais.
10/07:   alvará  entregue. 16/08:  publicação  de  despacho
concedendo vista às partes à cerca do laudo pericial.  27/08:
juntada de petição. 29/08: publicação de vista ao réu. 03/09:
carga  ao  réu  Município.  10/09:  autos  devolvidos.  12/09:
juntada de petição e conclusão. 04/10: proferido despacho de
mero  expediente.  25/11: auto  ordinatório  de  vista.   05/12:
carga ao perito.  10/01: juntada de petição.14/01: publicação
de vista  às  partes  sobre  esclarecimentos  do  perito.  23/01:
juntada  de  manifestação  nossa.  12/02:  publicação  de
despacho  concedendo  vista  às  partes.  10/03:  juntada  de
petição.  12/03:  publicação  de  vista  ao  Réu  sobre  Agravo
Retido. 25/03 - autos devolvidos; 27/03 - juntada de petição e
conclusão.  15/04 - proferido despacho de mero expediente.
juntada de pet e vista às partes em 14.07. Decurso de prazo
em 22.08. Carga da perita em 18.09. Devolução em 07.04.15.
Juntada  de  pet  em  08.04.  Expedição  de  alvará  em  24.04.
Carga da perita em 03.06. Devolução e entrega de alvará em
15.06.  Vista  ao  autor  em  17.06.  Decurso  de  prazo  e
conclusão em 27.07. Vista ao réu em 20.08. Carga rápida em
24.08. Juntada  de  pet  em  02.09. Vista  ao  Réu  em  04.09.
Juntada de petição e conclusão em 21.09 Proferido despacho
em 21.10  (aguarda publicar). Vista e carga nossa em 11.12.
Devolução em 20.01

0079.05.190914-5

EBO Empresa
Brasileira de Obras
Ltda x Conterra e

Município de
Contagem

26/03:  Precatório  entregue.  01/04:  Autos  conclusos.  05/04:
Proferido  despacho  -  aguardando  publicação. 15/05:
Publicação  de  despacho  concedendo  vista  ao  exequente.
17/05:  juntada de petição de manifestação e ato ordinatório
concedendo  vista  ao  autor. 04/06:  autos  conclusos  para
despacho.  05/06:  proferido  despacho.  03/07:  Vista  à
CONTERRA.  04/07:  Carga  dos  autos.  12/07:  autos
devolvidos. 30/07:   autos  conclusos. 01/08:  proferido
despacho  de  mero  expediente.  04/09:  publicação  de
despacho e remessa ao contador para apurar custas finais.
26/09:  autos  devolvidos  com  manifestação  do  contador
informando que não há custas finais à serem pagas. 08/10:
autos  conclusos.  08/10: proferido  despacho  de  mero
expediente. 05/11: publicação de despacho determinando que
a secretaria certifique acerca da existência de manifestação
do  exequente  sobre  o  despacho  de  fls.  469  dos  autos
(cumprimento  da  obrigação). 03/12:  autos  conclusos  e
proferido despacho.  06/12:  determinado o arquivamento dos
autos.
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2108663-
56.2005.8.13.0079

EBO Empresa
Brasileira de Obras
Ltda x Conterra e

Município de
Contagem

21/10:  Autos  em  estruturação  processual.  07/11:  autos
conclusos à relatora. 19/12: vista nossa deferida. 07/01: carga
nossa. 14/01: autos conclusos ao relator. 12/05: com relatório
determinando  revisão.  28/05:  designado  julgamento  virtual,
incluídos na sessão do dia 11/06. Rejeitaram os ED's e carga
nossa  em  31.07.  Resp  nosso  em  20.08.  Vista  para
contrarrazões  em  10.09.  Conclusão  em  30.09.  Resp
inadmitido  em  24.10.14 e  carga  nossa  em  27.10.  AgResp
nosso e vista para contraminuta em 09.12. Decurso do prazo
sem manifestação do agravado e remessa à digitalização em
21.01.15. Remessa  ao  STJ  em  02.02.15 (aguarda
distribuição)  e  remessa  dos  autos  à  origem  em  10.02.
Conclusão em 10.02. Proferido despacho em 23.02 (aguarda
publicar). Vista às partes em 19.03. Juntada de pet em 14.04.
Vista ao Município em  06.05 e devolução em  08.05. Protoc
pet,  juntada  de  ofício  e  conclusão  em  03.03.16.  Proferido
despacho em  30.03 (aguarda publicar).  Vista  às partes em
25.04. Vista às partes em 09.05. Juntada de manifestação em
01.06. Arquivamento em 05.07.

5008048-
21.2016.8.13.0079

EBO Empresa
Brasileira de Obras
Ltda x Conterra e

Município de
Contagem

Distribuição  e  intimação.  Intimação  pelo  sistema  em
19.09.16.  Decurso  do  prazo  em  24.10.  Juntada  de
manifestação em 12.12. Conclusão em 24.01.17.
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0079.05.200025-8

EBO Empresa
Brasileira de Obras
Ltda x Conterra e

Município de
Contagem

02/04:  Proferido  despacho  -  aguarda  publicação.  04/07:
juntada de petição. 19/07: Expedição de alvará judicial; 19/07:
ato  ordinatório  de  vista.   22/07:  alvará  entregue;  24/07:
publicação  de despacho concedendo vista  às  partes  sobre
laudo pericial.  25/07:  carga nossa para xerox.  29/07:  autos
remetidos  para  o  setor  de reprografia  e  devolvidos. 01/08:
juntada  de  nossa  petição  e  conclusão.  23/08:  proferido
despacho de mero expediente.  23/09:   autos entregues em
carga ao perito.  16/12:  autos devolvidos.  18/12:  juntada de
petição.  10/01:  autos  remetidos  ao  MP.  27/01:  autos
devolvidos e conclusão.  03/02: proferido despacho de mero
expediente. 09/04 - publicação de despacho concedendo vista
às partes sobre esclarecimentos do perito. 23/04 - juntada de
petição  e  conclusão.  15/05:  proferido  despacho  de  mero
expediente.  03/06:  autos  vista  ao  réu  (manifestar  sobre
interesse  em  produção  de  prova  testemunhal.  09/06 -
protocolada manifestação nossa via fax e original por correios
em 10/06. Juntada de manifestações e conclusão em 09.07.
Proferido despacho em 07.08 (aguarda publicação) Vista em
06.11.14. Juntada de manifestação nossa e vista ao autor em
24.11.  Juntada de pet  em  09.12.  Vista  ao autor  em  20.03.
Vista ao réu em 11.06. Juntada de pet em 19.06. Conclusão
em  27.07. Proferido despacho em  11.12 (aguarda publicar).
Vista  ao autor  em  25.01.16,  para  apresentar  os  diários  de
obras.  Autos  devolvidos  em  01.02.  Juntada  de  petição  e
conclusão  em  03.02.2016.  Proferido  despacho  em  16.03
(aguarda publicar). Vista ao Réu em 07.04. Juntada de pet e
conclusão em 19.04. Proferido despacho em 14.06 (aguarda
publicar).  Publicação  em  06.07.  Carga  nossa  em  11.07.
Juntada de pet em 01.08. Vista ao autor em 03.08. Juntada
de pet e vista ao réu em 19.08.Juntada e conclusão em 09.09.

0079.03.076802-6

Embraup Empresa
Brasileira de

Urbanização Ltda x
Conterra

09/04: Proferido despacho - aguarda publicação. 29/05: vista
ao  autor.  13/06:  autos  devolvidos.   14/06:  protocolizada
petição.  20/06:  autos conclusos. 24/06:  proferido despacho.
08/07:  vista  ao  distribuidor. 12/07:  carga  ao  distribuidor.
13/08: autos  devolvidos. 28/08:  expedição  de  mandado.
15/10:  juntada  de  mandado cumprido.  18/10:  carga  nossa.
14/11: autos devolvidos.

0777471-
20.2013.8.13.0079

Conterra x Embraup
Empresa Brasileira de

Urbanização Ltda

18/11: Distribuição. 30/01: autos conclusos para despacho e
proferido despacho de mero expediente. 26/02 - recebidos os
embargos sem efeito suspensivo.  27/02 - carga réu.  14/03 -
juntada de impugnação aos embargos e conclusão.  21/03 -
proferido despacho 01/04 - publicado despacho determinando
vista ao contador.  02/04 autos com o contador.  10/06 - vista
as  partes.  Juntada  de  manifestação  em  30.06.  Proferido
despacho  em  28.07.  Publicado  despacho  determinando
remessa  à  contadoria  em  11.08.  autos  na  contadoria  em
11.08.14 e  devolução  em  01.10.2014.  Vista  às  partes  em
16.10.  Manifestação  nossa  em 20.10.  Juntada  de  pet  e
conclusão em 17.11. proferido despacho em 10.12 (aguarda
publicar).  Vista ao contador para verificar a atualização dos
valores  em  27.01.15.  Remessa  ao  contador  em  30.01.15.
Devolução em  16.03. Vista às partes em  15.04. Juntada de

 - 30 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Processo Partes Andamento
pet  e  conclusão  em  01.06.  Proferido  despacho  em  24.07
(aguarda  publicar).  Publicação  e  remessa  à  contadoria  em
20.08.  Devolução em  06.11.  Vista às partes em  20.11.  Ato
ordinatório  em  24.11.  Juntada  de  manifestação  em  21.12.
Proferido despacho em 03.03.16 (aguarda publicar). Vista ao
autor  em  06.04.  Juntada  de  pet  e  conclusão  em  04.05.
Conclusão e publicação em  23.05.  carga  nossa em  03.06.
Juntada  de  manifestação  em  22.06.  Conclusão  em  23.06.
Vista  às partes em  08.07.  Juntada de pet  e  conclusão em
25.07.  Proferido  despacho  em  18.08 (aguarda  publicar).
Processo  suspenso  em  13.09,  aguardando  julgamento  de
outra causa.

0421371-
59.2016.8.13.0000

Conterra x Embraup
Empresa Brasileira de

Urbanização Ltda

Distribuído  em  14.06.  Redistribuição  ao  Des.  Alberto
Villas Boas em  16.06. Concedido efeito suspensivo em
04.07 e carga deles. Juntada de contraminuta e conclusão
em 02.08. Publicação em 25.11 e carga nossa. Devolução
em 01.02.17. Juntada de pet em 13.02. Vista à agravada
em 16.02.

0079.04.126071-6
Etros Engenharia x

Conterra e Município
de Contagem

17/11/08:  Processo  suspenso.  08/05:  Juntada  de  petição
diversa Juntada de pet em 24.07.14. Proferido despacho em
09.01.15 (aguarda publicar).  Processo  suspenso  em  11.02,
aguardando julgamento de outra causa.

0079.05.204484-3 Município de
Contagem x Etros

Engenharia

06/05: Publicado despacho determinando vista ao réu. 09/05:
Carga  do  autos  ao  réu.  06/06:   autos  devolvidos. 13/06:
juntada de petição diversa. 14/06: juntada de petição diversa
e conclusão. 19/06:  proferido despacho de mero expediente.
17/07:  publicação  de  despacho  conferindo  vista  ao  autor.
22/07:  carga  ao  Município  de  Contagem. 26/07:  autos
devolvidos.   01/08:  juntada  de  petição  de  manifestação.
26/08:  ato  ordinatório  de  vista.  28/08: autos  entregues em
carga ao perito. 04/09: autos devolvidos. 17/09:  decorrido o
prazo sem manifestação e nova conclusão. 25/09: juntada de
petição.  27/09:  publicação concedendo vista às partes sobre
esclarecimento do perito. 01/10: autos entregues em carga.
03/10: autos vista as partes - PH verificou o despacho e não
tinha  interesse  em  manifestar. 11/10:  juntada  de  petição.
15/10:  vista  ao  réu.  25/10:  juntada  de  petição.  30/10:
publicação de vista ao autor. 31/10: autos devolvidos. 28/11:
juntada de petição e conclusão. 05/12:  proferido despacho.
09/12:  vista ao autor e carga.  16/12:  autos devolvidos pelo
Município.  09/01: ato ordinatório de mero expediente.  22/01:
autos  conclusos.  07/02:  proferido  despacho  de  mero
expediente.  14/04:  vista  ao  réu.  30/04:  juntada  de
manifestação e conclusão. 20/05: proferido despacho de mero
expediente.  02/06:  vista  ao  autor  par  alegações  finais.
Juntada de pet e vista ao réu em 30.06. Juntada de pet 11.07.
conclusão em  25.07.  Convertido o julgamento em diligência
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em  10.10. Vista ao autor em  13.02 e juntada de alegações
finais  em  04.03.  Vista  ao  réu  em  06.03.  Devolução  e
conclusão em 17.03. Proferido despacho em 09.04 (aguarda
publicar). Conclusão em 09.04

0079.04.148308-6
Fazenda Púlbica x

Conterra
13/02/06:  Processo  suspenso.  Juntada  de  pet,  despacho
remente os autos à JF e baixa em 21.11.14

0079.05.189929-6 GJP Engenharia Ltda x
Conterra e Município

de Contagem

02/05:  Processo recebido do TJMG - aguarda julgamento do
Resp. 14/05: publicado despacho concedendo vista às partes.
17/05:  juntada  de  petição  diversa. 07/08:  publicação
concedendo vista às partes para dar andamento ao feito no
prazo de 05 dias. 13/08: juntada de petição. 16/08: publicação
de vista ao réu. 20/08: carga ao réu - Município. 28/08: autos
devolvidos  e  conclusos  em  seguida.  16/09:  proferido
despacho de mero expediente. 26/09:  publicação de vista à
Conterra - obtivemos cópia dos últimos andamentos. 18/12:
juntada de cópias reprográficas. 16/05: publicação de vista às
partes.  Juntada  de  pet  em  04.07.  Vista  do  município  em
21.08. Decurso de prazo do Município em 01.10. Conclusão
em  03.02.15.  Proferido  despacho  em  12.02 (aguarda
publicação). Vista ao Município em 02.03. Devolução, juntada
de pet  e  conclusão  em  17.03.  Juntada  de  manifestação  e
nova conclusão em 24.03. Vista à autora em 03.06. Carga em
15.06.  Juntada  de  pet  e  conclusão  em  22.06 Proferido
despacho em  08.07 (aguarda publicar).  Proferido despacho
em 13.10 (aguarda publicar). Expedição de ofício em  17.11.
vista ao Município em 25.11. Conclusão em 01.12. Proferido
despacho  em  03.12 (aguarda  publicar).  Autos  remetidos  à
distribuição em 14.01.16. Recebidos os autos pelo distribuidor
em 26.01. Vistas às partes em 11.02.2016. Juntada de pet em
12.02. Conclusão em 01.03. Juntada de pet e conclusão em
28.03.16.  Vista  ao  Réu  em  15.04 e  carga  rápida  deles.
Conclusão em 11.05. Proferido despacho em 14.06 (aguarda
publicar). Vista ao autor em 25.07. Juntada de pet em 11.08.
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Conclusão em  12.08.  Expedição de alvará em  23.08.  Baixa
definitiva em 19.10

3480893-
35.2007.8.13.0079

CONTERRA x Gelrada
Rosário da Silva
Aguiar e outro/

23/04: Proferido despacho de mero expediente - aguarda
publicação.  17/05:  despacho  concedendo  vista  ao
Município  para  alegações  finais  no  prazo  de  15  dias.
20/05:  carga  do  Município.  24/05:  autos  devolvidos  e
protocolizada petição. 04/06: proferido despacho de mero
expediente.  25/06: publicado despacho de vista ao réu e
carga  nossa.27/06:  Devolvido  os  autos.  09/07:
protocolizada  petição.  12/07:  juntada  petição  de
alegações finais. 30/07: autos conclusos. 18/09: proferido
despacho  de  mero  expediente.  01/10:  despacho
concedendo  vista  às  partes  para  manifestação.  31/10:
juntada  de  manifestação.  07/11:  conclusão. 08/11:
proferido  despacho  de  mero  expediente.  04/12:
publicação de despacho de vista as partes para apresentar
rol  de  testemunhas.12/12.  Juntada  de  petição  de
manifestação. 24/01: ato ordinatório de mero expediente.
Audiência  de  instrução  designada  para  09/04/2014 às
13:30.  27/01: expedição de mandado.  11/02. Juntada de
mandados 17/02 - juntada de petição. 06/03 - juntada de
manifestação.  07/03:  expedição  de  mandado.  10/03 -
juntada  de  mandados.  19/03 -  juntada  de  mandado
cumprido. 28/03 - juntada de mandado. 09/04: audiência
realizada.  13/05:  alegações  finais.  22/05:  autos
conclusos.  Sentença  publicada  em  01.10.14.  ED's  e
conclusão em 20.10.14. ED's rejeitados em 18.11 e carga
deles em 21.11. devolução em 04.12 Juntada de apelação
e conclusão em  11.12 Proferido despacho em  28.01.15
(aguarda publicar).  Vista para contrarrazões  à apelação
em  04.03.  Carga do Município em  05.03.  Devolução e
protoc pet em 06.04. Juntada de pet em 07.04. Juntada de
contrarrazões em 23.04 e conclusão. Vista às partes para
apresentar  contrarrazões  em  28.05.  Ato ordinatório  em
12.06.  Juntada de contrarrazões  em  03.07.  Remessa ao
TJ.  Distribuição  e  conclusão  em  16.07 Publicação  e
carga nossa em 28.07. Devolução em 26.08 e conclusão.
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Carga da PGJ em 02.02.17

0079.01.013268-0 INSS x Conterra
09/03/2006: Processo suspenso. Juntada de pet em 31.08.15.
remessa à JF e baixa definitiva em 02.10

0079.04.166723-3

Milenar Engenharia e
Construções Ltda x

Conterra e Município
de Contagem

04/01/11:  Processo  suspenso.  Juntada  de  ofício,
substabelecimento  e  conclusão  em  28.07.14.  Proferido
despacho em 25.08.14 (aguarda publicar). Vista ao exequente
em 02.09. Conclusão em 01.10. Proferido despacho em 11.05
(aguarda publicar). Vista ao exequente em 20.11. Conclusão
em 02.09 Vista à CONTERRA em 02.10. Juntada de pet em
26.10.  Recebidos  os  autos  sem  despacho  em  26.11.
Conclusão em 27.11. Vista ao Autor em 24.02.16. Juntada de
pet  e  conclusão  em  17.03.  Vista  ao  exequente  em  03.05.
Juntada  de  manifestação  em  12.05.  Despacho  em  07.06.
Intimação em 14.07. Juntada de pet em 02.08. Juntada de pet
em 14.02.17 e expedição de mandado

0079.09.972020-7 
Conterra x Milenar

Engenharia e
Construções Ltda

25/04: Vista para contrarrazões ao Agravo em Resp e Rext.
26/04:  Autos  devolvidos  do  advogado  do  recorrido.  17/05:
Autos remetidos ao STJ. 24/05: juntada de petição nossa de
procuração.  27/05:  recebidos  do  STF.  30/05:  remessa  à
origem. Conclusão em 10.06 e devolução sem despacho em
02.07.  nova  conclusão  em  28.07 Proferido  despacho  em
25.08.14 (aguarda  publicar).  Vista  às  partes  em  02.09.14.
Conclusão em  01.10.  Vista ás partes em  20.11.  Conclusão
em 24.11. Publicação e carga do perito em 10.06. Devolução
e carga ao perito em 22.06. Devolução em 01.09. Juntada de
pet  em  02.09.  Vista  às  partes  em  02.10.  juntada  de
manifestação em  28.10.  Recebidos os autos sem despacho
em  26.11.  Conclusão  em  27.11.  Proferido  despacho  em
05.02.16 (aguarda  publicar).  Vista  à  Conterra  em  24.02.
Juntada de pet e conclusão em 17.03. Publicação em 03.05.
Juntada de pet em 12.05. Carga da perita em 18.05. Juntada
de manifestação em 01.06. Despacho em 07.06. Juntada de
manifestação  em  23.06 e  conclusão.  Vista  à  Conterra  em
14.07.  Juntada  de  pet  e  conclusão  em  02.08.  Proferido
despacho em 18.08 (aguarda publicar). vista ao réu em 13.09.
Juntada  de  manifestação  e  conclusão  em  14.09.  Proferido
despacho em 21.09 (aguarda publicar). Expedição de certidão
em  05.10.  Vista  às  partes  em  26.10.  Carga  deles  em
24.11.2016. Carga do Município e devolução em 18.01.2017.
Juntada de alegações finais e conclusão em 14.02.17

0079.10.069494-6 Conterra e Município
de Contagem x Milenar

Engenharia e
Construções Ltda

03/04:  Processo suspenso; juntada de manifestação e vista
ao autor em 21.07. protoc pet e juntada de ofício em 28.07.
Conclusão em 01.10 Proferido despacho em 05.11 (aguarda
publicar). Vista às partes em 20.11. Juntada de manifestação
e  conclusão  em  08.06.  Juntada  de  acórdão  de  agravo  e
conclusão em 02.09 Remessa à distribuição para exclusão do
Mun. Contagem da lide em 02.10. Juntada de pet e conclusão
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em  17.03. Embargos à execuções julgadas procedentes em
03.05.  Juntada  de  manifestação  e  conclusão  em  12.05.
Proferido despacho em 18.05 (aguarda publicar). Publicação
determinando arquivamento em 07.06

0079.10.048119-5

Município de
Contagem x Mills

Serviços e
Equipamentos

05/03: Processo suspenso. 28/06: Juntada de petição. 06/02 -
ato ordinatório determinando a expedição de ofício ao Banco
do  Brasil  para  efetuar  a  transferência  ao  Fundo  da
Procuradoria do Município de Contagem. 26/05: expedição de
ofício.  Juntada  de  pet  e  carga  do  município  em  07.07.
devolução em 11.07. vista ao autor em 05.08. Juntada de pet
e conclusão em  18.08.14.  Proferido despacho em  10.09.14
(aguarda  publicar).  Processo  suspenso  em  22.01.015.
Publicação  em  23.05.16.  Ato  ordinatório  (vista)  em  01.08.
Vista  ao  contador  em  08.08.  Vista  em  01.09.  Decorrido  o
prazo do réu em  25.10. Expedição de certidão e conclusão
em 13.02.17

0079.99.000132-7

Mills Serviços e
Equipamentos x

Município de
Contagem e Conterra

26/03:  Proferido  despacho  de  mero  expediente  -  aguarda
publicação.  28/06:  Juntada de petição. 30/07:  publicação de
despacho  concedendo  vista  ao  autor  para  recolher  verba
indenizatória.  06/08:  juntada  de  petição  e  ato  ordinatório.
29/08: expedição de mandado e mandado remetido à central.
11/10:  juntada  de  mandado cumprido. 18/10:  carga  nossa.
12/11:  devolvidos  os  autos.  Apresentamos  embargos  à
execução. 06/12:   autos  conclusos.   09/12:  proferido
despacho  de  mero  expediente. 19/03:  juntada  de
substabelecimento.  Processo  suspenso  em  22.01.015.
Juntada de pet e conclusão em 29.03.16. Proferido despacho
em 11.04 (aguarda publicar). Vista ao autor em 15.12.2016

0772951-
17.2013.8.13.0079

Conterra x Mills
Estruturas e Serviços

de Engenharia

12/11:  Distribuição  dos  embargos  à  execução  da
CONTERRA. 09/12. Proferido despacho de mero expediente.
17/02 -  publicado  vista  ao  réu  e  carga.  28/02:  autos
devolvidos.  07/03:  juntada  de  manifestação  e  conclusão
18/03: juntada de informações do TJMG. Juntada de acórdão
de  agravo  em  22.01.15.  Conclusão  em  03.02.  Proferido
despacho em 19.03 (aguarda publicar). Vista à Conterra em
19.04. Juntada de pet em 09.05. Vista ao réu em 27.10

0079.03.074438-1

Mineração Bela Vista
Ltda x Conterra e

Município de
Contagem

02/05:  Publicado despacho determinando arquivamento dos
autos

0079.02.035178-3 Ministério Público x
Conterra e Hélio

Ferreira Machado

12/11/12: Autos conclusos. 13/05: Juntada de petição diversa.
16/05:  autos  conclusos. 20/06:  juntada  de  ofício  e  nova
conclusão. 11/09: ato ordinatório de mero expediente. 16/09:
juntada  de  AR  e  petição. 17/09: publicado  despacho
concedendo  vista  ao  réu  e  carga  sobre  penhora. 23/09:
juntada  de  petição. 26/09:  ato  ordinatório  de  vista. 30/09:
autos remetidos ao MP e devolvidos em  15/10.  16/10.  Ato
ordinatório  de  mero  expediente.  18/10:  juntada  de  petição.
24/10: ato  ordinatório  de  mero  expediente.  18/02 -  autos
conclusos  para  despacho  02/06:  recebidos  os  autos  sem

 - 35 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Processo Partes Andamento

despacho  e  juntada  de  petição.  Conclusão  em  05.06.
Devolução  e  nova  conclusão  em 04.05.15. Publicação  em
15.04.16. Acolhido  o  incidente  processual  em  15.04.
Publicada intimação em  18.05.  Vista em  06.07.  Remessa à
promotoria em 19.07. Ato ordinatório em 30.09. Expeça-se em
01.12.  Ato  ordinatório  em  19.12.  Documento  entregue  em
12.01.2017.  Remessa  à  promotoria  em  16.01.2017.
Devolução em juntada de pet em 09.02.17

0079.01.003045-4
Peracio Dias Motta x
Conterra e Municípoi

de Contagem

26/03:  Proferido  despacho  de  mero  expediente  -  aguarda
publicação.   09/05:  Publicado despacho recebendo recurso
em ambos efeitos e carga do autor 17/05: recebidos os autos
do  advogado. 24/05:  juntada  de  petição  de  contrarrazões.
18/06:  publicada vista à Conterra. 21/06:  carga nossa.01/07.
Remetidos os autos ao TJ/MG.Autos recebidos do TJMG em
28.10 e  vista  ás  partes  em  30.10.  Carga  rápida  deles  em
17.11.  Carga  do  Município  em  24.11.14.  Devolução  em
07.01.15. Juntada de pet em 12.01. Vista ao autor em 19.03.
Decurso de prazo e vista ao Município em 21.05. Conclusão
em 26.05. Vista ao autor em 08.07. Juntada de pet em 30.07
Conclusão  em  02.10.  Proferido  despacho  em  04.11.
Expedição de mandado em  20.01.16.  Juntada de mandado
em 15.02. Carga do Município em 18.02. Devolução, juntada
de  pet  e  conclusão  em  09.03.  Proferido  despacho  em
12.04.16.  Vista  em  28.04.  Juntada de pet  e  conclusão em
05.05.  ED's  acolhidos  em  14.07.  Vista  ao autor  em  16.09.
Juntada de pet em 29.09. Remessa ao distribuidor em 26.10.
Autos recebidos pela secretaria em  14.12.16. Expedição de
ofício em 09.01.2017. Vista ao réu em 07.02.17

0079.06.302053-5

Petrobrás Distribuidora
S/A x Conterra e

Município de
Contagem

09/11/11: Autos remetidos ao Tribunal de Justiça - aguarda
julgamento de recurso pelo STJ.  29/01/2014 - publicação de
vista ao réu - Município sobre retorno do TJMG, aguardando
julgamento  de  recurso  pelo  STJ.  28/02 -  autos  devolvidos
após  carga  nossa.  14/04:  decorrido  o  prazo  sem
manifestação. Juntada de acordão de agravo em Resp em
14.08.14 e vista às partes em  18.08 (já requeri  as cópias).
Vista  ao réu em  03.09. Ato  ordinatório  em  30.09. Vista  às
partes  em  30.10.  Juntada  de  pet  e  conclusão  em 26.11.
Proferido despacho em 15.12.15 (aguarda publicação). Vista
ao autor em 10.03. Juntada de manifestação e conclusão em
30.03.  Proferido  despacho  em  09.04 (aguarda  publicar).
Proferido  despacho em  24.04 (aguarda  publicar).  Processo
suspenso em 23.07 aguardando o julgamento de outra causa
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0079.04.176704-1
Tamasa Engenharia

S/A x Conterra

14/11: publicação de vista ao autor e carga do autor.  27/11:
autos  devolvidos.  29/11:  juntada  de  petição.  Protocolamos
petição solicitando abertura de vista para manifestação sobre
laudo pericial.  26/02 - vista à Conterra sobre laudo pericial.
12/03: devolução dos autos com manifestação nossa sobre o
laudo  pericial.  13/03 e  14/03 -  juntada  de  petição.  08/05:
carga à perita. devolução em 10.10. Juntada de pet em 20.10.
Expedição  de  alvará  e  conclusão  em  06.11.  Proferido
despacho  em  05.12 (aguarda  publicar).  Juntada  de  pet  e
expedição de ofício em  16.03. Expedição de alvará à perita
em 24.03. Alvará retirado em 07.04. Vista às partes em 10.04.
Juntada  de  pet  em  23.04.  Expedição  03/12:  recebimento
eletrônico no STJ. 04/12: distribuição e conclusão ao relator.
07/05: agravo nosso provido, determinando retorno para novo
julgamento  de  embargos.  12/05:  agravo  regimental.  19/05:
ciente  do  MP,  aguardando  julgamento.  de  certidão  e
conclusão  em  21.05.  Vista  ao  autor  e  carga  em  06.07.
Juntada  de  petição  e  conclusão  em  10.07.  Proferido
despacho em 02.02.16 (aguarda publicar). Carga da perita em
07.03.  Devolução, juntada de manifestação e conclusão em
03.10. Vista às partes em 01.11. Juntada de pet em 16.11 e
22.11.  Conclusão  em  21.11.  Proferido  despacho  em 24.11
(aguarda publicar). Vista às partes em 15.12. Conclusão em
31.01.17. Vista às partes em 06.02

0079.05.188211-0 Tranal Engenharia e
Transportes Ltda x

Conterra

06/03:  Proferido  despacho  de  mero  expediente  -  aguarda
publicação.  23/05: juntada de petição. 29/05: ato ordinatório
de mero expediente. 27/06: Expedição de carta de intimação.
15/07:   juntada  de  petição  e  conclusão.  23/07:  proferido
despacho  de  mero  expediente.  30/07:  publicação  de
despacho concedendo vista sobre honorários periciais. 08/08:
protocolizada  petição  e  ato  ordinatório  de  vista  ao  perito.
23/08:  ato ordinatório de mero expediente. 28/08:  autos com
carga ao perito. 03/09:  autos devolvidos. 05/09:  juntada de
petição  e  conclusão. 01/10:  proferido  despacho  de  mero
expediente. 22/11: publicação de vista ao autor para efetuar o
pagamento de honorários periciais 09/12. Proferido despacho
de  mero  expediente.07/02:  publicação  de  vista  às  partes.
24/02 -  juntada  de  petição  e  conclusão.  06/03 -  proferido
despacho de mero exepediente.06/04: vista ao autor.  14/04:
carga ao autor. 23/04: juntada de petição e conclusão. 20/05:
proferido  despacho.  Carga  ao  perito  em  08.07,  devolução,
juntada de pet  e conclusão em  16.07.  Publicado despacho
determinando intimação do autor  e expedição de mandado
em  29.07.  juntada  de  mandado  em  05.08.14.  Juntada  de
comprovante de honorários periciais e conclusão em  29.08.
Proferido  despacho  em  10.09 (aguarda  publicar).  Vista  ao
autor  em  11.11.  Decurso  de  prazo  e conclusão  em  01.12.
Proferido despacho em 19.12.14 (aguarda publicar). Juntada
de pet em 07.01.15. Conclusão em 03.02. Proferido despacho
em  19.03 (aguarda  publicação).  Expedição  de  ofício  em
23.04. Juntada de pet e vista às partes em 26.06. Juntada de
pet  em  02.07.  Decurso  de  prazo  e  conclusão  em  27.07.
Proferido  despacho  em  17.08 (aguarda  publicar).  Vista  ao
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autor em  29.09 Devolução em  16.10.  Conclusão em  26.10.
Carga do perito em 01.12. Juntada de pet em 13.12. Vista às
partes em 15.12. Juntada de pet em 26.01.17

11383-
68.2015.4.01.3820

União x Conterra Carga nossa em 05.08. Intimação da PGFN em 23.09

0027216-
63.2014.4.01.3820

União x Conterra
Distribuição em  25.11.  Publicação em  27.08.  Carga da
PGFN em 25.10 e devolução

1451-
09.2010.5.03.0032

Lúcia Regina Miranda
x Conterra e Município

de Contagem

10/09/12:  Autos  conclusos  à  relatora.  24/05:  juntada  de
procuração.14/05. Proferido despacho determinando que se
aguardasse  até  o  julgamento  do  AI  p/  TST. 10/09:  autos
conclusos  ao  relator.  Despacho  em  14.05.  Trânsito  em
julgado  em  15.12.12.  Despacho  intimando  as  partes  em
17.12.  Decurso  de  prazo  em  22.01.15 e  arquivamento.
Juntada de pet em 17.10.16. Arquivamento em 17.10

0116900-
54.2006.5.03.0032

Marcelo Medeiros x
Conterra e Município

de Contagem

27/12:  Processo  aguardando  movimentação,  voltou  da
conclusão. 08/05:  autos  conclusos.  20/05:  despacho
determinando a expedição de oficio precatório.  28/05:  autos
conclusos para despacho. 20/06: vista nossa deferida. 27/06:
Processo devolvido. 28/10: determinada a expedição de oficio
precatório. 29/10: emissão de precatório. 30/10:  enviado para
secretaria de conciliação de precatório. 25/11: determinada a
expedição de ofício requisitório de precatório no valor de R$
186.930,09, para inclusão no orçamento de 2015.  Despacho
em 16.12.13

Resp nº 1169052
(1718168-

73.2004.8.13.0079)

Construtora e
Transportadora Patolar

Ltda. x Conterra

14/10/11:  Processo  concluso  ao  relator.  28/05:  juntou
nosso substabelecimento e determinou o cadastramento e
conclusão. Decisão monocrática em 15.12.15. AgRg em
02.02.16.  Vista  ao  agravado  em  04.02.  Conclusão  em
10.02. Vista do MP em 15.02.
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Resp nº 1206401
(1958043-

32.2005.8.13.0079)

Construtora e
Transportadora Patolar

Ltda. x Conterra

Conclusão em 21.02.2014. Juntada da nossa procuração e
nova conclusão em 05.07

Ag 1335429
(1715826-

89.2004.8.13.0079)

EBO EMPRESA
BRASILEIRA DE
OBRAS LTDA x

Conterra

04/07/11: Autos conclusos ao relator.  28/05: juntada da
nossa procuração e conclusão. Negaram provimento ao
AgResp em 27.11.14 e baixa à origem em 17.12.14

Aresp 308704
(1899296-

89.2005.8.13.0079)

GPG Engenharia Ltda.
x Conterra

08/03:  Processo  eletrônico  recebido  no  STJ  -  aguarda
distribuição.  07/05:  Autos  conclusos  ao  relator.  29/05:
juntada de nossa procuração e conclusão. 07/08: juntada
de substabelecimento da outra parte e conclusão.  15/01:
juntada de substabelecimento.  16/01: conclusão.  07/04 -
publicação  de  despacho  não  conhecendo  do  Agravo.
05/05: certificado transito e remessa à origem.

Aresp 345367
(9720207-

28.2009.8.13.0079)

Milenar Engenharia e
Construções Ltda x

Conterra

21/05:  processo recebido eletronicamente.  06/09:  autos
conclusos ao relator. 13/09: juntada de substabelecimento
nossa e conclusão.  04/10:  decisão negando provimento
ao  recurso  -  publicação  prevista  para  10/10.  10/10:
Negado  provimento  ao  recurso.  15/10:  protocolo  de
Agravo  Regimental  nosso.  21/10:  autos  conclusos  ao
relator. 29/10: incluídos na pauta do dia 07/11/13. 07/11:
negaram  provimento  -  publicação  do  acórdão  em
06/12.06/03:  autos  enviados  para  o  Supremo
eletronicamente.

Resp 1186634
(3020535-

09.2006.8.13.0079)

PETROBRAS DISTR
S/A x Conterra

18/03:  Autos  conclusos  ao  relator.  28/05:  juntada  de
nosso substabelecimento  e  conclusão.  11/11:  publicada
decisão monocrática concedendo parcial  provimento ao
recurso.  13/11: agravo regimental.  18/11: publicação de
vista ao agravado para manifestação. 25/11: manifestação
agravo regimental nosso via digital.  17/12: reconsiderou
a decisão agrava, para conhecer em parte do Resp e negar
provimento.  02/01: juntada de agravo regimental nosso.
03/02:  vista  ao  agravado  para  impugnação  ao  nosso
agravo. 07/02 - juntada de impugnação.  11/02: concluso
para  julgamento.  20/02 -  não  conheceram  do  nosso
Agravo - acompanhar publicação. 07/03 - publicação do
acórdão.  17/03: intimação do MPF.  27/03 - trânsito em
julgado e remessa à origem

AResp 446093
(3020535-

09.2006.8.13.0079)

PETROBRAS DISTR
S/A x Conterra

03/12:  recebimento  eletrônico  no  STJ.  04/12:
distribuição e conclusão ao relator.  07/05: agravo nosso
provido, determinando retorno para novo julgamento de
embargos.  12/05:  agravo  regimental.  19/05:  ciente  do
MP,  aguardando  julgamento.  Acórdão  em  27.06.16.
Juntada de ED em 04.07. Conclusão em 10.08. Vista ao
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MP em 12.08

ARE 802223
(9720207-

28.2009.8.13.0079)

Milenar Engenharia e
Construções Ltda x

Conterra

25/03 - Autos conclusos à Min. Carmem Lúcia (relatora).
01/04 - publicação de despacho negando seguimento ao
recurso.  09/04:  transito  em  julgado.  10/04:  baixa  à
origem

Fonte: Relatório expedido pela CONTERRA– 2016.
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