
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA

 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei 

10/11/2016 e Lei Complementar nº

25/06/2013; e considerando

art. 3º do Decreto Municipal nº 89/2013;

RESOLVE:  

Art. 1º Determinar a suspensão

20/12/2016 e 20/01/2017, 

Corregedoria da Guarda Municipal, 

no período estabelecido.

Art. 2º As secretarias das Corregedorias

para consulta aos processos, bem como atendimento geral ao público.

Art. 3º Os Procuradores, devidamente cadastrados, poderão realizar a carga dos 

processos, nos termos da Instruç

agosto de 2016, hipótese em que serão considerados intimados dos atos até então 

realizados. 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 20 de dezembro de 2016.

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  

RESOLUÇÃO CGM Nº 005/2016 

Suspende a contagem de 

processos administrativos 

outras providências. 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 210, de 

10/11/2016 e Lei Complementar nº 142, de 29/05/2013, no Decreto n° 89, de 

; e considerando o disposto no artigo 220 do Código de Processo Civil e no 

3º do Decreto Municipal nº 89/2013; 

suspensão da contagem de prazos processuais entre os dias 

2017, no âmbito da Corregedoria-Geral do Município 

Corregedoria da Guarda Municipal, sendo vedada a realização de audiências ou oitivas 

. 

cretarias das Corregedorias ficarão abertas para o recebimento de petições e 

para consulta aos processos, bem como atendimento geral ao público.

Art. 3º Os Procuradores, devidamente cadastrados, poderão realizar a carga dos 

processos, nos termos da Instrução Normativa CGM/PGM/OAB 

agosto de 2016, hipótese em que serão considerados intimados dos atos até então 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 20 de dezembro de 2016.  

Vanderlei Daniel da Silva 
Controlador-Geral do Município 
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a contagem de prazo para os 

administrativos disciplinares e dá 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM , no uso de suas 

Complementar nº 210, de 

, no Decreto n° 89, de 

220 do Código de Processo Civil e no 

a contagem de prazos processuais entre os dias 

do Município e da 

sendo vedada a realização de audiências ou oitivas 

ficarão abertas para o recebimento de petições e 

para consulta aos processos, bem como atendimento geral ao público. 

Art. 3º Os Procuradores, devidamente cadastrados, poderão realizar a carga dos 

ão Normativa CGM/PGM/OAB n° 001, de 08 de 

agosto de 2016, hipótese em que serão considerados intimados dos atos até então 
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