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Cerca de 160 professores serão capacitados em 2007

Prefeitura prepara convênio para curso de 
pós-graduação em Educação Inclusiva

A Educação Inclusiva na Rede Muni-
cipal de Ensino de Contagem avançou 
de maneira irreversível em 2006, com a 
capacitação de 90 professores,  utilizan-
do-se de estudo de casos como estraté-
gia de formação e como subsídio para a 
construção de uma política de inclusão 
articulada com uma rede de atendimen-
tos, que se inicia.

O próximo passo será a concessão no 
início de 2007, de bolsa de estudo de 
R$ 295,00 mensais para custear curso 
de pós-graduação a ser ministrado pela 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
– Uemg. O curso atenderá  a um total 
de 160 alunos. A Prefeitura conclui 
também os preparativos para executar 
o programa Sem Limite, que consiste no 
transporte do aluno com deficiência à 
escola formal e ao médico. 

Para encaminhar a preparação do 
convênio com a Uemg, a prefeita Ma-
rília Campos e a reitora desta univer-
sidade, Janete Gomes Barreto Paiva, 
assinaram um Protocolo de Intenções, 
após assistirem, no dia 13 de dezembro, 
na Casa Azul do Centro Cultural, ao 
encerramento do curso de Educação 
Inclusiva. O curso ocorreu em 2006, às 
quartas-feiras, em duas turmas, com 
investimentos de aproximadamente R$ 
100 mil e os professores foram selecio-
nados por interesse e por ter aluno com 
deficiência. O objetivo do estudo de 
casos dos alunos foi garantir e qualificar 
a permanência dos mesmos nas escolas. 
Os cursos de libras (sinais) e de braile já 
estão sendo ofertados aos professores.

As experiências revelaram compro-
metimento de equipe, servindo de 
subsídio para uma proposta pedagógica 
com uma diretriz que alia transporte 
à escola, existência de um ambiente 
escolar acolhedor e de acessibilidade 
a diagnóstico médico, apoio à família 
e oferta de Educação de Jovens e de 
Adultos (EJA) aos pais do aluno, obser-
vou Margot Coelho, diretora de Educa-
ção Inclusiva da Secretaria de Educação, 
Esportes e Cultura - Seduc.

A prefeita Marília Campos, ao lem-
brar de um tempo em que as escolas 
não tinham nem monitores, comemo-
rou o fato de agora Contagem contar 
com uma equipe de professores de 
Educação Inclusiva comprometida com 
um projeto exemplar. “A Educação 
Inclusiva espelha uma decisão política 
de governo e de sensibilidade, um 
desafio que está se transformando 
em conquista, porque esta equipe 
acreditou que é possível”, destacou a 
prefeita, ao lembrar que este ensino 
com especificidade é “a menina dos 
olhos do projeto educacional de uma 
Contagem para todos, que está sendo 
construída”.

Transporte para a escola e para o 
acompanhamento médico

Segundo Marília Campos, o pro-
grama Sem Limite, em implantação na 
cidade, é o suporte para a Educação 
Inclusiva, porque o aluno precisa chegar 
até à escola. A Prefeitura firmou um 
convênio com a BHtrans, para que a 
pessoa com deficiência residente em 
Contagem tenha a carteirinha para 
ir gratuitamente ao médico, em Belo 

Horizonte. 
“Trabalhamos na linha do pensar gran-
de, começar pequeno e fazer rápido, 
para fazer uma Contagem de todos, 
não só no setor da Educação, mas na 
cidade como um todo”. Marilia tam-
bém fez um convite à reitora da Uemg, 
para que esta universidade tenha uma 
unidade em Contagem.

Ozana Vera Giorgini de Carvalho, 
com experiência na educação de surdos, 
na Escola M. Vasco Pinto da Fonseca, 
relatou que a Seduc apresentou uma 
proposta de educação bilíngüe em 
2006 para oportunizar a pessoa surda à 
alfabetização, priorizando a língua de 
sinais como a primeira língua e a língua 
portuguesa, como a segunda.De acordo 
com ela, o aluno do caso analisado, 
avançou no aprendizado bilíngüe. “Ele 
aprende na escola regular. Nós é que 
precisamos aprender com ele”, frisou.  

Fileira de mestres e alunos
O curso de pós-graduação (Lato Sen-

su) a ser ofertado pela Uemg terá 400 
horas, em 15 meses, e objetiva formar 
o especialista em Educação Inclusiva. 
Trata-se de um curso aprovado nos 

conselhos superiores desta universida-
de que sela a primeira parceria com o 
governo de Contagem. Acompanharam 
a reitora Janete Paiva, o vice-presiden-
te da Fundação de Ensino e Pesquisa 
Renato Azeredo, de apoio à Uemg, 
Afonso de Melo Baeta e a diretora da 
Faculdade de Educação do campus de 
BH, Santuza Abras. 

A reitora destacou que não só o 
valor acadêmico será universal, mas a 
construção do saber do aluno a partir 
de sua historicidade. “Para esta cons-
trução, vamos aumentar a fileira de 
mestres, conscientes e críticos, que vão 
exercer a Educação Inclusiva.”.    

Para o secretário de Educação de 
Contagem, Lindomar Diamantino, a 
cidade já reflete a Educação Inclusiva 
e que já estão sendo oferecidos aos 
professores, os cursos em libra (sinais) 
e em braile, na E. M. Babita Camargos. 
Já Margareth Diniz, professora da 
Uemg, no curso de Educação Inclusiva, 
disse que o estudo de caso possibilitou 
conhecer a real dificuldade do aluno, 
e quais os saberes teóricos que devem 
ser agregados à sua realidade, numa 
perspectiva pedagógica.

Satisfação marcou o encerramento do 
Curso em Educação Inclusiva de 2006
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Atos do Executivo

Republicação
LEI nº 4.060, de 20 de dezembro de 2006.

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal 

do Município de Contagem para o exercício de 2007.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de Contagem, 

para o exercício financeiro de 2007, estima as receitas 

e fixa as despesas em R$ 657.358.605,00 (seiscentos e 

cinqüenta e sete milhões, trezentos e cinqüenta e oito 

mil e seiscentos e cinco reais), discriminados nos anexos 

integrantes desta Lei.

Art. 2º Integram esta Lei, na forma de anexos os de-

monstrativos exigidos pela Lei Federal nº 4.320/64, Lei 

Complementar 101/00 e Lei de Diretrizes Orçamentárias 

nº 4.021, de 05 de julho de 2006.

Art. 3º As receitas, estimadas por categoria econômica e 

segundo a origem dos recursos, estão desdobradas nos 

seguintes componentes:

Receitas Correntes 600.854.234
Receita Tributária 103.773.452 
Receita de Contribuições 47.878.916
Receita Patrimonial 11.250.071
Receita de Serviços 9.198.703
Transferências Correntes 409.101.139
Outras Receitas Correntes 19.651.953
Receitas de Capital 91.549.446
Operações de Crédito 7.500.000
Alienação de Bens 99.326
Transferências de Capital 83.950.120
Dedução da Receita Corrente -35.045.075
Total da Receita 657.358.605

Art. 4º As Despesas fixada para o exercício de 2007, no 

mesmo valor das Receitas, constante dos adendos e 

demonstrativos que integram esta Lei, estão desdobradas 

de acordo com as Funções de Governo:

Legislativa 15.490.000
Essencial a Justiça 2.016.617
Administração 67.286.236
Segurança Pública 1.629.000
Assistência Social 12.542.443
Previdência Social 5.780.000
Saúde 164.374.502
Trabalho 5.332.469
Educação 169.748.401
Cultura 655.000
Urbanismo 47.831.529
Habitação 7.809.700
Saneamento 40.709.000
Gestão Ambiental 31.336.874
Indústria 501.345
Comércio e Serviços 248.500
Desporto e Lazer 2.812.000
Encargos Especiais 65.078.035
Reserva de Contingência 16.176.954

Parágrafo único São também Unidades Orçamentárias 

integrantes do Orçamento do Município os Fundos 

Municipais de Saúde, Assistência Social, da Criança e 

do Adolescente, Trabalho e Renda Solidária, Segurança 

Alimentar e Nutricional, Meio Ambiente, e da Habitação.

Art. 5º O recursos correspondentes à Reserva de Contin-

gência serão utilizados conforme estabelecido no art. 

17 da Lei de Diretrizes Orçamentária, nº. 4.021 de 05 de 

julho de 2006.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar opera-

ções de crédito por antecipação da receita, através de 

contratos, até o limite estabelecido em Lei.

Parágrafo único Na contratação das operações de crédito 

de trata o caput deste artigo, o Poder Executivo poderá 

oferecer em garantia das operações contratadas a vincu-

lação de partes de suas cotas do Fundo de Participação 

dos Municípios – FPM, e/ou do Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Art. 7º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais 

prescrições constitucionais e nos termos da Lei n º 

4.320/64, autorizado a abrir créditos suplementares ao 

Orçamento Fiscal, até o limite de 50% (cinqüenta por 

cento) da despesa fixada no art. 1º desta Lei, acrescentan-

do se necessário, elementos de despesas, dentro de cada 

projeto ou atividade.

Parágrafo único. Não oneram o limite estabelecido no 

caput deste artigo:

I - as suplementações de dotações orçamentárias na 

eventual indisponibilidade para cobertura das despesas 

com pessoal civil, inativos, pensionistas e encargos sociais, 

decorrentes dos aumentos e reajustes concedidos por leis 

específicas e quando a fonte de recursos tratar de rema-

nejamento de suas próprias dotações orçamentárias;

II - as suplementações de dotações, que correspondam a 

aumento das receitas vinculadas a empréstimos, convê-

nios e contribuições, bem como os créditos abertos até o 

limite da Reserva de Contingência;

III - as suplementações de dotações com recursos vincu-

lados, isto é, oriundos de convênios celebrados com o 

Estado, a União e outras entidades, quando se referirem 

a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o ex-

cesso de arrecadação e o saldo financeiro destes recursos;

IV - as suplementações de dotações, quando tratar-se da 

transferência de recursos dentro de uma mesma progra-

mação orçamentária, nos termos do inciso IV do Artigo 

167 da Constituição Federal;

V - as suplementações de dotações referentes ao paga-

mento da dívida pública e de precatórios judiciários;

VI - as alterações ocorridas dentro de uma mesma 

categoria de programação, de acordo com as normas 

estabelecidas nesta Lei.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as 

medidas necessárias para tornar possível o realinhamento 

dos recursos disponíveis e a reclassificação das receitas e 

despesas que, em decorrência de fatores conjunturais, e 

pela sua imprevisibilidade, como portarias e leis federais, 

possam ocorrer durante a execução orçamentária do 

exercício de 2007.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro 

de 2007.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 20 de dezembro de 

2006.

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.064, de 28 de dezembro de 2006

Considera de utilidade pública o Grupo Espírita Amigos 

Fraternos.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica considerada de utilidade pública o Grupo 

Espírita Amigos Fraternos, neste Município.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.065, de 28 de dezembro de 2006

Declara de utilidade pública o Centro de Tradições Gaú-

chas Querência nas Gerais, com sede neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública o CENTRO DE 

TRADIÇÕES GAÚCHAS QUERÊNCIA NAS GERAIS, com sede 

neste Município.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.066, de 28 de dezembro de 2006

Considera de utilidade pública a Obra Social Maria do 

Carmo Fonseca Silva.

A CÂMARA MUNCIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica considerada de utilidade pública a Obra Social 

Maria do Carmo Fonseca Silva.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.067, de 28 de dezembro de 2006

Declara de utilidade pública a entidade Casa Lar Amigo 

Presente.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a CASA LAR 

AMIGO PRESENTE, com sede neste Município.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI COMPLEMENTAR nº 033, de 26 de dezembro de 2006.

Institui o Plano Diretor do Município de Contagem e dá 

outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E OBJETIVOS

Art. 1º O Plano Diretor de Contagem é o instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana 

do Município e de orientação da atuação da administra-

ção pública e da iniciativa privada em seu território.

Art. 2º O Plano Diretor tem como princípios básicos o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade e o pleno exercício da cidadania.

Art. 3º São funções sociais da cidade:

I – a universalização do acesso ao trabalho, à moradia, ao 

lazer, ao transporte público, às infra-estruturas, equipa-

mentos e serviços urbanos;

II – a oferta de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado; 

III – a oferta de espaços públicos que propiciem o convívio 

social, a formação e a difusão das expressões artístico-cul-

turais e o exercício da cidadania.

Art. 4º Para cumprir sua função social, a propriedade 

deve atender simultaneamente e segundo critérios e 

exigências estabelecidas em Lei, os seguintes requisitos:

I - aproveitamento socialmente justo do solo;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponí-

veis, bem como proteção e melhoria do meio ambiente 

natural e construído;

III - aproveitamento e utilização compatíveis com o 

conforto, higiene e segurança de seus usuários e das 

propriedades vizinhas;

IV - aqueles previstos neste Plano Diretor, bem como na 

legislação urbanística e demais normas pertinentes.

Parágrafo único Na bacia de Vargem das Flores, a função 

primordial da propriedade é a preservação da qualidade 

e da quantidade da água do seu reservatório.

Art. 5º São objetivos do Plano Diretor:

I - criar condições para a dinamização econômica e a 

ampliação das funções urbanas do Município, buscando 

a geração de emprego e renda e o reforço de sua 

identidade;

II - compatibilizar a expansão urbana com a proteção dos 

recursos hídricos, em especial os mananciais de Vargem 

das Flores e da Pampulha;

III - controlar a ocupação do solo para adequar o 

adensamento da cidade às condições do meio físico e à 

infra-estrutura urbana, proteger as áreas e edificações de 

interesse ambiental, histórico e cultural, impedir e corrigir 

situações de risco e promover maior conforto e qualidade 

do espaço urbano;

IV - estimular a multiplicidade e diversificação de usos, 

visando a facilitar a instalação de atividades econômicas 

e serviços, a fim de constituir-se um espaço urbano mais 

rico em possibilidades de apropriação e contribuir para 

a redução das necessidades de deslocamentos diários da 

população;

V - promover a rearticulação física do espaço municipal 

pela complementação e requalificação da rede de centros 

urbanos e do sistema viário e de transporte;

VI - ampliar os espaços públicos destinados ao lazer, 

ao convívio e às diversas formas de manifestação da 

população;

VII - possibilitar o acesso das populações de baixa renda à 

moradia digna;

VIII - promover a apropriação coletiva dos benefícios 

gerados pelos investimentos públicos e pela legislação 

urbanística;

IX - incentivar a participação da população na gestão da 

cidade;

X - contribuir para o equacionamento de questões de 

interesse comum com os municípios vizinhos, em articula-

ção com o planejamento metropolitano.

Parágrafo único Para contribuir na promoção do de-

senvolvimento econômico, são objetivos específicos do 

Plano Diretor induzir a ocupação dos distritos industriais 

e ampliar as possibilidades de instalação das atividades 

industriais, bem como criar condições atraentes para a 

instalação de atividades terciárias no Município, através 

da flexibilização das normas urbanísticas e melhoria da 

qualidade ambiental da cidade.

TÍTULO II 

DO ORDENAMENTO TERRITORIAL

CAPÍTULO I

DO MACROZONEAMENTO

Art. 6º O território do Município de Contagem fica 

dividido em:

I – Zona Urbana, compreendendo as áreas internas ao 

Perímetro Urbano;

II – Zona Rural, compreendendo as áreas externas ao 

Perímetro Urbano.

Parágrafo Único O Perímetro Urbano é descrito no Anexo 

5 desta Lei Complementar.

Art. 7º A Zona Urbana fica subdividida, segundo a 

capacidade de adensamento das áreas, a estratégia de 

diversificação de usos e as necessidades de proteção e 

preservação ambiental, em:

I - Zona Adensável – ZAD;

II - Zona de Ocupação Restrita – ZOR;

III - Zona de Usos Incômodos – ZUI;

IV - Zona de Expansão Urbana – ZEU

V - Zona de Especial Interesse Turístico – ZEIT.

Parágrafo Único A delimitação das zonas é apresentada 

no Anexo 1 desta Lei Complementar.

Art. 8º Zona Adensável - ZAD é o conjunto das áreas 

parceladas ou ocupadas, destinadas a usos conviventes 

diversificados e passíveis de adensamento em virtude de 

condições favoráveis de declividade, saneamento, infra-

estrutura viária e adequação do loteamento à topografia, 

estando subdividida em três categorias:

I - ZAD.1, compreendendo o conjunto das áreas de de-

clividade até 30 % (trinta por cento) e demais condições 

favoráveis ao adensamento nos termos do caput deste 

artigo;

II - ZAD.2, compreendendo terrenos lindeiros a vias cujas 

características geométricas superem as exigidas pelas 

respectivas funções e que sejam diretamente articuladas a 

vias de categoria igual ou superior, situados em áreas de 

declividade até 30 % (trinta por cento) e demais condi-

ções favoráveis ao adensamento nos termos do caput do 

artigo, e não pertencentes à bacia de Vargem das Flores;

III - ZAD.3, compreendendo áreas nas quais será admitido 

maior adensamento construtivo e verticalização das edifi-

cações, em virtude do interesse público na dinamização e 

expansão do Centro do Eldorado. 

Art. 9º Zona de Ocupação Restrita - ZOR é o conjunto das 

áreas parceladas ou ocupadas, destinadas a usos convi-

ventes diversificados, onde a ocupação e o adensamento 

sofrerão restrições, estando subdividida nas categorias:

I - ZOR-1, compreendendo áreas com deficiência de 

infra-estrutura viária ou de saneamento e aquelas onde o 

adensamento será contido em virtude da necessidade de 

adequação às características ambientais e topográficas;

II - ZOR-2, compreendendo áreas situadas na bacia da 

Pampulha onde são impostas restrições ao adensamento 

com o objetivo de proteção da represa;

III - ZOR-3, compreendendo áreas situadas na bacia de 

Vargem das Flores, onde são impostas restrições ao 

adensamento com o objetivo de proteção dos mananciais 

de abastecimento de água.

§1º Nas ZOR-1 situadas em trechos das bacias de Vargem 

das Flores e da Pampulha sem reversão de esgotos, é 

vedado o uso residencial multifamiliar em edificações 

com mais de dois pavimentos. 

§2º Na ZOR-2 e na ZOR-3 é vedado o uso residencial 

multifamiliar horizontal ou vertical. 

§3º Serão vedados os desmembramentos que resultem 

em lotes com área inferior a 1000 m² (mil metros quadra-

dos) na ZOR-2, ou a 2000 m² (dois mil metros quadrados) 

na ZOR-3.

Art. 10 Zona de Usos Incômodos - ZUI é o conjunto das 

áreas ocupadas ou parceladas onde serão admitidas ati-

vidades potencialmente incômodas, estando subdividida 

nas categorias:

I - ZUI-1, compreendendo áreas especializadas e vocacio-

nadas a usos não residenciais de grande porte, onde são 

permitidas atividades potencialmente geradoras de alto 

grau de incomodidade;

II - ZUI-2, compreendendo áreas destinadas a usos 

econômicos de grande porte em coexistência com o uso 

residencial, onde serão permitidas atividades potencial-

mente geradoras de médio grau de incomodidade e, nas 

condições do §3º deste artigo, atividades potencialmen-

te geradoras de alto grau de incomodidade, estando 

subdividida em:

a) ZUI-2A, compreendendo áreas onde será admitido 

menor adensamento construtivo;

b) ZUI-2B, compreendendo áreas onde será admitido 

maior adensamento construtivo como estímulo à diversi-

ficação de usos e requalificação urbana e ambiental.

§1º São consideradas incômodas as atividades que impli-

quem a atração de grande número de veículos, notada-

mente os de carga, a geração de efluentes poluidores ou 

de ruídos, ou envolvam riscos à segurança, manuseio e 
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estocagem de produtos tóxicos, venenosos, explosivos ou 

inflamáveis.

§2º A classificação das atividades segundo o grau de inco-

modidade será estabelecida pela Lei de Uso e Ocupação 

do Solo.

§3º Na ZUI-2 poderá ser admitida a instalação de 

atividade potencialmente geradora de alto grau de 

incomodidade, desde que autorizada pela Comissão 

Permanente de Uso do Solo, mediante prévio parecer 

favorável do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que 

indicará as medidas obrigatórias para redução do grau de 

incomodidade.

§4º A instalação de atividade potencialmente incômoda 

em área lindeira a rodovia ou a via de trânsito rápido 

somente será permitida nos casos em que seja resolvido o 

acesso à atividade sem prejuízo à função da via.

§5º O uso residencial será vedado na ZUI-1.

Art. 11 Nos distritos industriais implantados pelo Poder 

Público e nas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais 

(CEASA), a ocorrência de atividades que não se enqua-

drem nas categorias industrial ou comércio atacadista, 

respectivamente, será admitida até um limite a ser esta-

belecido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 12 Zona de Expansão Urbana - ZEU é o conjunto 

das áreas não parceladas e apropriadas à urbanização 

nos termos da legislação federal, estadual e municipal, 

estando subdividida em três categorias:

I - ZEU-1, compreendendo áreas com potencial de adensa-

mento dado pelas condições favoráveis de esgotamento 

sanitário;

II - ZEU-2, compreendendo áreas situadas na bacia da 

Pampulha destinadas a usos conviventes e não passíveis 

de adensamento em virtude da proteção da represa;

III - ZEU-3, compreendendo áreas situadas na bacia de 

Vargem das Flores destinadas a usos conviventes e não 

passíveis de adensamento, em virtude da necessidade de 

proteção dos mananciais. 

§1º As áreas mínimas dos lotes serão de:

I -  360 m² na ZEU-1;

II -  1000 m² na ZEU-2;

III - 2000 m² na ZEU-3.

§2º Na ZEU-1, a instalação de atividade potencialmente 

geradora de alto grau de incomodidade ficará sujeita às 

exigências do artigo 10º, §3º, desta Lei Complementar.

§3º São vedadas na ZEU-2 e na ZEU-3 as atividades poten-

cialmente geradoras de médio grau de incomodidade.

§4º Após a implantação de sistema de reversão de 

esgotos devidamente aprovado em área classificada como 

ZEU-2, a área poderá ser utilizada como ZEU-1 ou ZAD-1, 

respeitados os critérios específicos a serem estabelecidos 

para parcelamento e ocupação do solo da bacia;

§5º Os critérios específicos para parcelamento e ocupação 

do solo a que se refere o §4º deste artigo serão estabele-

cidos em Lei baseada no Plano de Ocupação do Solo da 

Bacia do Córrego Bom Jesus, a ser elaborado pelo Poder 

Executivo.

§6º (VETADO)

Art. 13 Ao ser parcelado, o terreno situado na ZEU 

receberá novo zoneamento, por ato do Chefe do Poder 

Executivo, conforme sua localização:

I - se situado na ZEU-1, será zoneado como:

a) ZAD ou ZOR-1, em função da acessibilidade e da ade-

quação do loteamento à topografia, quando destinado 

predominantemente ao uso residencial;

b) ZUI-2A, quando destinado predominantemente a 

atividades econômicas;

II - se situado na ZEU-2, será zoneado como ZOR-2;

III - se situado na ZEU-3, será zoneado como ZOR-3;

Parágrafo único Os loteamentos destinados a atividades 

econômicas serão submetidos à apreciação do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, nos termos da legislação 

ambiental.

Art. 14 A Zona Especial de Interesse Turístico - ZEIT, com-

preendendo parte da Sub-bacia do Córrego Bela Vista ou 

Madeira e a Sub-Bacia de contribuição direta do reserva-

tório de Vargem das Flores é destinada, preferencialmen-

te, a atividades de lazer, recreação e turismo.

Parágrafo único. Para os fins de aplicação do caput deste 

artigo não se inclui na Zona de Especial Interesse Turístico 

– ZEIT o Bairro Tupã.

Art. 15 Na ZEIT será admitida a construção de mais de 

uma residência por lote, desde que respeitada a quota 

de terreno por unidade residencial de 10.000 m² (dez mil 

metros quadrados).

§1º Considera-se quota de terreno por unidade resi-

dencial, para fins de aplicação do caput deste artigo, a 

relação entre a área total do terreno e o número máximo 

de moradias nele permitidas.

§2º (VETADO)

Art. 16 Na Zona Rural, o parcelamento e o uso do solo 

ficarão submetidos às seguintes restrições e exigências, 

com vistas à proteção dos recursos hídricos e perenização 

do reservatório de Vargem das Flores:

I - é vedada a implantação de parcelamento do solo com 

lotes de área inferior à da fração mínima de parcelamen-

to estabelecida para a região, que é de 20.000 m² (vinte 

mil metros quadrados);

II - é vedado o uso residencial multifamiliar;

III - é vedado o uso de defensivos agrícolas ou qualquer 

modalidade de manejo ou utilização do solo que impli-

que  poluição dos recursos hídricos;

IV - serão preservadas todas as áreas e reservas florestais 

previstas por Lei.

§1º No parcelamento de propriedades situadas na Zona 

Rural, a reserva legal estabelecida nos termos da legis-

lação aplicável deverá ser agrupada numa única porção 

condominial entre os adquirentes.

§2º No caso de parcelamento localizado em Área de Re-

levante Interesse Ecológico, a reserva legal de que trata o 

§1º deste artigo será de no mínimo 30% (trinta por cen-

to) da área total parcelada, com dimensões e localização 

definidas a critério da autoridade competente.

Art. 17 (VETADO)

Art. 18 Ficam incorporadas ao Anexo 1 desta Lei Comple-

mentar, as seguintes classificações de macrozoneamento:

I – Ficam integradas ao Anexo 1 desta Lei Complementar, 

como ZEU-3:

a) a área não parcelada com testada para a Rua do 

Registro, no perímetro das Rua Palmeiras, Rua Pinho e 

Quaresmeira, pertencente ao Bairro Colonial;

b) (VETADO)

II - ZOR-1 o Bairro Central Park;

III - ZAD-1: O Bairro Indutrial São Luiz, da Avenida Imbi-

russu até o limite com o Município de Betim, excluindo 

as áreas classificadas como ZOR-1 – Zona de Ocupação 

Restrita;

IV - ZAD-3 os logradouros abaixo indicados:

a) (VETADO)

b) (VETADO)

c) Avenida Olimpio Garcia, no Bairro Eldorado;

d) Praça Nossa Senhora da Glória, no Bairro Eldorado;

e) Praça Paulo Pinheiro Chagas, no Bairro Novo Eldorado;

f) Avenida Francisco Firmo de Mattos, no Bairro Riacho.

V - ZUI-2A os logradouros, lotes e áreas abaixo indicados:

a) Lotes e quadras lindeiros à Rua Diamante no Bairro 

São Joaquim, quadras 10, 17 e 18 do Bairro Fazenda do 

Confisco, quadras 8 e 9 do Bairro Arvoredo (antigo Bairro 

Morro do Confisco) e áreas e lotes inseridos no perímetro 

constituído pela Rua Diamante, Rua Ônix, Rua 3 e Rua 

Rubi;

b) Áreas e lotes inseridos nas quadras 11 e 16 do Bairro 

Fazenda do Confisco;

c) Áreas e lotes inseridos no perímetro constituído pelos 

logradouros Rua da Prata, Rua Esmeralda, Avenida 

Alterosa (entre Rua Esmeralda e Rua Rodrigues da Cunha/ 

Rua São Lourenço) e Rua Rodrigues da Cunha/ Rua São 

Lourenço, até a Rua da Prata;

d) (VETADO)

e) Toda a extensão dos logradouros: Rua Jorge Pedro No-

man, Rua Prefeito Newton Cardoso, Rua da Democracia, 

Rua Carlos Luz, Rua 14, Rua 15 e Rua 16, Rua Correia de 

Barros, no Bairro Kennedy;

f) (VETADO)

g) Os lotes e áreas lindeiros à Rua Joaquim José até a Rua 

Tereza Cristina, trecho compreendido a partir da Rua 

Braz R. Chaves até o Bairro Conjunto Habitacional Costa 

e Silva;

h) Avenida Dílson de Oliveira, no trecho compreendido 

entre a Avenida Prefeito Gil Diniz e Avenida Virgínia 

Graciosi Pacelli - Via Municipal 5;

i) Rua Maestro Zacarias, no Bairro Inconfidentes;

j) Rua 7 de Setembro, toda extensão no Bairro Vila Paris;

k) Rua Custódio Maia, trecho entre Rua Humailtá e Rua 

Bertioga no Bairro Vila Paris (Concluindo os imóveis da 

quadra), no Bairro Vila Paris;

l) Toda a extensão da Rua São Dimas, no Bairro Industrial 

3º Seção;

m) Toda a extensão da Rua São Dimas, no Bairro Indus-

trial 3º Seção;

VI - Ficam integradas ao Anexo 1 desta Lei Complemen-

tar, como ZUI-1, a áreas com testada para a Avenida Ápio 

Cardoso, ambos os lados, extensão da BR040 à Via Helena 

Vasconcelos Costa.

CAPÍTULO II

DAS ÁREAS ESPECIAIS

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 19 Em complementação ao macrozoneamento mu-

nicipal, ficam estabelecidas as seguintes Áreas Especiais, 

cujos parâmetros urbanísticos diferenciados prevalecerão 

sobre os do macrozoneamento:

I - Áreas de Especial Interesse Urbanístico – AIURB;

II - Áreas de Especial Interesse Social – AIS;

III - Áreas de Proteção de Mananciais – APM;

IV - Áreas de Relevante Interesse Ecológico – ARIE;

V – Áreas de Relevante Interesse Comunitário – ARIC.

Parágrafo único Para terrenos pertencentes a Áreas 

Especiais distintas, prevalecerão os parâmetros mais 

restritivos.

Seção II

Das Áreas de Especial Interesse Urbanístico – AIURB

Art. 20 Áreas de Especial Interesse Urbanístico - AIURB 

são áreas destinadas a intervenções de interesse especial 

para a estruturação urbana do Município, compreenden-

do três categorias:

I - AIURB-1 - áreas em que estejam implantadas ou que 

sejam destinadas à implantação prioritária de infra-es-

trutura de transporte e trânsito, áreas de lazer, parques, 

reservas ecológicas e outros espaços e equipamentos 

públicos;

II - AIURB-2 - áreas dotadas de condições privilegiadas 

de infra-estrutura viária e acessibilidade e que, para me-

lhoria da estrutura urbana, ficarão sujeitas a parâmetros 

especiais de ocupação do solo, visando à sua renovação, 

mediante mudança de uso e substituição das edificações;

III - AIURB-3 - espaços, edificações e conjuntos urbanos 

considerados de valor histórico e paisagístico relevantes 

para o patrimônio cultural do Município e dos bairros, 

nos quais o processo de ocupação será controlado em 

função de sua proteção.

§1º São consideradas AIURB-1 as áreas destinadas à im-

plantação ou à manutenção dos seguintes equipamentos 

e espaços públicos:

I - Parque Urbano da Pedreira Santa Rita;

II - Parque Urbano da Pedreira do Riacho;

III - Parque Urbano do Confisco/Linear do Sarandi;

IV - Parque Urbano do Vale das Amendoeiras;

V - Aterro Sanitário do Bairro Perobas;

VI - Cemitério Municipal da Tapera;

VII - Parque Gentil Diniz;

VIII - Parque Ecológico do Eldorado;

IX - Parque Linear da Avenida Teleférico;

X - Área de Lazer do Bairro São Mateus;

XI - Parque Urbano do Bitácula, no Centro Industrial de 

Contagem (CINCO);

XII - Reserva Biológica do Bairro Perobas, adjacente ao 

Aterro Sanitário;

XIII - Parque Ecológico do Madeira;

XIV - Parque do Morro da Gafurina;

XV – Área das Mangueiras (área da antiga Estância Balne-

ário), no Bairro Balneário da Ressaca, e

XVI – Área compreendida no perímetro formado pela Rua 

Manoel Pinheiro Diniz, no Bairro Três Barras.

§2º As AIURB-1 destinadas à implantação de infra-es-

trutura de transporte e trânsito serão definidas por ato 

Chefe do Poder Executivo.

§3º As AIURB-2 e AIURB-3 são as constantes do Anexo 2A 

desta Lei Complementar.

§4º A delimitação da AIURB-2 constará da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo.

§5º A regulamentação da AIURB-3 referente ao centro 

histórico de Contagem atenderá simultaneamente aos 

seguintes requisitos:

I - será feita por Lei específica de iniciativa do Chefe do 

Poder Executivo;

II – deverá ser elaborada com a participação da popula-

ção, nos termos do regulamento editado para esse fim;

III – deverá conter a delimitação precisa da área;

IV - sua aprovação dependerá de parecer favorável do 

Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural de 

Contagem – COMPAC;

V – deverão ser respeitadas, no que couber, as restrições 

e exigências estabelecidas para a Área de Proteção 

de Mananciais – APM, de que trata o art. 28 desta Lei 

Complementar. 

§6º Os proprietários dos espaços, edificações e conjuntos 

urbanos da AIURB-3, de que trata o inciso III do caput 

deste artigo, poderão ser beneficiados por instrumentos 

compensatórios, na forma da legislação específica.

Art. 21 Além da AIURB-3 do centro histórico de Conta-

gem, de que trata o §5º, do art. 20 desta Lei Complemen-

tar, outras áreas do Município poderão ser enquadradas 

nesta categoria por leis específicas de iniciativa do Chefe 

do Poder Executivo, desde que elaboradas com a partici-

pação da população.

Parágrafo único A aprovação das Leis específicas de 

criação de AIURB-3 fica condicionada a parecer favorável 

do Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural 

de Contagem – COMPAC.  

Seção III

Das Áreas de Especial Interesse Social – AIS

Art. 22 Áreas de Especial Interesse Social - AIS são áreas 

destinadas à habitação de interesse social, compreenden-

do as seguintes categorias:

I - AIS-1: áreas públicas ou particulares ocupadas por 

assentamentos habitacionais precários de interesse social 

nos quais haja interesse público em promover a regulari-

zação urbanística e fundiária.

II - AIS-2: áreas públicas ou particulares com terrenos ou 

edificações subutilizados ou não utilizados, onde haja 

interesse público em produzir empreendimentos habita-

cionais de interesse social, não podendo localizar-se em 

ZUI-1, ZEU-2 ou ZEU-3, salvo o previsto no §2º do art. 29 

desta Lei Complementar.

Art. 23 A regulamentação do parcelamento, uso e ocu-

pação do solo nas AIS-1 será definida em lei municipal, 

que estabelecerá os critérios e parâmetros urbanísticos es-

peciais incidentes sobre essas áreas e atualizará os limites 

das AIS-1 ora instituídas, podendo delimitar novas áreas 

desta categoria, desde que comprovadamente existentes 

na data de publicação desta Lei Complementar.

§1º Ficam classificadas como AIS-1 as áreas constantes do 

Anexo 2C desta Lei Complementar.

§2º A inclusão e delimitação de novas áreas como AIS-1, 

desde que comprovadamente existentes na data da 

publicação desta Lei Complementar, poderá ser feita a 

qualquer momento através de Lei de Iniciativa do Poder 

Executivo ou Legislativo.

Art. 24 A fixação de normas especiais de parcelamento, 

ocupação e uso do solo nas áreas definidas como AIS-2 e 

o mapeamento das áreas desta categoria serão objeto de 

regulamentação mediante Lei.

§1º Após a publicação da Lei de regulamentação de 

que trata o caput deste artigo, novas AIS-2 poderão ser 

criadas:

I – por Lei, quando da revisão do Plano Diretor e da Lei 

de Uso e Ocupação do Solo;

II – por Lei, desde que a área seja de propriedade do 

Poder Público;

III – por Decreto, no caso de área de propriedade particu-

lar, desde que haja anuência do proprietário. 

§2º A inclusão de áreas na categoria AIS-2, na forma 

prevista nesta Lei Complementar, ficará subordinada aos 

critérios estabelecidos pela Política Municipal de Habita-

ção e à anuência do Conselho Municipal de Habitação. 

Art. 25 A regulamentação das AIS-1 e das AIS-2 deverá 

considerar as diferenças de zoneamento e as bacias 

hidrográficas. 

Art. 26 (VETADO)

Parágrafo único (VETADO)

Art. 27 Os parcelamentos irregulares que não se enqua-

drem no conceito de AIS 1, desde que existentes até a 

data da promulgação desta Lei Complementar, serão 

objeto de regularização fundiária por meio de instru-

mentos legais aplicáveis, inclusive no tocante a matrícula 

no Cartório competente, respeitadas as restrições da 

legislação estadual e federal.

Parágrafo único Ficam indicados como parcelamentos a 

serem regularizados nos termos do caput deste artigo, 

sem prejuízo da inclusão de outras áreas:

I – Bairro Milanês;

II – Bairro Granjas Ouro Branco;

III – Vila Darcy Vargas;

IV – Bairro São Pedro;

V – (VETADO)

VI – Nascente do Imperial;

VII – Colonial;

VIII –Buganville;

IX – (VETADO)

X – (VETADO)

XI – (VETADO)

XII – (VETADO)

XIII – Logradouros – Rua Domingos Godim, Rua Dona 

Herculina, Rua Maria Rita Diniz e Souza, Rua Tente 

Romualdo, Rua São José e Rua Antonio José Costinha, no 

Bairro Camilo Alves;

XIV – Logradouros das áreas parceladas adjacentes ao 

Bairro Vila Belém denominadas “Gaforina”, perpendicu-

lares à Rua Maria Augusta Belém;

XV – Logradouros das áreas parceladas adjacentes 

ao Bairro Chácaras Contagem, perpendiculares a Rua 

Gaforina.

Seção IV

Da Área de Proteção de Mananciais – APM

Art. 28 Áreas de Proteção de Mananciais - APM são as 

áreas parceladas ou não, pertencentes à bacia de Vargem 

das Flores, estando sujeitas a critérios e parâmetros 

especiais de ocupação e uso do solo, tendo em vista a 

proteção e conservação dos recursos hídricos e o desen-

volvimento sustentado da bacia.

Parágrafo único Nas áreas de declividade igual ou 

superior a 30 % (trinta por cento) situadas na bacia de 

Vargem das Flores, é vedado o parcelamento do solo para 

fins urbanos.

Art. 29 Na ZEU-3 inserida no perímetro da Aglomeração 

Urbana Retiro/ Nova Contagem, será admitido o parcela-

mento do solo com lote mínimo de 360 m² (trezentos e 

sessenta metros quadrados), desde que seu esgotamento 

sanitário esteja interligado à Estação de Tratamento de 

Esgotos – ETE de Nova Contagem. 

Parágrafo Único Na área referida no caput deste artigo, e 

sob as mesmas condições estabelecidas quanto ao esgota-

mento sanitário, poderão ser delimitadas áreas como AIS-

2 para implantação de empreendimentos habitacionais 

de interesse social.

Art. 30 São classificadas como áreas non aedificandi na 

bacia de Vargem das Flores:

I - a faixa de proteção do reservatório;

II - todas as calhas aluviais e áreas susceptíveis a enchen-

tes;
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§1º Constituem a faixa de proteção do reservatório:

I - todas as áreas distantes menos de 30 m (trinta metros) 

das margens, definidas pelo nível máximo maximorum do 

reservatório, que corresponde à cota de 840 m (oitocen-

tos e quarenta metros);

II – as áreas que, adjacentes ao reservatório, tenham 

altitude inferior à cota de 845 m (oitocentos e quarenta 

e cinco metros).

§2º É permitido utilizar a faixa de proteção do reserva-

tório para a instalação de equipamentos destinados a 

atividades de lazer, desde que:

I – sejam licenciadas pelo órgão ambiental competente;

II – impliquem edificações apenas com cobertura e seus 

elementos específicos de sustentação sem constituírem 

elementos de vedação;

III – não possuam instalações sanitárias.

Seção V

Das Áreas de Relevante Interesse Ecológico – ARIE

Art. 31 Áreas de Relevante Interesse Ecológico – ARIE são 

aquelas que, por concentrarem remanescentes florestais 

expressivos, são especialmente importantes para a preser-

vação de mananciais e ecossistemas.

Parágrafo único As Áreas de Relevante Interesse Ecológi-

co serão regidas por critérios especiais de proteção, em 

função dos respectivos enquadramentos como unidades 

de conservação.

Art. 32 O Poder Executivo promoverá a realização de 

estudos técnicos visando à caracterização, à avaliação e à 

delimitação das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 

com o intuito de estabelecer critérios especiais de pro-

teção, mediante o enquadramento das mesmas como uni-

dades de conservação, nos termos da legislação Florestal 

do Estado de Minas Gerais.

§1º As ARIE são representadas no Anexo 2B desta Lei 

Complementar.

§2º Outras áreas poderão ser delimitadas como ARIE por 

leis municipais específicas.

Seção VI

Das Áreas de Relevante Interesse Comunitário – ARIC

Art. 33 Áreas de Relevante Interesse Comunitário – ARIC 

– são áreas predominantemente residenciais em que, 

por reivindicação dos moradores ou proprietários, por 

intermédio de canais institucionalizados de participação, 

os parâmetros urbanísticos sejam alterados mediante Lei 

e com prévia consulta à população local para preservar 

características da paisagem local.

§ 1º As alterações legislativas de que trata o caput deste 

artigo não poderão estabelecer parâmetros mais permis-

sivos que os estabelecidos pelo zoneamento, no que se 

refere ao Coeficiente de Aproveitamento, à área mínima 

do lote, à taxa de Permeabilidade, ao número máximo de 

pavimentos e ao uso.

§ 2º Para a ARIC-1 e a ARIC-2, instituídas pelos incisos 

I e II do art. 34 desta Lei Complementar, as alterações 

legislativas de que trata o caput deste artigo não pode-

rão estabelecer parâmetros mais permissivos que os do 

zoneamento e os constantes do § 3º do art. 34 desta Lei 

Complementar.

Art. 34 Ficam criadas as seguintes Áreas de Relevante 

Interesse Comunitário – ARIC:

I – ARIC-1, abrangendo o Bairro Jardim Riacho, com-

preendendo a área do perímetro da BR-381, Avenida 

Cruzeiro do Sul, Avenida Cristal, Rua Andrômeda, Rua 

Lira, Avenida Regulus e Rua Marte;

II – ARIC-2, abrangendo os Bairros Central Parque, Camilo 

Alves e Nossa Senhora do Carmo;

III – ARIC-3, abrangendo os Bairros Parque Recreio, Vila 

Pérola e Balneário da Ressaca;

IV – ARIC-4, abrangendo o Conjunto Água Branca e a Vila 

Darcy Vargas.

§1º As ARIC-1 e ARIC-2 estão representadas no Mapa do 

Anexo 2B desta Lei Complementar.

§2º Outras ARIC poderão ser criadas por leis específicas, 

desde que elaboradas com a participação da população.

§3º Na ARIC-1 e ARIC-2, visando à preservação paisagísti-

ca, serão obedecidos os seguintes parâmetros em relação 

ao uso e ocupação do solo:

I – o Coeficiente de Aproveitamento Máximo é 1,0 (um)

II – a Taxa de Permeabilidade é 0,10 (dez centésimos) 

para a ARIC-1 e 0,25 (vinte e cinco centésimos) para a 

ARIC-2;

III – será vedado o uso residencial multifamiliar vertical.

§4º Para o Bairro Central Parque, além do previsto no § 3º 

deste artigo, fica estabelecido:

I – será permitido exclusivamente o uso residencial 

unifamiliar;

II – O número máximo de pavimentos será de 3 (três).

§5º A delimitação precisa e as normas especiais em 

relação ao uso e à ocupação do solo na ARIC-3 e ARIC-4 

serão fixadas em leis específicas, visando à preservação 

paisagística.

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE CONSTRUIR E DA OUTORGA ONEROSA 

DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 35 Para os efeitos desta Lei Complementar, são 

adotados os seguintes conceitos:

I - Coeficiente de Aproveitamento - CA: é a relação entre 

a área construída e a área total do terreno;

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico – CAB: é o parâ-

metro que determina o direito de construir no terreno, 

ou o potencial construtivo do mesmo;

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo – CA Máxi-

mo: é o parâmetro que determina o limite do direito de 

construir mediante outorga onerosa de autorização para 

superar o potencial construtivo;

IV - Potencial Construtivo: é a área líqüida de edificação 

admitida em um terreno, sendo calculado mediante a 

multiplicação da área total desse terreno pelo CAB da 

zona em que esteja situado;

V - Potencial Construtivo Adicional: é a diferença entre a 

área resultante da aplicação do CA Máximo e o potencial 

construtivo.

Art. 36 Para todos os terrenos situados na Zona Urbana, 

o Coeficiente de Aproveitamento Básico - CAB é 1,0 (um), 

excetuados:

I - os da ZAD, para os quais o CAB é 1,5 (um vírgula 

cinco);

II - os da ZOR-1 correspondente ao Bairro Tupã, para os 

quais o CAB é 0,5 (cinco décimos);

III - os da ZEU-3, da ZOR-3 e da ARIE passíveis de ocupa-

ção do solo, para os quais o CAB é 0,5 (cinco décimos) 

para o uso residencial e 0,4 (quatro décimos) para os usos 

não residenciais.

Art. 37 Na ZAD e na ZUI, o Poder Executivo Municipal 

poderá conceder autorização para construção de área 

superior àquela resultante da aplicação do Coeficiente de 

Aproveitamento Básico, mediante as seguintes condições:

I - a concessão será onerosa;

II - os valores do CA Máximo, sem prejuízo dos afasta-

mentos obrigatórios da edificação, serão de:

a) 2,0 (dois) para terrenos situados na ZAD-1, na ZUI-1 e 

na ZUI-2A;

b) 3,0 (três) para terrenos situados na ZAD-2; 

c) 4,0 (quatro) para terrenos situados na ZAD-3, na ZUI-2B 

e na AIURB-2.

Parágrafo único Na AIURB-2, sobreposta à ZUI-2A, é veda-

da a instalação de usos incômodos em edificações que, 

utilizando os critérios e parâmetros especiais da AIURB-2, 

ultrapassem o CA Máximo da ZUI-2A.

Art. 38 A contrapartida correspondente à outorga one-

rosa do direito de construir é definida pela Lei de Uso e 

Ocupação do Solo.

Parágrafo único Os recursos obtidos pela contrapartida 

referida no caput deste artigo destinam-se ao Fundo de 

Habitação Popular de que trata o art. 193 da Lei Orgânica 

do Município de Contagem.

Art. 39 Os projetos de empreendimentos habitacionais de 

interesse social executados em AIS-2 e implementados em 

conformidade com a política habitacional do Município, 

ficam isentos da contrapartida correspondente à outorga 

onerosa do direito de construir.

CAPÍTULO IV

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 40 O proprietário de imóvel privado ou público po-

derá exercer em outro local ou alienar, mediante escritu-

ra pública, o direito de construir definido pela aplicação 

do Coeficiente de Aproveitamento Básico.

§1º São geradores de Transferência do Direito de 

Construir:

I - imóveis tombados ou edificações declaradas de interes-

se de proteção histórico-cultural, desde que preservados e 

conservados pelos proprietários;

II - áreas verdes destinadas à proteção paisagística, situ-

adas na AIURB-3, desde que assegurada sua preservação 

pelos proprietários;

III - terrenos doados ao Poder Público para fins de implan-

tação de equipamento urbano ou comunitário ou de 

empreendimento habitacional de interesse social.

§2° São receptores de Transferência do Direito de Cons-

truir os terrenos situados na ZAD e na ZUI.

Art. 41 Com a transferência do direito de construir, o 

proprietário do imóvel gerador poderá optar por uma 

das seguintes alternativas:

I - receber autorização gratuita para construir no terreno 

receptor área superior àquela permitida pelo Coeficiente 

de Aproveitamento Básico, respeitado o potencial cons-

trutivo adicional do referido terreno receptor; 

II – receber do proprietário do terreno receptor o paga-

mento correspondente à contrapartida pela outorga one-

rosa do direito de construir nesse terreno, em operação 

realizada com a mediação do Poder Executivo Municipal.

Art. 42 A transferência do direito de construir será regida 

pela equação AG x VG = AR x VR, onde:

I -  AG = área edificável líqüida, em metros quadrados, 

passível de ser transferida pelo imóvel gerador, calculada 

pela diferença entre o potencial construtivo deste terreno 

e a área máxima passível de ser edificada no mesmo para 

que seja atingido o objetivo da transferência;

II -  VG = valor do metro quadrado do imóvel gerador, 

constante da planta de valores imobiliários utilizada para 

cálculo do Imposto de Transmissão inter vivos de Bens 

Imóveis - ITBI;

III -  AR = área edificável líqüida, em metros quadrados, 

passível de ser incorporada ao imóvel receptor mediante 

concessão onerosa de autorização para construir acima 

do potencial construtivo do imóvel receptor, não poden-

do ultrapassar o potencial construtivo adicional deste 

imóvel;

IV -  VR = valor do metro quadrado do imóvel receptor, 

constante da planta de valores imobiliários utilizada para 

cálculo do Imposto de Transmissão inter vivos de Bens 

Imóveis - ITBI.

§1° Para o caso em que AG x VG > AR x VR, o imóvel 

gerador ficará com um saldo de área edificável líqüida, 

que poderá ser transferido para outro imóvel, em outra 

operação.

§2° Para o caso em que AG x VG < AR x VR, o imóvel 

receptor ficará com uma diferença a pagar pela con-

cessão onerosa de autorização para construir acima do 

Coeficiente de Aproveitamento Básico, o que poderá 

ser resolvido mediante nova operação de transferência, 

com origem em outro imóvel, ou pagamento aos cofres 

públicos da diferença devida.

Art. 43 O Poder Executivo Municipal manterá registro de 

todas as transferências de direito de construir ocorridas, 

anotando os respectivos imóveis geradores e receptores.

Parágrafo único As operações de transferência de direito 

de construir serão devidamente documentadas e averba-

das em cartório.

CAPÍTULO V

DO PARCELAMENTO E EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIOS, DO  

IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO 

COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 44 O solo urbano não edificado, subutilizado ou 

não utilizado das áreas classificadas como AIS-2 e/ou ZUI 

fica declarado passível de parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, Imposto Predial e Territorial Ur-

bano - IPTU progressivo no tempo e desapropriação com 

pagamento em títulos da dívida pública, nos termos dos 

arts. 5º a 8º do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, 

de 10 de julho de 2001.

Parágrafo único A aplicação dos instrumentos a que se 

refere este artigo será regulamentada por Lei municipal, 

que, além dos procedimentos a serem adotados, definirá 

o aproveitamento mínimo do solo para conceituação de 

imóvel subutilizado.

Art. 45 O Poder Público municipal poderá constituir con-

sórcio imobiliário com o proprietário de imóvel atingido 

pelas obrigações de que trata o art. 44 desta Lei Comple-

mentar, nos termos do art. 46 do Estatuto da Cidade.

CAPÍTULO VI

DAS DIRETRIZES DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

Seção I

Do Uso do Solo

Art. 46 A legislação urbanística propiciará a multiplici-

dade de usos no território do Município, asseguradas as 

condições adequadas de convivência entre a moradia e as 

demais categorias de usos.

Art. 47 A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá a 

classificação dos usos não residenciais segundo o grau de 

incomodidade das atividades e seus impactos na estrutura 

urbana, devendo considerar:

I - as incomodidades ambientais e outros impactos negati-

vos que possam ser provocados;

II - o processo tecnológico, no caso de indústrias;

III - o impacto decorrente do tráfego gerado pela 

atividade.

Parágrafo único Em conformidade com a legislação 

ambiental e com as diretrizes de que trata esta Lei 

Complementar, a Lei de Uso e Ocupação do Solo deverá 

estabelecer os usos permitidos na bacia de Vargem das 

Flores, buscando ampliar o elenco das atividades a serem 

admitidas, tendo em vista o desenvolvimento sustentado 

da bacia.

Art. 48 Os impactos negativos deverão ser internalizados, 

como condição para instalação e funcionamento dos 

usos não residenciais, segundo critérios e parâmetros 

específicos.

§1º Entende-se como internalização de impactos negati-

vos para fins de aplicação desta Lei Complementar:

I -  a eliminação ou redução do grau de poluição resul-

tante da atividade, por intermédio de controle interno ou 

externo a ser definido pelo órgão municipal competente, 

e

II -  a adoção de critérios e parâmetros definidos 

por Lei, que permitam resolver no interior do terreno 

problemas de estacionamento e acesso de veículos, carga 

e descarga, especialmente para atividades consideradas 

pólos geradores de tráfego.

§2º As atividades potencialmente incômodas obedecerão, 

na sua implantação, a parâmetros de natureza física e 

ambiental fixados pela legislação aplicável. 

Seção II

Dos Empreendimentos de Impacto

Art. 49 Empreendimentos de Impacto são aqueles, públi-

cos ou privados, que possam sobrecarregar a infra-estru-

tura instalada, provocar alterações sensíveis na estrutura 

urbana ou repercussão ambiental significativa, alterando 

os padrões funcionais e urbanísticos da vizinhança e do 

espaço natural circundante.

Parágrafo único São considerados Empreendimentos de 

Impacto:

I - qualquer empreendimento para fins residenciais 

com mais de 100 (cem) unidades habitacionais ou área 

líqüida edificada superior a 5.000 m² (cinco mil metros 

quadrados);

II – qualquer empreendimento para fins não residenciais, 

exceto os industriais,  com área líqüida edificada superior 

a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados);

III - qualquer empreendimento para uso não residencial 

na bacia de Vargem das Flores, em área sem solução 

de reversão de esgotos, a critério do órgão ambiental 

competente;

IV - qualquer empreendimento destinado a:

a) atividade de alto grau de incomodidade;

b) atividade de médio grau de incomodidade, em terreno 

situado na ZEU-1;

c) atividade classificada pela Lei de Uso e Ocupação do 

Solo como sujeita a estudo especial de localização, devido 

a impacto específico sobre a estrutura urbana;

V - qualquer empreendimento sujeito a Estudo de Impac-

to Ambiental - EIA e o respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental - RIMA, nos termos da legislação federal, 

estadual e municipal vigentes.

Art. 50 Os empreendimentos de que tratam os incisos I, II, 

III, IV e V, do parágrafo único do art. 49 desta Lei Comple-

mentar, deverão apresentar Relatório de Impacto Urbano 

- RIU, contendo análise do impacto do empreendimento 

e as medidas que o interessado deverá realizar no sentido 

de reduzir as conseqüências negativas e potencializar 

possíveis efeitos positivos.

Parágrafo único O Relatório de Impacto Urbano - RIU 

considerará, no mínimo, o sistema viário, o tráfego, o 

transporte coletivo, a emissão de efluentes, os movimen-

tos de terra e as condições sociais, funcionais e urbanísti-

cas da vizinhança.

Seção III

Dos Índices de Ocupação do Solo

Art. 51 São diretrizes para a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, no tocante à implantação das edificações:

I - instituir critérios e índices urbanísticos que sejam 

indispensáveis para o controle adequado dos impactos 

que a edificação possa causar sobre sua vizinhança e o 

meio ambiente;

II - estabelecer Taxas de Ocupação e Taxas de Permeabi-

lidade variáveis em função da bacia hidrográfica em que 

esteja localizado o terreno e dos usos a que se destine a 

edificação;

III - estabelecer, para os afastamentos obrigatórios 

laterais e de fundos, parâmetros vinculados à altura da 

edificação e aos usos a que se destine;

IV - estabelecer parâmetros relativos a áreas para veícu-

los, com exigências especiais para as atividades considera-

das pólos geradores de tráfego;

V - instituir normas para implantação de conjuntos resi-

denciais, abrangendo critérios e parâmetros urbanísticos 

e medidas atenuadoras dos impactos dos conjuntos sobre 

a infra-estrutura urbana e os equipamentos comunitários 

da vizinhança.

Parágrafo único Taxa de Permeabilidade é a relação entre 

a área descoberta e permeável do terreno e a área total 

do mesmo.

CAPÍTULO VII

DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Art. 52 São diretrizes gerais de atuação do Poder Público, 

relativas à proteção ambiental:

I - exercer controle efetivo sobre todas as formas de 

poluição decorrentes do exercício das atividades econô-

micas, de modo a viabilizar o processo de diversificação 

de usos sem prejuízo da qualidade ambiental do espaço 

urbano;

II - exercer controle sobre as ações de desnudação do solo 

e movimentos de terra, de forma a evitar o assoreamento 

dos corpos d’água e o desencadeamento de processos 

erosivos, bem como estimular a recuperação das áreas 

erodidas e degradadas em virtude de supressão da 

cobertura vegetal;

III - proteger as áreas e a cobertura vegetal consideradas 

de interesse de preservação;

IV – promover a proteção e a recuperação das nascentes, 

bem como a revitalização dos córregos do Município, 

evitando-se, ao máximo, a canalização dos mesmos;

V - promover ampla arborização dos logradouros 

públicos;

VI - efetivar o controle público sobre os parques, reservas 

ambientais e demais unidades de conservação existentes 

ou a serem criadas, de forma a garantir sua adequada 

manutenção e preservação, com cuidados especiais para a 

bacia de Vargem das Flores;

VII - exercer controle sobre a emissão de fumaça negra 
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pelos veículos de carga e de transporte coletivo, para 

reduzir o nível de poluição atmosférica, mediante 

integração da gestão ambiental com o planejamento do 

transporte e trânsito urbanos;

VIII - promover ações no sentido da redução global do 

consumo de energia, através de normas para edificações, 

uso do solo e posturas;

IX - respeitar os princípios e normas de proteção ambien-

tal e evitar todas as formas de desperdício na execução 

das obras civis, em especial as públicas;

X - promover a educação ambiental e assegurar o acesso 

da população às informações ambientais básicas sobre o 

Município.

Parágrafo único Na implementação das diretrizes de 

proteção ambiental, deverá o Poder Executivo:

I - articular as políticas ambiental e urbana, utilizando 

o sistema de licenciamento e controle ambiental como 

instrumento fundamental de controle do uso do solo;

II - implantar sistema ágil de licenciamento integrado de 

atividades econômicas, contemplando critérios urbanísti-

cos, ambientais e de desenvolvimento econômico, tendo 

como meta o desenvolvimento sustentado do Município;

III - intensificar parcerias com a iniciativa privada, visando 

à manutenção das áreas verdes existentes;

IV - estabelecer associações com municípios limítrofes e 

com aqueles pertencentes às bacias hidrográficas dos Rios 

das Velhas e Paraopeba ou a sub-bacias específicas, e ain-

da com Municípios que enfrentem problemas ambientais 

semelhantes, visando ao desenvolvimento de programas 

de interesse comum;

V - elaborar e implementar Programa Municipal de Edu-

cação Ambiental, de forma participativa, em consonância 

com a política nacional de educação ambiental.

CAPÍTULO VIII

DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 53 São diretrizes de atuação do Poder Público relati-

vas à proteção do patrimônio cultural do Município:

I - proteger o patrimônio cultural do Município por 

meio de declaração de interesse cultural, inventário, 

registro, tombamento, desapropriação, compensação aos 

proprietários de bens protegidos e outros instrumentos 

congêneres;

II - coibir, pela utilização de instrumentos previstos em 

Lei, a degradação e destruição dos bens protegidos;

III - promover programas de restauração e recompo-

sição dos bens que integram o patrimônio cultural do 

Município;

IV – promover a Educação Patrimonial.

Parágrafo único Para implementação das diretrizes de 

proteção do patrimônio cultural, deverá o Poder Executi-

vo, em caráter prioritário:

I - articular a política urbana com a política específica de 

preservação da memória e do patrimônio cultural, visan-

do à proteção dos elementos paisagísticos e das edifica-

ções de interesse histórico e arquitetônico, manifestações 

culturais, bem como dos cenários onde estão inseridas;

II - considerar, na gestão da política urbana, as ma-

nifestações culturais, a diversidade cultural presente 

nas várias regiões da cidade, bem como a percepção e 

representação dos moradores em relação aos espaços que 

referenciam sua vida cotidiana e constituem referências 

simbólicas locais; 

III – identificar, por meio de censo cultural, os bens que 

compõem o Patrimônio Cultural do Município, bem como 

desenvolver pesquisas que permitam identificar os espa-

ços e marcos de referência histórica dos bairros, do ponto 

de vista dos moradores.

V - criar mecanismos que permitam a participação dos 

agentes envolvidos nos processos de produção cultural, 

bem como dos usuários do patrimônio cultural, na elabo-

ração e gestão dos processos a serem desenvolvidos.

TÍTULO III

DAS DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO PÚBLICA NA ESTRU-

TURA URBANA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 54 A atuação do Poder Executivo Municipal, tanto 

no que se refere à prestação de serviços públicos quanto 

ao desenvolvimento econômico, será pautada pelas 

diretrizes e propostas dos respectivos planos setoriais ela-

borados em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 

orientando-se, no tocante ao desenvolvimento urbano, 

pelas diretrizes ora estabelecidas.

Art. 55 São diretrizes de intervenção do Poder Público na 

estrutura urbana:

I - promover a melhoria da articulação do espaço munici-

pal e deste com o espaço regional, por meio da:

a) indução de uma rede de centros que dê o suporte ne-

cessário à vida cotidiana da população e à diversificação 

da economia municipal;

b) distribuição espacial adequada dos equipamentos e 

infra-estruturas urbanas;

c) complementação e adequação do sistema viário e de 

transporte;

II - promover a melhoria das condições de habitação nas 

áreas ocupadas predominantemente por populações de 

baixa renda.

§1º Para indução da rede de centros, serão adotadas as 

seguintes medidas:

a) utilização do sistema viário e de transportes como 

elementos de fortalecimento dos centros existentes e de 

indução dos novos centros propostos;

b) utilização de incentivos urbanísticos previstos neste 

Plano Diretor e a concessão de incentivos tributários 

visando à  instalação de atividades de comércio e serviços;

c) implantação de espaços públicos destinados ao lazer, 

ao encontro e às diversas formas de expressão e manifes-

tação popular, criando referenciais simbólicos positivos 

para a cidade;

d) melhoria da qualidade ambiental e urbanística dos 

centros especializados, em particular a Cidade Industrial 

Juventino Dias.

§2º Para melhoria das condições de habitação das 

populações de baixa renda, o Poder Executivo municipal 

adotará como linhas prioritárias de atuação o controle da 

ocupação das áreas de risco, a reurbanização e a regula-

rização fundiária de vilas ou assentamentos habitacionais 

precários de interesse social e a complementação urbana 

de áreas periféricas mais carentes.

§3º As intervenções públicas na estrutura urbana terão 

como princípio fundamental respeitar e valorizar as 

referências locais, evitando descaracterizar ou destruir as 

identidades dos bairros.

Art. 56 A implementação das diretrizes de articulação 

espacial e o adensamento urbano previsto exigem:

I – que seja ampliado o sistema de esgotamento sanitário 

e o tratamento de esgotos da aglomeração urbana 

Retiro/ Nova Contagem, de forma a contemplar toda esta 

aglomeração;

II - que seja complementado o sistema viário, segundo 

diretriz apresentada no Anexo 3 desta Lei Complementar, 

destacando-se, como obras prioritárias:

a) a implantação do prolongamento da Av. Maracanã e 

do trecho da Via 630 entre a Av. Maracanã e a Rodovia 

MG-432; 

b) a implantação do prolongamento da Av. Vila Rica e da 

transposição da Rodovia BR-381: Av. Vila Rica / Parque 

das Mangueiras;

c) a complementação do sistema viário marginal e 

de acesso à Via Expressa de Contagem (Via Expressa 

Leste-Oeste), ao Bairro Bernardo Monteiro e ao Centro 

Industrial de Contagem (CINCO);

d) a interseção do complexo viário Via Expressa de Conta-

gem (Via Expressa Leste-Oeste) / Água Branca / Terminal 

Eldorado / Praça da Itaú;

e) a transposição da Rodovia BR-040: ligação Água Branca 

– Morada Nova;

f) a concepção e implantação do sistema de articulação 

viária interna e externa da Região do Bairro Nacional.

g) (VETADO)

h) (VETADO)

i) (VETADO)

j) (VETADO)

k) (VETADO)

l) (VETADO)

m) (VETADO)

III - que seja equacionado o movimento de veículos de 

carga no interior da malha urbana, através da regula-

mentação do trânsito desses veículos e da definição de 

critérios que resultem na distribuição espacial adequada 

das atividades que envolvam o trânsito de caminhões e 

carretas, notadamente as empresas transportadoras.

Parágrafo único Visando à melhoria da articulação espa-

cial, o Poder Executivo deverá apoiar empreendimentos 

que resultem na racionalização dos fluxos de veículos de 

cargas no espaço urbano do Município.

Art. 57 Visando à melhoria da articulação do espaço 

municipal com o espaço regional, o Poder Executivo deve-

rá desenvolver gestões junto a outras esferas de governo, 

no sentido de:

I – (VETADO)

II - estudar alternativa de ligação viária do Município de 

Contagem ao pólo acrílico em Ibirité;

III - viabilizar a melhoria do acesso do Centro Industrial de 

Contagem (CINCO) à Rodovia BR-381;

IV – complementar a Av. Tereza Cristina no vale do 

Ribeirão Arrudas.

Art. 58 Na implementação das diretrizes de estrutura-

ção urbana, o Poder Executivo adotará as Unidades de 

Planejamento definidas no Anexo 4 desta Lei Comple-

mentar como unidades territoriais de referência para a 

concepção e implementação de políticas e intervenções 

setoriais, de forma integrada, nas diversas instâncias da 

Administração Municipal.

§1º Como unidades territoriais de gestão da política 

urbana, as Unidades de Planejamento deverão ser ado-

tadas também como referências para a aglutinação da 

população em torno das questões urbanas.

§2º As intervenções públicas, além dos objetivos setoriais 

específicos, procurarão ampliar a autonomia das Unida-

des de Planejamento e fortalecer sua estrutura interna, 

segundo propostas definidas com a participação da 

população.

CAPÍTULO II

DA ARTICULAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Seção I

Dos Centros Principais

Art. 59 Os centros serão as áreas de referência principal 

para intervenções que visem à articulação do espaço 

urbano, por se constituírem em locais privilegiados de 

sociabilidade e exercício da cidadania.

Art. 60 Para implementação da diretriz de articulação 

espacial no que se refere aos centros urbanos principais, 

deverá o Poder Executivo, em caráter prioritário:

I - promover a dinamização do centro do Eldorado por 

meio da:

a) complementação do sistema viário de articulação do 

Eldorado com o restante do espaço municipal;

b) revitalização da Av. João César de Oliveira, por inter-

médio da melhoria da circulação de veículos e pedestres, 

do tratamento paisagístico dos passeios, canteiros e 

praças, da implantação de mobiliário urbano e ilumina-

ção adequada, da recuperação e definição de normas de 

utilização dos passeios e fachadas;

II - induzir a expansão do centro do Eldorado em direção 

à área de confluência das avenidas Olímpio Garcia, 

Humberto Demoro, Francisco Firmo de Mattos e Vila Rica, 

na interseção das Unidades de Planejamento Eldorado, 

Riacho e Inconfidentes/Bandeirantes, tendo em vista as 

condições topográficas e de acessibilidade privilegiadas 

desta área;

III - reforçar o centro do Bairro Industrial, mediante a 

melhoria das condições ambientais e de circulação, trata-

mento paisagístico e implantação de mobiliário urbano 

adequado ao longo da Rua Tiradentes e a implantação de 

área de lazer na Pedreira Santa Rita;

IV - reforçar a identidade e a autonomia da região da 

Sede Municipal, estimulando a expansão, dinamiza-

ção e melhoria da qualidade ambiental de seu centro, 

mediante:

a) retirada do tráfego de passagem do sistema viário 

do centro histórico, pelo ordenamento da circulação de 

veículos, conclusão da Av. Maracanã e complementação 

de seu sistema viário, evitando a construção de vias de 

grande porte; 

b) melhoria do funcionamento da área como sede do 

governo municipal, através da implantação de um 

centro administrativo que aglutine os diversos órgãos do 

Poder Executivo municipal e órgãos públicos estaduais e 

federais;

c) preservação da vegetação de porte dos quintais e das 

edificações de valor histórico;

d) ampliação dos espaços de uso público e tratamento 

urbanístico e paisagístico das praças existentes, buscando 

sua melhor utilização como locais de convívio e lazer;

V - induzir a formação de um centro urbano na Região da 

Ressaca, por meio de:

a) complementação do sistema viário de articulação 

interna e externa desta Região;

b) melhoria da circulação ao longo do eixo Av. Conta-

gem/ Rua São Lourenço/ Rua Rodrigues da Cunha/ Rua 

Antônio S. Cunha/ Av. das Américas;

c) estímulos urbanísticos e tributários à instalação de ati-

vidades de comércio e serviços ao longo e nas imediações 

das vias principais.

d) – restabelecer a identidade do Distrito da Ressaca 

como integrante da unidade municipal, através da 

implantação de um Centro Administrativo-Histórico-

Cultural. 

VI – Fortalecer e requalificar o centro do Petrolândia 

através de:

a) melhoria das condições ambientais e de circulação, tra-

tamento paisagístico e implantação de mobiliário urbano 

adequado ao longo da Rua Refinaria Gabriel Passos;

b) indução de implantação de atividades econômicas 

às margens da Via Expressa de Contagem (Via Expressa 

Leste-Oeste); e 

c) implantação de áreas de lazer.

§1º Os centros citados nos incisos II e V serão adotados 

como áreas preferenciais para a implantação de equipa-

mentos comunitários de abrangência micro-regional, em 

particular equipamentos de saúde e de lazer, equipamen-

tos administrativos e postos de serviços públicos.

§2º (VETADO)

§3º (VETADO)

Art. 61 A Cidade Industrial Juventino Dias, na condição de 

pólo principal da cidade, receberá tratamento urbanístico 

especial no sentido de sua transformação em espaço de 

referência positiva para o Município, através de medidas 

prioritárias que promovam sua humanização, recupera-

ção ambiental e diversificação, dentre as quais:

I - redução dos níveis de poluição;

II - estímulos à utilização dos espaços ociosos e à instala-

ção de gêneros mais vantajosos em relação a geração de 

empregos e qualidade ambiental;

III - estímulos à implantação de atividades terciárias de 

apoio à população, em locais e instalações adequadas;

IV - preservação de edificações de valor histórico ou 

arquitetônico;

V - melhoria geral da circulação de veículos, para benefi-

ciar o pedestre e reduzir o nível de poluição atmosférica e 

sonora, bem como tratamento dos passeios, visando a sua 

adequação como espaços de circulação de pedestres;

VI - construção de espaços públicos, que sejam acessíveis e 

dotados de mobiliário urbano adequado, como as praças 

formadas no cruzamento das vias principais, em especial 

a Praça da CEMIG, cujo tratamento levará em conta 

sua importância como centro de referência da Cidade 

Industrial.

Seção II

Do Sistema Viário e de Transportes

Art. 62 O sistema viário e de transporte de Contagem 

constitui-se em elemento fundamental de indução/ 

conformação da estrutura urbana, em relação ao qual são 

diretrizes gerais de atuação do Poder Público:

I - desenvolver as ações setoriais buscando, simultanea-

mente, a melhoria da estruturação urbana e da qualidade 

ambiental da cidade;

II - atuar na circulação priorizando o transporte coletivo, 

o pedestre e o portador de deficiências e minimizando os 

conflitos gerados pelo transporte de cargas;

III - garantir a articulação do sistema viário e de trans-

porte municipal com o sistema viário e de transporte 

regional, estadual e federal;

III - otimizar o aproveitamento dos investimentos no 

setor, objetivando reduzir investimentos futuros.

§1º O Poder Público Municipal deverá exigir sua participa-

ção na definição de diretrizes e propostas de infra-estru-

tura viária, de transporte e trânsito de âmbito regional, 

estadual ou federal que tenham interferência direta ou 

indireta no seu território ou com sua população.

§2º O Poder Público deverá promover a elaboração e 

garantir a implantação de um plano de transporte de 

carga urbano.

I – (VETADO)

§3º O Poder Executivo Municipal deverá garantir o acesso 

da população às informações e sua participação nas 

decisões referentes ao planejamento, ao gerenciamento, 

à operação e à fiscalização dos diversos modos de trans-

porte, da infra-estrutura viária e do trânsito.

Art. 63 São diretrizes específicas de atuação do Poder 

Público em relação ao transporte coletivo:

I - planejar, implementar e gerenciar o sistema de 

transporte coletivo em compatibilidade com as demandas 

existentes e com a diretriz de indução da rede de centros 

proposta nesta Lei Complementar;

II - assegurar a qualidade do transporte e a tarifa a níveis 

compatíveis com o poder aquisitivo da população;

III - implantar sistemas de capacidade intermediária ou 

alta capacidade no Município;

IV - garantir a implantação de infra-estrutura que 

permita a melhor condição possível de integração modal 

e intermodal;

V - definir fontes alternativas de recursos para o financia-

mento do sistema de transporte coletivo. 

Art. 64 São diretrizes específicas de atuação do Poder 

Público em relação ao sistema viário:

I – elaborar o Plano Viário Municipal, considerando as 

diretrizes desta Lei Complementar e as articulações indi-

cadas no Anexo 3 desta Lei Complementar.

II – elaborar o Plano de Transporte Urbano Integrado pre-

visto no §2º do art. 41 do Estatuto da Cidade, Lei Federal 

nº10.257, de 10 de julho de 2001.

III - propiciar a melhoria de acessibilidade às diversas áre-

as do Município, em condições de segurança e conforto, 

com vistas à integração do espaço municipal e a articula-

ção das diversas Unidades de Planejamento;

III - garantir a implantação da infra-estrutura viária de 

transporte e trânsito;

IV – (VETADO)

V - prever ciclovias nos projetos de tratamento de fundos 

de vales e sistema viário de modo geral;

VI - definir programas periódicos de manutenção das 

vias e demais dispositivos que compõem o sistema de 

transporte e trânsito.

Parágrafo único O Poder Executivo Municipal deverá, 

quando da implantação de vias novas, assegurar tra-

tamento compatível com as áreas lindeiras, evitando a 

segregação de áreas urbanas.

Seção III

Dos Equipamentos Públicos de Uso Coletivo

Art. 65 Na implantação dos equipamentos públicos de 

uso coletivo, além das demandas específicas e das neces-

sidades de hierarquização e regionalização dos serviços 

oferecidos, serão observados os seguintes critérios:

I - os equipamentos públicos para serviços urbanos e 

aqueles destinados à realização de eventos culturais 

deverão, em virtude de sua capacidade de aglutinação, 

ser utilizados como elementos de indução ou de fortaleci-

mento da rede de centros, conforme o disposto no art. 60 
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desta Lei Complementar;

II - os postos de serviços públicos freqüentemente 

procurados, como postos telefônicos, postos de correios 

e telégrafos, centros de saúde e postos de abastecimento 

alimentar, deverão ser implantados no interior ou nas 

imediações dos centros das diversas Unidades de Planeja-

mento, com o objetivo de reforçá-los;

III - na localização de equipamentos destinados ao ensino 

fundamental, serão consideradas as barreiras físicas 

impostas pelas vias principais, de modo a serem evitados 

riscos decorrentes de travessias obrigatórias;

IV - os equipamentos de abrangência municipal, bem 

como aqueles que impliquem grande afluxo de pessoas, 

como estádios de futebol, centros de convenções ou áreas 

de grandes eventos populares, ou grande movimentação 

de veículos de cargas, deverão localizar-se nas imediações 

das rodovias e vias de trânsito rápido do Município, a 

saber: Rodovia BR-040, Via Expressa de Contagem (Via 

Leste-Oeste) / Av. Helena de Vasconcelos Costa e Rodovia 

Fernão Dias;

V - os grandes equipamentos de âmbito supra-municipal 

terão como localização preferencial a região da fazenda 

da Tapera, tendo em vista a acessibilidade da área.

VI – (VETADO)

Art. 66 O Poder Executivo promoverá a criação de espaços 

públicos de lazer, mediante a execução de um Programa 

de Parques Urbanos e Áreas de Lazer que beneficiem 

preferencialmente as áreas densamente ocupadas ou 

passíveis de adensamento. 

Parágrafo único - Ficam definidos como espaços de ação 

prioritária para a criação de espaços públicos de lazer 

de que trata o caput deste artigo, a Pedreira do Riacho, 

as áreas remanescentes da implantação da Av. Francisco 

Firmo de Mattos e a área da Pedreira Santa Rita.

CAPÍTULO III

DA ATUAÇÃO NAS PERIFERIAS URBANAS

Art. 67 Serão objeto de ação prioritária do Poder Execu-

tivo os assentamentos em áreas de risco, para os quais 

serão tomadas medidas como:

I - monitoração permanente das condições destes assenta-

mentos;

II - reassentamento de famílias ameaçadas de risco 

iminente;  

III - adoção de medidas mitigadoras nas áreas propensas 

a risco geológico, tais como controle da ocupação e 

do adensamento, execução de obras de contenção de 

encostas e consolidação de terrenos, quando necessárias 

e tecnicamente viáveis;

IV - orientação periódica das populações envolvidas em 

situações de risco.

Parágrafo único O Poder Executivo deverá elaborar um 

inventário das áreas de risco, que permita identificar 

a natureza e a intensidade do risco verificado em cada 

área, além de efetuar estudos geológico e hidrológico, 

visando apontar as medidas corretivas e preventivas a 

serem adotadas para as diversas situações.

Art. 68 O Poder Executivo deverá elaborar e executar um 

programa de urbanização de vilas e áreas em condições 

precárias de habitação, que atenda prioritariamente 

aquelas que apresentem as piores condições físicas e que 

sejam mais populosas.

Art. 69 A atuação pública nas áreas urbanas periféricas 

mais carentes dispensará atenção especial à aglomeração 

urbana Retiro/ Nova Contagem, mediante:

I - elaboração e implementação de um plano de desenvol-

vimento integrado e de recuperação ambiental, que 

levará em consideração:

a) as características sócio-econômicas e as reivindicações 

da população, para determinar a ordem de prioridades 

no atendimento das demandas de serviços e equipamen-

tos urbanos;

b) a estruturação interna da aglomeração como um todo, 

tomando o sistema de drenagem, a topografia e demais 

condições do meio natural como fatores determinantes 

das medidas de preservação, das possibilidades de articu-

lação e de ocupação;

c) a distância e o isolamento da Região, impondo a neces-

sidade de dotá-la de autonomia no tocante a comércio 

e serviços, e requerendo ações voltadas à promoção de 

trabalho e renda;

II – ampliação do sistema de esgotamento sanitário e 

tratamento de esgotos, visando ao atendimento de toda 

a aglomeração urbana Retiro / Nova Contagem.

TÍTULO IV

DAS POLÍTICAS SETORIAIS

CAPÍTULO I

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 70 Além das diretrizes expressas na Lei Orgânica 

Municipal ou em plano setorial específico, a política de 

desenvolvimento econômico, visando a compatibilizar-se 

com a política urbana, deverá incluir como diretrizes:

I - a busca de um padrão de desenvolvimento econômico 

compatível com a proteção ambiental;

II - a promoção do desenvolvimento seletivo do processo 

de industrialização do Município, pelo estímulo às ativi-

dades industriais mais dinâmicas e de maior agregação 

de valor;

III - o estímulo ao incremento do setor terciário da eco-

nomia, buscando, além da oferta de emprego e renda, o 

reforço da rede de centros urbanos;

IV - a promoção do bem-estar social.

Parágrafo único Para implementação das diretrizes ex-

pressas no caput deste artigo, deverá o Poder Executivo:

I - promover a elaboração e implementação de um Plano 

de Desenvolvimento Econômico para o Município;

II - induzir a formação de um pólo de integração 

metropolitana na Região da Ressaca, tendo em vista a 

existência, na Região das Centrais de Abastecimento de 

Minas Gerais (CEASA), bem como a sua proximidade com 

a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com o 

Parque Tecnológico de Belo Horizonte;

III - coibir a especulação imobiliária em áreas industriais 

subutilizadas, mediante a aplicação dos instrumentos 

urbanísticos pertinentes;

IV – promover a implantação de um centro de eventos de 

âmbito regional no Município.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA DE TURISMO

Art. 71 A política de turismo, visando a compatibilizar-

se com a política urbana, a proteção ambiental e o 

desenvolvimento econômico do Município, deverá incluir 

como diretrizes:

I – implementar política de turismo ecológico, promoven-

do o aproveitamento dos recursos naturais das bacias de 

Vargem das Flores e Pampulha (Bom Jesus), visando à sua 

preservação;

II – utilizar o turismo como alternativa de desenvolvimen-

to sustentado do Município;

III - ampliar a oferta de espaços públicos de lazer e cultu-

ra para a população do Município;

IV - fortalecer a identidade e a inserção regional de 

Contagem.

Parágrafo único Para implementação das diretrizes ex-

pressas no caput deste artigo, deverá o Poder Executivo:

I - elaborar e implementar um Plano Municipal de 

Turismo;

II - identificar as potencialidades e os produtos turísticos 

de Contagem;

III - divulgar os produtos turísticos e instalar sinalização 

turística;

IV - desenvolver o turismo de negócios;

V - apoiar e promover manifestações culturais;

VI - elaborar e implementar um plano de requalificação 

urbanística e ambiental da orla da represa de Vargem 

das Flores.

CAPÍTULO III

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL

Art. 72 A Política Municipal de Habitação de Interesse 

Social é um conjunto de objetivos, princípios, diretrizes e 

instrumentos de ação que expressam o entendimento da 

comunidade sobre como deve orientar-se o poder público 

para promover o acesso à habitação adequada.

Art. 73 A Política Municipal de Habitação de Interesse 

Social tem o objetivo de promover a ampliação da oferta 

habitacional e a melhoria das condições de habitabilida-

de para os segmentos populacionais de baixa renda.

Art. 74 Para os efeitos desta Lei Complementar, serão 

utilizados os seguintes conceitos:

I - Habitação adequada: é aquela que atende condições 

mínimas de qualidade, funcionalidade e segurança, en-

contra-se regularizada e localiza-se em local com acesso 

a infra-estrutura e serviços urbanos bem como a serviços 

de saúde, educação, lazer, comércio e a oportunidades de 

geração de renda;

II - Habitação de Interesse Social: é aquela destinada à 

população de baixa renda, promovida diretamente pelo 

poder público ou com sua expressa anuência, por meio 

de ações ou programas que envolvam algum nível de 

subsídio;

III - Assentamentos habitacionais precários de interesse 

social: são aqueles cuja população moradora é constituída 

predominantemente de famílias de baixa renda, onde 

haja a presença de fatores que caracterizam precariedade 

do ponto de vista físico-ambiental ou jurídico-legal e 

onde haja interesse público em promover ações de requa-

lificação urbanística e a regularização fundiária.

Art. 75 A Política Municipal de Habitação de Interesse 

Social é pautada pelos seguintes princípios:

I – garantia do acesso à habitação adequada como a reali-

zação de um direito social de todos os cidadãos;

II – reconhecimento do Estado, especialmente na esfera 

municipal, como coordenador da política habitacional e 

articulador de seus agentes provedores;

III – garantia de sustentabilidade ambiental, social e 

econômica nas ações da Política Municipal de Habitação 

de Interesse Social;

IV - democratização da gestão da Política Municipal de 

Habitação;

V - respeito ao cumprimento da função social da proprie-

dade urbana.

Art. 76 São diretrizes para a Política Municipal de Habita-

ção de Interesse Social:

I - promover a articulação da Política Municipal de 

Habitação de Interesse Social com as políticas urbanas e 

sociais;

II - garantir adequada inserção dos empreendimentos de 

habitação de interesse social na cidade, considerando o 

interesse ambiental e estimulando a diversidade social na 

ocupação do território urbano;

III - promover a abordagem integrada e a participação 

popular no planejamento, execução e avaliação das ações 

da Política Municipal de Habitação de Interesse Social, 

inclusive por meio do Conselho Municipal de Habitação e 

de comissões locais;

IV - garantir fontes estáveis e permanentes de recursos 

para o Fundo Municipal de Habitação, por meio da 

destinação sistemática de recursos municipais, para isso 

utilizando instrumentos tributários, urbanísticos, da 

captação de recursos externos, dentre outros;

V - investir no estabelecimento de parcerias consistentes 

com o setor privado e as demais esferas do poder público;

VI - investir no monitoramento e avaliação da situação 

habitacional no Município;

VII - promover ações que contemplem:

a) a regularização fundiária e a requalificação urbanística 

dos assentamentos habitacionais precários de interesse 

social, incluindo a recuperação de áreas de risco, controle 

urbano e manutenção de obras públicas;

b) ampliação de oferta de moradia para segmentos popu-

lacionais de baixa renda por meio de aplicação de instru-

mentos urbanísticos, estímulo à produção privada, apoio 

a iniciativas de autoconstrução e produção habitacional 

em autogestão e mutirão, por meio da promoção de ser-

viços de arquitetura e engenharia públicas e a promoção 

de acesso a financiamento habitacional subsidiado;

c) a locação, aquisição ou produção de imóveis residen-

ciais assim como a adequação para o uso habitacional de 

edifícios não residenciais subutilizados ou não utilizados;

d) o reassentamento de famílias removidas - por risco ou 

obra pública - em condições justas e dignas.

Art. 77 Deverá ser elaborado e aprovado no Conselho 

Municipal de Habitação o Plano Municipal de Habitação 

de Interesse Social, contendo diagnóstico da situação 

habitacional do Município, assim como princípios, dire-

trizes, objetivos, metas, indicadores, linhas de atuação, 

programas, instrumentos legais, recursos e fontes para a 

Política Municipal de Habitação.

CAPÍTULO IV

DO SANEAMENTO BÁSICO

Art. 78 São diretrizes gerais de atuação do Poder Público 

relativas ao saneamento básico:

I - assegurar o acesso universal da população às ações e 

serviços de saneamento, associado a programas de saúde 

pública e educação sanitária, em consonância com as 

normas de proteção ao meio ambiente;

II - promover o controle de vetores e de reservatórios de 

doenças transmissíveis, visando à prevenção de conse-

qüências danosas à saúde e a garantia de condições de 

higiene e conforto;

III - articular, com os municípios vizinhos, o planejamento 

das ações de saneamento;

IV - estimular o desenvolvimento e aplicação de tecnolo-

gias e soluções alternativas de saneamento, visando ao 

atendimento de assentamentos habitacionais precários 

de interesse social;

V - criar mecanismos para viabilizar a determinação 

sistemática do quadro sanitário e epidemiológico do 

Município a partir do qual as ações de saneamento sejam 

definidas e implementadas;

VI - avaliar os instrumentos de delegação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando 

à introdução de mecanismos de envolvimento da instân-

cia municipal na gestão dos serviços;

VII - avaliar o sistema tarifário vigente e buscar compa-

tibilizar a relação entre os valores da tarifa e a renda do 

usuário.

Art. 79 O Poder Público deverá assegurar o abastecimen-

to de água de qualidade compatível com os padrões de 

potabilidade e em quantidade suficiente à higiene e 

conforto.

Parágrafo único Na implementação da diretriz expressa 

no caput deste artigo, deverá o Poder Público:

I - atender prioritariamente os bairros que não dispo-

nham de rede de distribuição de água;

II - efetuar as ampliações necessárias nos bairros e vilas já 

parcialmente atendidos, buscando a totalidade e regula-

ridade do atendimento. 

Art. 80 São diretrizes específicas relativas ao esgotamento 

sanitário:

I - assegurar a coleta e disposição adequada dos esgotos 

sanitários;

II - atender prioritariamente os bairros e vilas existentes 

nas bacias da Pampulha, Arrudas, Imbiruçu e na área da 

Bacia de Vargem das Flores cujos esgotos serão revertidos 

para a Bacia da Pampulha, com sistema dinâmico de 

coleta, incluindo a implantação de interceptores;

III - atender as regiões ocupadas da bacia de Vargem das 

Flores, localizadas fora da área na qual os esgotos serão 

revertidos para a bacia da Pampulha, especialmente a re-

gião de Nova Contagem/ Retiro, com sistemas adequados, 

compatíveis com a preservação da bacia;

IV - implantar os interceptores necessários com o mínimo 

de intervenção nos fundos de vale, evitando-se a canali-

zação dos córregos para esta finalidade.

Art. 81 São diretrizes específicas para a limpeza urbana:

I - elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos;

II - assegurar a adequada prestação dos diversos serviços 

de limpeza urbana, garantindo a manutenção de sistema 

de coleta, tratamento e destinação final do lixo domiciliar 

e de logradouros públicos;

III - assegurar, através de ações de controle e fiscalização, 

que a coleta, transporte e disposição final dos resíduos 

sólidos especiais, a serem executados sob a responsa-

bilidade dos produtores desses resíduos, não venham 

comprometer a qualidade ambiental;

IV - promover a descentralização das atividades de 

limpeza, especialmente no que se refere às unidades de 

destinação final, visando à ampliação, redução dos custos 

e o incremento da produtividade dos serviços;

V - promover a associação de soluções de destinação de 

resíduos sólidos inertes com a recuperação de áreas de-

gradadas, sempre que comprovada a viabilidade técnica;

VI - incluir nos programas de educação ambiental, com 

enfoque especial, temas relativos à limpeza urbana, vi-

sando à participação ativa da população na manutenção 

da limpeza da cidade;

VII - estimular o desenvolvimento de programas que vi-

sem à redução, à reutilização e à reciclagem dos resíduos 

sólidos urbanos.

Art. 82 São diretrizes específicas para a drenagem 

urbana:

I - elaborar o Plano de Drenagem Urbana;

II - implantar sistemas de drenagem que asseguram o 

controle de inundações, com a adoção de práticas que 

impliquem menor intervenção no meio natural;

III - promover a recuperação e a preservação dos fundos 

de vale, incorporando-os à paisagem urbana, de forma 

que sejam compatibilizados com o sistema viário e que 

permitam a implantação de interceptores de esgoto 

sanitário;

IV - promover tratamento urbanístico e paisagístico nas 

áreas remanescentes da canalização de fundos de vale, 

através da implantação de áreas verdes e de lazer.

TÍTULO V

DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

CAPÍTULO I

DOS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Art. 83 São instrumentos de implementação do Plano 

Diretor, dentre outros previstos nos incisos III, IV e V do 

art. 4º do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 

de julho de 2001:

I - a legislação urbanística do Município;

II - os Planos Plurianuais de Investimento e os orçamentos 

anuais;

III - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - a legislação tributária do Município, na sua dimensão 

extra-fiscal.

Art. 84 Os Planos Plurianuais de Investimento conterão 

as intervenções prioritárias definidas pelo planejamento 

global da cidade, relativas à implantação de infra-estrutu-

ra e de equipamentos estruturantes.

Art. 85 Os instrumentos de política tributária, além de seu 

aspecto fiscal, deverão cumprir função complementar aos 

instrumentos urbanísticos, visando a atingir os objetivos 

de desenvolvimento urbano e ordenamento territorial 

definidos nesta Lei Complementar, de acordo com as 

seguintes diretrizes:

I - nas AIURB-3 e nas áreas de matas nativas de preserva-

ção permanente, serão previstos mecanismos compensa-

tórios à limitação de ocupação e uso do solo, através de 

redução de valores de tributos municipais;

II - buscando estimular a rede de centros do Município, 

serão previstos mecanismos de incentivo ao investimento 

privado, através da redução de valores dos tributos;

III - os usos não conformes e aqueles cuja ocorrência este-

ja sujeita a restrições impostas pela legislação urbanística 

deverão ser penalizados pela elevação de valores dos 

tributos;

IV - nas áreas onde os investimentos públicos motivem 

expressiva valorização dos imóveis, poderá ser efetuada a 

cobrança de Contribuição de Melhoria.

Art. 86 Com base nas disposições desta Lei Complemen-

tar, o Poder Público Municipal poderá, mediante leis 

específicas, delimitar áreas para aplicação do instrumento 

Operação Urbana Consorciada previsto na Seção X, do 

Capítulo II, do Estatuto da Cidade, Lei federal nº 10.257, 

de 10 de julho de 2001, para viabilizar intervenções que 

contemplem:
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I - tratamento urbanístico de áreas estratégicas na estru-

turação urbana;

II - abertura de vias ou melhorias no sistema viário;

III - produção habitacional de interesse social ou interven-

ções em assentamentos precários;

IV - implantação de equipamentos públicos;

V - recuperação do patrimônio cultural;

VI - proteção ambiental;

VII - reurbanização e regularização fundiária;

VIII - regularização de edificações.

Parágrafo único Nas Operações Urbanas Consorciadas, os 

índices e características do parcelamento, uso e ocupação 

do solo, bem como as normas edilícias, poderão ser modi-

ficados, considerado o impacto ambiental decorrente.

Art. 87 O Executivo Municipal poderá, por meio de Leis 

específicas, delimitar, áreas sujeitas ao Direito de Preemp-

ção, de acordo com o previsto na Seção VIII do Capítulo II 

do Estatuto da Cidade, nos casos de:

I - regularização fundiária na AIS-1;

II - execução de programas e projetos habitacionais de 

interesse social na AIS-2;

III - constituição de reserva fundiária na AIS-2;

IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários 

e criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

VI - criação de unidades de conservação ou proteção de 

outras áreas de interesse ambiental;

VII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 

paisagístico.

Parágrafo único O direito de Preempção e os meios em 

que este direito se processa para o Município vigerá após 

Lei Municipal que o regulamente.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA URBANA

Art. 88 O Executivo Municipal, visando à implementação 

das diretrizes e propostas constantes desta Lei Comple-

mentar, deverá:

I - promover a regulamentação do Plano Diretor e a 

revisão da legislação urbanística municipal, em especial 

da Lei de Uso e Ocupação do solo;

II - promover a elaboração dos estudos, normas, planos, 

e projetos urbanísticos necessários à implementação das 

diretrizes do Plano Diretor;

III - promover a elaboração de planos regionais e locais, 

com a participação da população envolvida, visando ao 

cumprimento das diretrizes previstas nesta Lei Comple-

mentar;

IV - acompanhar sistematicamente a dinâmica e a realida-

de da cidade, para subsidiar o processo de planejamento 

e permitir avaliações periódicas da eficácia da política 

urbana no Município;

V - acompanhar sistematicamente as ações do Poder 

Público e da iniciativa privada na implementação das 

diretrizes do Plano Diretor, avaliando seus impactos e 

indicando correções, quando necessário;

VI - promover a participação da sociedade civil na for-

mulação e fiscalização da execução de políticas públicas 

referentes ao desenvolvimento urbano.

§1º No cumprimento ao disposto no caput e visando à 

eficácia da política urbana, deverá o Poder Executivo:

I - atuar de forma integrada nas ações públicas de inter-

venção na estrutura urbana do Município;

II - estruturar sistema de informações e indicadores, de 

forma a manter atualizadas as informações referentes a 

dados físico-territoriais, cartográficos e sócio-econômicos, 

inclusive aqueles de origem externa à Administração Mu-

nicipal, necessários ao planejamento e monitoramento do 

desenvolvimento urbano;

III - estruturar sistema eficaz de fiscalização do cum-

primento das normas de ocupação e uso do solo do 

Município;

IV - instituir mecanismos destinados à redução do nível de 

informalidade e irregularidade urbanística, tais como:

a) simplificação e divulgação da legislação urbanística e 

edilícia, associadas a outros estímulos à participação da 

população na cidade formal;

b) promoção do acesso da população aos serviços de 

arquitetura e de engenharia públicas;

V - instituir instâncias de gestão urbana participativa, com 

participação do Poder Executivo, da Câmara Municipal e 

dos diversos segmentos da sociedade civil.

§2º As informações disponíveis serão detalhadas, perio-

dicamente publicadas e colocadas permanentemente à 

disposição dos órgãos informadores e usuários.

§3º Para a implementação de políticas setoriais, devem 

ser criados mecanismos que permitam a participação dos 

agentes envolvidos em todas as fases do processo.

§4º A Conferência Municipal de Política Urbana é 

considerada como a principal instância do processo de 

monitoramento da política urbana.

CAPÍTULO III 

DA GESTÃO URBANA PARTICIPATIVA

Art. 89 Fica criado o Sistema de Gestão Urbana Participa-

tiva, constituído pelas instâncias setoriais de participação 

de âmbito municipal e coordenado pelo Conselho Munici-

pal de Política Urbana – COMPUR, de que trata o art. 87 

desta Lei Complementar.

Parágrafo Único Participarão da Plenária do Sistema de 

Gestão Urbana Participativa a Comissão Permanente de 

Uso do Solo e representantes dos Conselhos Municipais 

de Transportes, Meio Ambiente, Habitação, bem como 

representantes das Unidades de Planejamento.

Art. 90 Fica criado o Conselho Municipal de Política Urba-

na - COMPUR, com as seguintes atribuições:

I - convocar, quadrienalmente, a Conferência Municipal 

de Política Urbana; 

II - monitorar a implementação das diretrizes, normas 

e instrumentos urbanísticos contidos na Lei do Plano Dire-

tor, sugerindo modificações em seus dispositivos;

III - opinar sobre casos omissos na Lei do Plano Diretor, 

indicando soluções para eles;

IV - convocar, pelo menos uma vez ao ano, a Plenária do 

Sistema de Gestão Urbana Participativa, composta por 

todos os membros dos conselhos setoriais urbanos;

V - solicitar de uma ou mais instâncias setoriais que 

constituem o Sistema de Gestão Urbana Participativa 

pareceres sobre matérias diversas, quando for o caso;

VI - designar, quando for o caso, grupos de trabalho 

incluindo a representação de uma ou mais instâncias 

setoriais que constituem o Sistema de Gestão Urbana 

Participativa para apreciar matérias afins;

VII - elaborar seu regimento interno.

Art. 91 O COMPUR é composto, paritariamente, pelo 

Poder Público e a sociedade civil na forma da Lei.

Art. 92 A Conferência Municipal de Política Urbana tem 

como principais objetivos avaliar a condução do processo 

de implementação do Plano Diretor, seus impactos e 

propor alterações nas diretrizes do Plano.

Parágrafo único A Conferência Municipal de Política 

Urbana é realizada no segundo ano de gestão do Poder 

Executivo.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 93 São partes integrantes desta Lei Complementar os 

Anexos numerados de 1 a 5, com a seguinte denomina-

ção:

I - Anexo 1 - Mapa de Macrozoneamento;

II - Anexo 2A - Áreas Especiais: AIURB-2 e AIURB-3;

III - Anexo 2B - Áreas Especiais: APM, ARIE, ARIC-1 e 

ARIC-2;

IV - Anexo 2C - Áreas Especiais: AIS-1;

V - Anexo 3 - Diretrizes de Articulação Viária;

VI - Anexo 4 - Unidades de Planejamento;

VII - Anexo 5 - Descrição do Perímetro Urbano.

Parágrafo Único As áreas constantes nos Anexos 1, 2A, 2B 

e 2C deverão ter seus limites definidos precisamente na 

regulamentação do Plano Diretor.

Art. 94 Respeitadas as diretrizes estabelecidas nesta 

Lei Complementar, a revisão da Lei de Uso e Ocupa-

ção do Solo deve ser efetuada de modo a promover o 

aprimoramento, flexibilização e simplificação das normas 

urbanísticas, com vistas a agilização do processo de licen-

ciamento de edificações e atividades.

§1º A Lei de Uso e Ocupação do Solo deverá incorporar 

as disposições da Lei nº 3.215, de 12 de julho de 1999, re-

ferentes à regulamentação da APM, efetuando os ajustes 

necessários ao cumprimento das diretrizes estabelecidas 

nesta Lei Complementar.

§2º Enquanto não for publicada a revisão da Lei de Uso 

e Ocupação do Solo, vigorarão na bacia de Vargem das 

Flores as normas da Lei Municipal nº 3.215/ 99 que não 

contrariem o disposto nesta Lei Complementar.

Art. 95 (VETADO)

§1º (VETADO)

§2º (VETADO)

Art. 96 O Poder Executivo deverá promover a regulamen-

tação do Plano Diretor nos seguintes prazos máximos a 

contar da data de publicação desta Lei Complementar: 

I – Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo: seis meses;

II – Lei de Regulamentação da AIURB-3: oito meses;

III – Lei de Regulamentação da AIS-1: seis meses;

IV – Leis de Regulamentação das ARIC-1, ARIC-2, ARIC3 e 

ARIC4: doze meses;

V - Regulamentação da aplicação do instrumento Transfe-

rência do Direito de Construir: doze meses;

VI - Regulamentação da aplicação do instrumento 

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios: doze 

meses;

VII – Lei de Regulamentação da Bacia do Bom Jesus: seis 

meses;

VIII – Plano Viário Municipal, com análise e parecer do 

Conselho Municipal de Transporte e Trânsito: seis meses;

IX –Plano de Transporte Integrado, com análise e parecer 

do Conselho Municipal de Transporte e Transito: dezoito 

meses;

X - Plano de Desenvolvimento Integrado da Aglomeração 

Urbana Retiro/ Nova Contagem: doze meses;

XI – Plano de Desenvolvimento Sustentado Bacia de 

Vargem das Flores, com análise e parecer do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente: dezoito meses;

XII - Projeto de Requalificação da Orla da Lagoa de Var-

gem das Flores: dezoito meses;

XIII - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: doze 

meses;

XIV – (VETADO)

XV - Lei de Regulamentação da ARIE: vinte e quatro 

meses;

XVI – (VETADO)

XVII – (VETADO)

§1º Enquanto não for aprovada a Lei de regulamentação 

das AIS-1, serão adotadas para essas áreas as normas da 

Zona Residencial Especial – ZRE, criada pela Lei nº 2.190, 

de 09 de novembro de 1990, que instituiu o Programa 

Municipal de Regularização de Vilas – PROVILA. 

§2º Enquanto não forem aprovadas as leis de regula-

mentação das ARIC-1 e ARIC-2, vigorarão nestas áreas os 

seguintes parâmetros:

I – o Coeficiente de Aproveitamento Máximo é 1,0 (um);

II – a Taxa de Permeabilidade é 0,10 (dez centésimos) 

para a ARIC-1 e 0,25 (vinte e cinco centésimos) para a 

ARIC-2;

III – será vedado o uso residencial multifamiliar vertical.

§3º Os estudos a serem efetuados para o Plano de 

Desenvolvimento Sustentado da Bacia de Vargem das 

Flores devem incluir as áreas irregulares de ocupação 

consolidada na bacia, de modo a verificar a possibilidade 

de regularização das mesmas, garantida a proteção dos 

mananciais.

§4º Até que as ARIE sejam enquadradas como unidades 

de conservação, os parâmetros e critérios de parcelamen-

to e ocupação do solo e as modalidades de uso destas 

áreas ficam sujeitos ao disposto na legislação pertinente.

§5º (VETADO)

Art. 97 Revogam-se a Lei nº 2.760, de 1º de agosto de 

1995, Lei nº 3.429, de 30 de julho de 2001, a Lei nº 3.490, 

de 26 de dezembro de 2001, a Lei nº 3.480, de 17 de 

dezembro de 2001, a Lei nº 3.405, de 15 de maio de 2001, 

a Lei nº 3.292, de 18 de abril de 2000, a Lei nº 2.630, de 1º 

de agosto de 1994 e o Anexo II, da Lei nº 3.215, de 12 de 

julho de 1999.

Art. 98 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de dezembro 

de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

Os Anexos da Lei Complementar nº 033, de 26 de de-

zembro de 2006, estão disponíveis para consulta no site 

da Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.

mg.gov.br) e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente.

DECRETO n.º 546, de 26 de dezembro de 2006.

Abre crédito adicional suplementar, anula dotações e dá 

outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 

no art. 5º, da Lei Municipal nº 3.981, de 28 de dezembro 

de 2005:

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às 

seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Des-

pesa/Fonte
VALORES R$

 1.02.1.04.122.0004.2004.31901300.010000 2.630,00 

 1.04.1.03.092.0006.2009.31901100.010000 5.250,00 

 1.04.1.03.092.0006.2009.31901300.010000 750,00 

 1.06.1.04.131.0012.2033.33904900.010000  200,00 

 1.07.1.04.122.0047.2106.31901100.010000  5.250,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.31909400.010000  550,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.33903900.010000  110.000,00 

 1.07.2.09.272.0011.3030.33900100.010000  30.800,00 

 1.07.2.09.272.0011.3030.33900300.010000  17.000,00 

 1.07.2.12.272.0011.3032.33900100.010100  26.600,00 

 1.08.1.04.123.0016.2040.31901100.010000  62.100,00 

 1.08.1.04.123.0016.2040.31901300.010000  14.000,00 

 1.09.1.04.121.0030.2075.31901100.010000  5.800,00 

 1.09.1.04.121.0030.2075.31901300.010000  710,00 

 1.10.1.08.122.0013.2042.31901100.010000  5.700,00 

 1.10.1.08.122.0013.2042.31901300.010000  100,00 

 1.11.1.15.122.0013.2014.33903500.010000  63.000,00 

 1.11.1.15.451.0009.2082.33903900.010000  4.200.000,00 

 1.11.1.15.752.0009.2026.33903900.011502  647.489,87 

 1.11.1.17.512.0008.1020.44905100.311201  340.000,00 

 1.11.2.15.122.0013.2071.31901100.010300  41.300,00 

 1.11.2.15.122.0013.2071.31901300.010300  7.350,00 

 1.12.1.12.122.0013.2087.31901100.010100  57.400,00 

 1.12.1.12.122.0013.2087.31901600.010100  800,00 

 1.12.1.12.122.0013.2087.31909400.010100  1.300,00 

 1.12.1.12.361.0037.1090.44905100.010100  342.000,00 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31900400.010800  645.200,00 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31900900.010800  4.250,00 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31901100.010800  3.848.500,00 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31901300.010800  155.000,00 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31901600.010800  35.100,00 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31909400.010800  14.550,00 

 1.12.1.12.361.0038.2093.31901100.010100  100,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.31900400.010000  12.000,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.31901300.010000  7.000,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.31901600.010000  200,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903600.010000  4.859,83 

 1.12.1.27.812.0044.2102.31901100.010000  5.600,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.31901300.010000  800,00 

 1.13.1.10.122.0024.2051.31901100.011000  488.200,00 

 1.13.1.10.122.0024.2051.33904900.011000  8.650,00 

 1.14.1.04.122.0013.2070.31901100.010000  7.750,00 

 1.14.1.04.122.0013.2070.31901300.010000  1.000,00 

 1.13.1.10.122.0024.2051.31900900.011000  100,00 

 1.13.1.10.122.0024.2051.31901600.011000  10.400,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.31901600.010000  1.550,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.31901100.010000  24.250,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.31909400.010000  400,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.31909400.010000  2.500,00 

TOTAL  11.266.039,70 

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes 

no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos 

provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despe-

sa/Fonte
VALORES R$

 1.02.1.04.122.0004.2004.31900400.010000  1.649,49 

 1.02.1.04.122.0004.2004.31901100.010000  6.200,00 

 1.02.1.04.122.0004.2004.31901300.010000  2.450,00 

 1.02.1.04.122.0004.2004.33504100.010000  4.250,00 

 1.02.1.04.122.0004.2004.33901400.010000  1.493,16 

 1.02.1.04.122.0004.2004.33903000.010000  1.994,00 

 1.02.1.04.122.0004.2004.33903300.010000  16.925,51 

 1.02.1.04.122.0004.2004.33903600.010000  1.400,00 

 1.02.1.04.122.0004.2004.33903900.010000  8.791,25 

 1.02.1.04.122.0004.2004.33904900.010000  800,00 

 1.02.1.04.122.0004.2004.44905200.010000  288,00 

 1.03.1.04.122.0005.2005.31900400.010000  76.800,00 

 1.03.1.04.122.0005.2005.31901100.010000  44.700,00 

 1.03.1.04.122.0005.2005.31901300.010000  29.000,00 

 1.03.1.04.122.0005.2005.33901400.010000  1.495,00 

 1.03.1.04.122.0005.2005.33903000.010000  1.900,00 

 1.03.1.04.122.0005.2005.33903300.010000  4.193,38 

 1.03.1.04.122.0005.2005.33903600.010000  5.183,69 

 1.03.1.04.122.0005.2005.33903900.010000  1.672,00 

 1.03.1.04.122.0005.2005.33904900.010000  4.647,63 

 1.03.1.04.122.0005.2008.33903000.010000  2.747,88 

 1.03.1.04.122.0005.2008.33903900.010000  2.562,33 

 1.03.1.06.181.0005.1013.33903900.010000  4.450,00 

 1.03.1.06.181.0005.1013.44905200.010000  7.031,00 

 1.03.1.06.181.0005.2006.44905200.010000  5.679,40 

 1.03.1.06.182.0005.2007.33903000.010000  12.398,60 

 1.03.1.06.182.0005.2007.33903200.010000  57.978,00 

 1.03.1.06.182.0005.2007.33903900.010000  20.388,00 

 1.03.1.06.182.0005.2007.44905200.010000  3.153,36 

 1.04.1.03.092.0006.2009.31900400.010000  2.700,00 

 1.04.1.03.092.0006.2009.33901400.010000  2.000,00 

 1.04.1.03.092.0006.2009.33903000.010000  3.994,30 

 1.04.1.03.092.0006.2009.33903300.010000  1.000,00 

 1.04.1.03.092.0006.2009.33903600.010000  3.500,00 

 1.04.1.03.092.0006.2009.33903900.010000  3.058,68 

 1.04.1.03.092.0006.2009.33904900.010000  600,00 

 1.04.1.03.092.0006.2009.44905200.010000  2.300,00 

 1.04.1.28.062.0003.3010.33909300.010000  27,00 

 1.05.1.04.124.0035.2086.31900400.010000  600,00 

 1.05.1.04.124.0035.2086.31901100.010000  33.200,00 

 1.05.1.04.124.0035.2086.31901300.010000  5.100,00 

 1.05.1.04.124.0035.2086.33901400.010000  5.625,00 

 1.05.1.04.124.0035.2086.33903000.010000  2.800,00 

 1.05.1.04.124.0035.2086.33903300.010000  3.500,00 

 1.05.1.04.124.0035.2086.33903900.010000  4.150,41 

 1.05.1.04.124.0035.2086.33904900.010000  300,00 

 1.06.1.04.131.0012.2033.31900400.010000  3.400,00 

 1.06.1.04.131.0012.2033.31901100.010000  1.700,00 

 1.06.1.04.131.0012.2033.31901300.010000  1.300,00 

 1.06.1.04.131.0012.2033.33903000.010000  8.419,80 

 1.06.1.04.131.0012.2033.33903900.010000  62.970,70 

 1.07.1.04.122.0046.2105.33903000.010000  14.240,55 

 1.07.1.04.122.0046.2105.33903300.010000  3.091,04 

 1.07.1.04.122.0046.2105.33903900.010000  45.011,41 

 1.07.1.04.122.0047.2106.31900400.010000  6.118,12 

 1.07.1.04.122.0047.2106.31901300.010000  1.800,00 

 1.07.1.04.122.0047.2106.33903600.010000  55.649,74 

 1.07.1.04.122.0047.2106.33903900.010000  1.042,83 

 1.07.1.04.122.0047.2106.33904900.010000  350,00 

 1.07.1.04.122.0048.2107.33903000.010000  1.037,33 

 1.07.1.04.122.0048.2107.33903600.010000  645,80 

 1.07.1.04.122.0048.2107.33903900.010000  31.905,31 

 1.07.1.04.122.0048.2107.44905200.010000  2.080,00 

 1.07.1.04.122.0049.2108.33903000.010000  11.054,00 

 1.07.1.04.122.0049.2108.33903900.010000  1.400,00 

 1.07.1.04.122.0050.2109.33903000.010000  5.126,25 

 1.07.1.04.122.0050.2109.33903900.010000  12.332,70 

 1.07.1.04.122.0050.2109.33903900.011501  594.214,00 

 1.07.1.04.122.0050.2109.44905200.010000  8.712,48 

 1.07.1.04.122.0051.2110.33903000.010000  1.274,74 

 1.07.1.04.128.0045.2104.31900400.010000  28.000,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.31901100.010000  22.600,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.31901300.010000  11.700,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.33900800.010000  9.250,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.33903900.010000  160.300,23 

 1.07.1.04.128.0045.2104.33904900.010000  2.200,00 

 1.07.2.09.272.0011.3030.33900100.010000  250,00 

 1.07.2.09.272.0011.3030.33900300.010000  2.000,00 

 1.07.2.10.272.0011.3031.33900100.010200  25.000,00 

 1.08.1.04.123.0016.2040.31900400.010000  5.600,00 

 1.08.1.04.123.0016.2040.31901100.010000  27.205,80 

 1.08.1.04.123.0016.2040.31901300.010000  20.122,18 

 1.08.1.04.123.0016.2040.33901400.010000  6.700,00 

 1.08.1.04.123.0016.2040.33903000.010000  9.600,00 

 1.08.1.04.123.0016.2040.33903300.010000  5.481,76 

 1.08.1.04.123.0016.2040.33903900.010000  51.853,64 
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 1.08.1.04.123.0016.2040.33904900.010000  3.300,00 

 1.08.1.04.123.0016.2040.44905200.010000  4.535,25 

 1.08.1.04.129.0017.2041.33903000.010000  7.200,00 

 1.08.1.04.129.0017.2041.33903500.010000  591.468,00 

 1.08.1.04.129.0017.2041.33903900.010000  756.572,32 

 1.08.1.04.129.0017.2041.33909300.010000  9.500,00 

 1.08.1.04.129.0017.2041.44905200.010000  10.000,00 

 1.09.1.04.121.0030.2075.33901400.010000  3.960,00 

 1.09.1.04.121.0030.2075.33903000.010000  5.392,30 

 1.09.1.04.121.0030.2075.33903300.010000  1.422,00 

 1.09.1.04.121.0030.2075.33903600.010000  2.000,00 

 1.09.1.04.121.0030.2075.33903900.010000  18.212,50 

 1.09.1.04.126.0031.2076.33903900.010000  43.190,30 

 1.09.1.04.126.0031.2076.44905200.010000  19.360,00 

 1.10.1.08.122.0013.2042.31900400.010000  11.900,00 

 1.10.1.08.122.0013.2042.31901300.010000  2.900,00 

 1.10.1.08.122.0013.2042.33504300.010000  364,72 

 1.10.1.08.122.0013.2042.33901400.010000  60,00 

 1.10.1.08.122.0013.2042.33903000.010000  732,00 

 1.10.1.08.122.0013.2042.33903300.010000  36,16 

 1.10.1.08.122.0013.2042.33903900.010000  40.750,80 

 1.10.1.08.122.0013.2042.33904900.010000  2.200,00 

 1.10.1.11.333.0018.2043.33903000.010000  786,00 

 1.10.1.11.333.0018.2043.33904800.010000  8.490,00 

 1.10.2.08.243.0019.2044.33504300.010701  108.000,00 

 1.10.2.08.243.0033.2081.33504300.010710  252.000,00 

 1.10.2.08.243.0033.2081.33903200.010000  34.340,80 

 1.10.2.08.244.0019.2045.33504300.010000  27.241,35 

 1.10.2.08.244.0033.2081.33904800.010604  327.040,00 

 1.10.3.08.243.0019.2079.33504100.010000  1.000,00 

 1.10.3.08.243.0019.2079.33901400.010000  4.345,00 

 1.10.3.08.243.0019.2079.33903000.010000  3.898,00 

 1.10.3.08.243.0019.2079.33903300.010000  2.176,50 

 1.10.3.08.243.0019.2079.33903900.010000  3.081,40 

 1.10.3.08.243.0019.2079.44504200.010000  1.000,00 

 1.10.4.08.244.0020.1046.33903000.010714  55.812,02 

 1.11.1.15.122.0013.2014.31900400.010000  4.400,00 

 1.11.1.15.122.0013.2014.31901100.010000  87.000,00 

 1.11.1.15.122.0013.2014.31901300.010000  21.800,00 

 1.11.1.15.122.0013.2014.33903000.010000  18.937,55 

 1.11.1.15.122.0013.2014.33903600.010000  38.000,00 

 1.11.1.15.122.0013.2014.33903900.010000  65.941,27 

 1.11.1.15.122.0013.2014.33904900.010000  4.364,92 

 1.11.1.15.122.0013.2014.44905200.010000  377,50 

 1.11.1.15.451.0009.2021.33903600.010000  17.500,00 

 1.11.1.15.451.0009.2021.33903900.010000  29.815,00 

 1.11.1.15.452.0009.2023.33903900.010000  1.025,00 

 1.11.1.15.452.0009.2023.44909300.010000  110.880,00 

 1.11.1.15.752.0009.1025.44905100.011502  635.200,00 

 1.11.1.17.512.0008.1020.33903900.311208  11.937,60 

 1.11.1.17.512.0008.1020.44905100.010000  71.536,67 

 1.11.1.17.512.0008.1020.44905100.011201  381.141,34 

 1.11.1.17.512.0008.1020.44905100.311205  1.000,00 

 1.11.1.18.452.0007.1018.33903900.010000  20.000,00 

 1.11.1.18.452.0007.1018.44905100.010000  101.552,54 

 1.11.1.18.452.0007.2016.33903000.010000  87.681,20 

 1.11.1.18.452.0007.2016.33903900.010000  404,15 

 1.11.1.18.541.0007.2085.33903900.010000  908,01 

 1.11.1.18.541.0007.2085.33903900.011202  176.000,00 

 1.11.2.15.122.0013.2071.31900400.010300  48.650,00 

 1.11.2.15.122.0013.2071.33903000.010300  128.255,85 

 1.11.2.15.122.0013.2071.33903600.010300  31.776,34 

 1.11.2.15.122.0013.2071.33903900.010300  100.599,00 

 1.11.2.15.122.0013.2071.33909200.010300  127.579,15 

 1.11.2.15.451.0021.1074.33903900.010300  158.206,00 

 1.11.2.15.451.0021.1074.33903900.015200  145.990,00 

 1.11.2.15.451.0021.1074.44905100.011400  866.524,00 

 1.11.2.15.451.0021.2073.33903900.010300  896.398,29 

 1.11.3.18.541.0007.2019.33903900.011700  298.101,00 

 1.12.1.12.122.0013.2087.33904900.010100  3.047,59 

 1.12.1.12.361.0037.2091.33904900.010800  366.000,00 

 1.12.1.12.361.0037.2092.33504100.010901  400.000,00 

 1.12.1.13.391.0042.2099.33903000.010000  7.600,00 

 1.12.1.13.391.0042.2099.33903600.010000  1.725,00 

 1.12.1.13.391.0042.2099.33903900.010000  8.925,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.33901400.010000  3.285,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903000.010000  1.870,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903300.010000  2.102,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903900.010000  3,83 

 1.12.1.13.392.0043.2100.44905200.010000  5.000,00 

 1.12.1.27.812.0044.1101.33903900.010000  10.888,40 

 1.12.1.27.812.0044.1101.44905100.010000  87,91 

 1.12.1.27.812.0044.2102.31900400.010000  3.400,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.31900900.010000  430,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.31901300.010000  1.000,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903000.010000  7.501,96 

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903200.010000  113,76 

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903300.010000  4.080,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903600.010000  95,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903900.010000  4,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.44905200.010000  1.500,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33504100.010000  69.086,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33900800.010000  21.630,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903000.010000  42.077,75 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903200.010000  15.800,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903500.010000  26.460,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903600.010000  500,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33904700.010000  8.782,94 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33904900.010000  87.700,00 

 1.12.2.12.122.0045.2117.33901400.010000  7.000,00 

 1.12.2.12.122.0045.2117.33903000.010000  3.000,00 

 1.12.2.12.122.0045.2117.33903300.010000  3.800,00 

 1.12.2.12.122.0045.2117.33903500.010000  9.000,00 

 1.12.2.12.122.0045.2117.33903900.010000  5.000,00 

 1.12.2.12.362.0054.1121.44905200.010000  1.000,00 

 1.12.2.12.362.0054.2114.33903000.010000  126.235,22 

 1.12.2.12.362.0054.2114.33903100.010000  20.000,00 

 1.12.2.12.362.0054.2114.33903200.010000  5.000,00 

 1.12.2.12.362.0054.2114.33903600.010000  52.800,00 

 1.12.2.12.363.0052.2112.33903000.010000  8.822,63 

 1.12.2.12.363.0052.2112.33903100.010000  1.884,00 

 1.12.2.12.363.0052.2112.33903200.010000  2.000,00 

 1.12.2.12.363.0052.2112.33903300.010000  6.700,00 

 1.12.2.12.363.0052.2112.33903500.010000  6.000,00 

 1.12.2.12.363.0052.2112.33903900.010000  17.750,00 

 1.12.2.12.366.0053.2113.33903000.010000  19.880,00 

 1.12.2.12.366.0053.2113.33903900.010000  4.000,00 

 1.12.2.12.366.0053.2113.44905200.010000  289,00 

 1.12.2.28.843.0003.3118.32902100.010000  2.500,00 

 1.12.2.28.843.0003.3118.32902200.010000  1.000,00 

 1.14.1.04.122.0013.2070.31900400.010000  535,92 

 1.14.1.04.122.0013.2070.33903000.010000  2.000,00 

 1.14.1.04.122.0013.2070.33903900.010000  5.000,00 

 1.14.1.04.122.0013.2070.33904900.010000  144,43 

 1.14.2.22.122.0013.2035.33900800.010000  3.000,00 

 1.14.2.22.122.0013.2035.33901400.010000  1.500,00 

 1.14.2.22.122.0013.2035.33903000.010000  1.000,00 

 1.14.2.22.122.0013.2035.33903300.010000  2.000,00 

 1.14.2.22.122.0013.2035.33903900.010000  1.673,43 

 1.14.2.22.122.0013.2035.33904700.010000  92,00 

 1.14.2.22.122.0013.2035.33904900.010000  1.000,00 

 1.14.2.22.122.0013.2035.44905200.010000  1.000,00 

 1.14.2.22.661.0015.1038.33903900.010000  1.000,00 

 1.14.2.22.661.0015.1038.44906100.010000  5.000,00 

 1.14.2.22.661.0015.1038.45906100.010000  5.000,00 

 1.14.2.22.661.0015.1039.44906100.010000  1.000,00 

 1.14.2.22.661.0015.1039.45906100.010000  1.000,00 

 1.14.2.22.661.0015.2037.33903000.010000  4.328,00 

 1.14.2.28.846.0003.3036.33904700.010000  1.400,00 

 1.09.1.04.121.0030.2075.31900400.010000  872,66 

 1.11.1.17.512.0008.1020.44909300.011201  300.000,00 

 1.11.1.17.512.0008.1020.44909300.311201  60.000,00 

 1.11.1.15.122.0013.2014.33901400.010000  5,00 

 1.11.1.15.122.0013.2014.33903300.010000  2.554,98 

 1.11.1.18.452.0007.2016.33903700.010000  36.000,00 

 1.10.3.08.243.0019.2079.33504300.011301  61.684,95 

 1.11.1.15.451.0009.2024.33903900.011203  121.587,04 

 1.06.1.04.131.0012.2033.33903600.010000  3.000,00 

 1.08.1.04.123.0016.2040.33903600.010000  2.720,00 

 1.11.1.18.541.0007.2085.33903700.010000  81.000,00 

 1.11.1.15.451.0009.1028.44905100.010000  365.307,15 

 1.08.1.04.129.0017.2041.33909200.010000  500,00 

 1.03.1.06.182.0005.2007.33903600.010000  13.200,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903100.010000  120,00 

 1.11.1.15.752.0009.2026.33909200.011502  12.289,87 

 1.11.1.16.482.0010.1022.33903900.010000  40.000,00 

TOTAL 11.266.039,70

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

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 26 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação 

Geral

DECRETO nº 547, de 26 de dezembro de 2006

Designa servidor para responder interinamente pela 

Secretaria Municipal de Comunicação Social.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica o servidor Aloísio Soares Lopes, Secretário 

Municipal Adjunto de Comunicação Social, designado 

para responder interinamente pelo cargo de Secretário 

Municipal de Comunicação Social, a partir do dia 02 de 

janeiro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 26 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 548, de 27 de dezembro de 2006

Dispõe sobre o realinhamento da tarifa do serviço público 

municipal de transporte coletivo de passageiros e dá 

outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e com base no disposto no art. 7º, 

inciso XV, alínea “h”, da Lei nº 4.043, de 01 de novembro 

de 2006;

DECRETA:

Art. 1º A tarifa do serviço público municipal de transporte 

coletivo de passageiros e a tarifa de integração ao metrô, 

sofrerão o seguinte realinhamento:

DE: PARA:

R$ 1,85 (Hum real e oi-

tenta e cinco centavos)

R$ 2,00 (Dois reais)

R$ 2,20 (Dois reais e vinte 

centavos)

R$ 2,40 (Dois reais e 

quarenta centavos)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor às 24:00 hs (vinte e 

quatro horas) do dia 1º janeiro de janeiro de 2007.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 549, de 27 de dezembro de 2006

Designa servidor para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Fazenda.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica o servidor Joachim Kienitz, Assessor Técnico lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, designado para 

responder interinamente pelo cargo de Secretário Municipal de Fazenda, durante o impedimento do Titular, no perío-

do de 02 a 11 de janeiro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de dezembro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 550, de 27 de dezembro de 2006

Especifica a codificação de cargos de provimento em comissão da Prefeitura do Município de Contagem e dá outras 

providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art.1o Os cargos de provimento em comissão da estrutura organizacional da Prefeitura do Município de Contagem, 

criados pela Lei Complementar nº 006, de 26 de setembro de 2005, alterada pelas Leis Complementares nº 009, de 

19 de dezembro de 2005, nº 010, de 23 de fevereiro de 2006 e nº 025, de 06 de dezembro de 2006, serão codificados 

conforme constante no Anexo I deste Decreto, com a denominação de Código de Cargo de Provimento em Comissão 

– CPC.

Art.2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.3o Revoga-se o Decreto nº 333, de 08 de março de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de dezembro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CMAPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 550, de 27 de dezembro de 2006

ANEXO I

QUADRO DE CÓDIGO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO NÍVEL CÓDIGO – CPC QUANTITATIVO
Agente de Gabinete I 01 a 157 157
Oficial de Gabinete II 158 a 347 190
Gerente III 348 a 461, 805 e 806 116
Gerente da Guarda Municipal III 796 a 804 09
Assessor Administrativo III 462 a 480 19
Diretor de Escola Municipal IV 521 a 592 72
Administrador Regional V 593 a 599 07
Assessor Jurídico V 600 01
Auditor Assistente V 601 01
Corregedor Municipal Assistente V 481 e 602 02
Secretário Executivo V 482, 483 e 603 a 615 e 807 16
Diretor V 616 a 690 e 808 a 830 98
Diretor da Guarda Municipal V 792 a 795 04
Diretor Corregedor da Guarda Municipal V 693 01
Assessor Técnico V 484 a 498 15
Assessor de Políticas Públicas V 499 a 502 04
Coordenador VI 694 a 737 e 831 a 833 47
Comandante Geral da Guarda Municipal VI 747 01
Corregedor da Guarda Municipal VI 692 01
Corregedor Municipal VI 750 01
Coordenador de Auditoria Operacional VI 751 01
Coordenador de Auditoria de Gestão VI 752 01
Ouvidor Municipal VI 753 01
Assessor Especial VI 503 a 517 15
Gestor Público I VII 754 a 758 05
Gestor Público II VIII 759 a 768 10
Procurador Geral Adjunto VIII 769 01
Secretário Adjunto VIII 770 a 778 e 834 a 839 15
Chefe de Gabinete do Prefeito Especial 779 01
Controlador Geral do Município Especial 780 01
Procurador Geral do Município Especial 781 01
Secretário Municipal Especial 782 a 791 e 840 11

DECRETO nº 551, de 27 de dezembro de 2006

Altera o Decreto nº 104, de 17 de junho de 2005, que designa membros para compor o Conselho Municipal de Saúde.

A PREFEITA DO MUNCÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 3.381, de 14 de 

dezembro de 2000 e considerando o ofício OF/GAB/SMS/910/2006, da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem;

DECRETA:

Art.1º O art. 1º, §3º, inciso II, alínea “c” do Decreto nº 104, de 17 de junho de 2005 passa a vigorar com a seguinte 

redação:

“Art. 1º Ficam designados para compor o Conselho Municipal de Saúde os seguintes membros, eleitos na IV Conferen-

cia Municipal de Saúde de Contagem:

(...)

§3° Membros representantes dos Gestores dos Serviços de Saúde:

I – (...)

II – Membros suplentes:

a) (...)

b) (...)

c) Carmen Carvalhais de Oliveira;

(...)”

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de dezembro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO n.º 552, de 27 de dezembro de 2006.

Abre crédito adicional suplementar, anula dotações e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 
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5º, da Lei Municipal nº 3.981, de 28 de dezembro de 2005;

DECRETA:

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

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
 1.12.1.12.361.0037.2091.33903900.010100 9.546,50
 1.13.1.10.122.0024.1052.44905200.011100 95.000,00
 1.13.1.10.301.0026.2056.33903900.011000 564.907,71
 1.13.1.10.302.0027.2058.33903900.011000 101.319,87
 1.13.1.10.305.0029.2062.33903900.011000 239.000,00
TOTAL 1.009.774,08 

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de 

anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
 1.12.1.12.122.0013.2087.33903900.010100 9.546,50
 1.13.1.10.122.0024.1052.44905200.310200 27.130,00
 1.13.1.10.122.0024.2051.33903900.011000 498,8
 1.13.1.10.301.0026.2056.33903000.011000 18.667,17
 1.13.1.10.301.0026.2056.33903000.011100 1.215,85
 1.13.1.10.301.0026.2056.33903600.011000 4.195,91
 1.13.1.10.301.0026.2056.44905200.011000 58.551,67
 1.13.1.10.301.0029.2066.33903300.011000 391,4
 1.13.1.10.301.0029.2066.44905200.011000 16.283,52
 1.13.1.10.302.0027.2058.33909200.011000 5.265,91
 1.13.1.10.302.0027.2058.44905200.011000 86.601,45
 1.13.1.10.304.0029.2064.33903000.011000 107.178,45
 1.13.1.10.304.0029.2064.33903900.011000 24.179,48
 1.13.1.10.304.0029.2064.44905200.011000 42.354,10
 1.13.1.10.305.0029.1063.44905200.011000 44.550,00
 1.13.1.10.305.0029.1063.44905200.011100 30.264,60
 1.13.1.10.305.0029.2062.33903000.011000 239.692,82
 1.13.1.10.305.0029.2062.44905200.011000 224.186,00
 1.13.1.10.305.0029.2062.33903600.011000 10.010,00
 1.13.1.10.301.0026.2056.33909200.011000 363,34
 1.13.1.10.302.0027.2058.33903600.011000 5.649,61
 1.13.1.10.301.0029.2066.33903000.011000 1.060,00
 1.13.1.10.304.0029.2064.33903300.011000 2.200,00
 1.13.1.10.122.0024.1052.33903000.310200 49.737,50
TOTAL 1.009.774,08

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

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de dezembro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO nº 553, de 28 de dezembro de 2006

Autoriza baixa patrimonial dos bens móveis que menciona e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais e considerando o Ofício OF/GPT/

BM/117/2006 da Secretaria Municipal de Administração;

DECRETA:

Art.1o Fica autorizada a baixa patrimonial, por furto, dos bens móveis relacionados no Anexo I deste Decreto.

Art.2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

CARLOS HAMILTON FERREIRA

Secretário Municipal de Administração Interino

DECRETO nº 553, de 28 de dezembro de 2006

ANEXO I

LOCAL DESCRIÇÃO DO BEM Nº DO PATRIMONIO
Secretaria Municipal de Administração / 

Almoxarifado
Microsystem 423399

Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura / Escola Municipal Ivan Diniz 

Macedo

Microsytem Gradiente 423823

Maquina Fotográfica Digital 14A163

Secretaria Municipal de Administração / 

Manutenção

Furadeira Bosh 310217
Serra Circular 310164
Furadeira 310214
Arco de Serra 31A035
Arco de Serra 31A037

Arco de Serra 31A036

Caixa de Ferramenta 32A002
Chave de Grifo Nº 18 32A004
Chave de Grifo Nº 14 32A007
Alicate de Pressão 32A010
Conj.Chave 32A031
Conj.Chave 32A032
Alicate Pressão 32A035
Alicate Universal 32A040
Alicate Universal 32A041
Alicate Universal 32A042
Marreta 2 Kg 32A073
Marreta 2 Kg 32A074
Alicate 32A075
Plaina 32A080
Plaina 32A081
Rebitador 32A300
Chave Inglesa 32A348
Plaina 32A357
Turquesa 32A481
Turquesa 32A482
Trena 32A510
Andaime 34A000
Andaime 34A021
Andaime 34A022
Andaime 34A023

Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura / Escola Municipal Nossa Senhora 

Aparecida

Maquina Fotográfica 14A154

Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura / Merenda Escolar
Carrinho Armazém 340125

LOCAL DESCRIÇÃO DO BEM Nº DO PATRIMONIO
Secretaria Municipal de Defesa Social CPU 152064
Conselho Tutelar da Região do Bairro 

Petrolândia

Ventilador – FMCA 410009

Estabilizador 430278

PROCON
CPU 153151
CPU 153063
Impressora 153031

Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura / Escola Municipal Vereador Jésu 

Milton dos Santos

Radio Gravador 423310

Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura / Escola Municipal Wlater Lopes

Radio Gravador 421934
Radio Gravador 422379
Radio Gravador 422551

Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura / Escola Municipal Francisco Sales 

Da Silva Diniz

Aparelho Video K7 422821

TransCon

Binóculo 14A068
Binóculo 14A069
Maquina Fotográfica 14A072
CPU 150866
CPU 150867
CPU 151010
CPU 151098
Mini Gravador 42A586
Cafeteira Elétrica 531528

Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura / Escola Municipal Heitor Vilas 

Lobos

DVD 422366

Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura / Instituto Educacional da Criança 

e do Adolescente - INECAC

Furadeira 310181
Furadeira 310188
Pirografo 310335
Pirografo 31A052
Pirografo 31A053
Liquidificador 531900
Liquidificador 531905
Liquidificador 531906
Liquidificador 531904
Liquidificador 531484
Televisão 422687
DVD 422723

Companhia Urbanizadora de Contagem 

- CUCO

CPU 151552
Monitor 151571
Estabilizador 430393

DECRETO n.º 554, de 28 de dezembro de 2006

Abre crédito adicional suplementar, anula dotações e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 

5º, da Lei Municipal nº 3.981, de 28 de dezembro de 2005;

DECRETA:

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

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

 1.13.2.10.843.0003.3049.32902100.010200 1.202,10

 1.13.2.10.843.0003.3049.46907100.010200 2.019,17

 1.13.2.10.122.0023.2048.31909100.010200 887,34

TOTAL 4.108,61

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de 

anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 

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

 1.13.2.10.122.0023.2048.33903300.020100 814,83

 1.13.2.10.122.0023.2048.33903900.020100 3.056,78

 1.13.2.10.122.0023.2048.33909200.020100 189,90

 1.13.2.10.122.0023.2048.33909100.020100 47,10

TOTAL 4.108,61

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

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO nº 555, de 28 de dezembro de 2006

Dispõe sobre alocação, denominação e atribuições dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da Fundação 

de Ensino de Contagem - FUNEC.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 92, inciso VII, da Lei 

Orgânica do Município de Contagem; considerando o disposto nos arts. 42 e 51 da Lei Complementar nº 030, de 20 de 

dezembro de 2006;

DECRETA:

Art. 1º A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC tem a seguinte estrutura organizacional:

§1º Coordenadoria Administrativo-Financeira:

I – Diretoria Administrativa:

a) Gerência de Pessoal;

b) Gerência de Apoio Administrativo.

II – Diretoria Contábil Orçamentária:

a) Gerência Financeira.

§2º Coordenadoria Educacional:
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de direitos e vantagens;

IX - promover a progressão horizontal do servidor 

efetivo;

X - apurar e controlar a freqüência e a escala de férias 

dos servidores;

XI - zelar pela guarda, conservação, segurança e controle 

dos documentos e pastas funcionais e pelo sigilo das 

informações pertinentes;

XII - executar outras atividades correlatas.

Subseção II

Da Gerência de Apoio Administrativo

Art.5º Compete à Gerência de Apoio Administrativo:

I -  administrar o patrimônio mobiliário e  imobiliário, 

inclusive os cedidos em comodatos ou alugados a tercei-

ros;

II -  coordenar os serviços de reprografia, impressão 

gráfica e encadernação de documentos de interesse da 

Administração Municipal Direta;

III -  organizar, controlar e fiscalizar a execução dos 

serviços de copa, limpeza, jardinagem; 

IV -  controlar, executar e fiscalizar as atividades de 

manutenção predial;

V -  gerenciar as atividades de manutenção, limpeza, 

conservação, obras e outros necessários ao apoio logístico 

da sede e dos órgãos da Fundação de Ensino de Conta-

gem - FUNEC;

VI -  dirigir e coordenar as atividades de transporte e 

manutenção de veículos oficiais;

VII -  executar outras atividades correlatas.

Seção II

Da Diretoria Contábil Orçamentária

Art.6º Compete à Diretoria Contábil Orçamentária:

I -  coordenar e orientar os assuntos relativos ao 

controle financeiro da execução orçamentária, das modi-

ficações do detalhamento da despesa, dos processos de 

créditos adicionais e a movimentação de recursos;

II -  orientar, supervisionar e fiscalizar a contabilidade 

analítica e sintética no sistema orçamentário, financeiro 

e patrimonial, em observância ao Plano de Contas e às 

normas pertinentes;

III -  acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transfe-

rências intergovernamentais e das intragovernamentais;

IV -  elaborar balancetes e relatórios mensais, balanços 

anuais e outros registros contábeis;

V -  acompanhar e cumprir as normas do Tribunal de 

Contas da União e do Estado;

VI -  elaborar a prestação de contas de recursos recebi-

dos de outras fontes;

VII -  auxiliar no planejamento e controle dos recursos 

orçamentário-financeiros dos projetos e atividades;

VIII -  registrar e acompanhar a execução orçamentária e 

financeira;

IX -  classificar e promover o arquivamento da docu-

mentação contábil;

X -  orientar as escolas quanto ao processo de criação e 

regularização da caixa escolar;

XI -  executar outras atividades correlatas.

Subseção I

Da Gerência Financeira

Art.7º Compete à Gerência Financeira:

I -  controlar e analisar a arrecadação das receitas, 

orientando os agentes arrecadadores;

II -  controlar e conciliar as contas bancárias;

III -  efetuar pagamentos de despesas;

IV -  promover a maximização dos recursos financeiros 

, elaborar  fluxos de caixa e normatizar procedimentos 

para cumprimento das obrigações pecuniárias;

V -  orientar, supervisionar e controlar a aplicação e 

prestação de contas dos recursos financeiros destinados 

às caixas escolares;

VI -  proceder o levantamento das Tomadas de Contas 

dos responsáveis por bens e valores da Fundação de 

Ensino de Contagem - FUNEC;

VII -  elaborar e submeter periodicamente à apreciação 

e análise superior, relatório estatístico e gerencial das 

atividades desenvolvidas;

VIII -  executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO II

DA COORDENADORIA EDUCACIONAL

Art.8º Compete à Coordenadoria Educacional:

I -  coordenar, planejar e construir estratégias que pro-

movam a unidade da Política Educacional da Fundação de 

Ensino de Contagem - FUNEC;

II -  desenvolver a política do ensino médio do Municí-

pio articulando-a aos programas e Projetos Educacionais 

propostos no âmbito do Governo Federal, Estadual e 

Municipal;

I – Diretoria de Funcionamento Escolar;

II – Diretoria de Projetos Especiais.

§3º Coordenadoria de Educação Profissional e Tecnoló-

gica:

I – Diretoria de Desenvolvimento e Inovação;

II – Diretoria de Extensão.

CAPÍTULO I

DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

Art. 2º Compete à Coordenadoria Administrativo-Finan-

ceira:

I -  planejar, coordenar e supervisionar os serviços 

administrativos, financeiros e orçamentários;

II -  coordenar a aquisição de materiais e serviços 

necessários ao desenvolvimento dos projetos e atividades;

III -  acompanhar os relatórios quantitativos e quali-

tativos referentes ao quadro de cargos e carreiras de 

provimento efetivo;

IV -  coordenar a celebração de convênios e contratos;

V -  garantir suporte técnico e administrativo ao Conse-

lho Fiscal;

VI -  autorizar abertura de processos de compras e licita-

ções;

VII -  levantar as necessidades de produção e sistemati-

zação de informações estatísticas e educacionais;

VIII -  estabelecer mecanismos de coleta e tratamento das 

informações;

IX -  coordenar os processos de modernização e infor-

mação da administração e das unidades escolares;

X -  executar outras atividades correlatas.

Seção I

Da Diretoria Administrativa

Art.3º Compete à Diretoria Administrativa:

I -  coordenar as atividades relativas às rotinas de 

gestão de pessoal que envolve, dentre outras, a prepa-

ração da folha de pagamento, os processos de admissão 

de servidores e a implementação da política de cargos, 

salários e desenvolvimento de pessoal;

II -  fornecer elementos para a elaboração do orçamen-

to e a programação financeira na área de sua competên-

cia;

III -  executar o gerenciamento de pessoal, estabele-

cendo os casos de admissão e contratação temporária em 

casos de emergência, observada a legislação municipal 

vigente;

IV -  acompanhar as atividades referentes ao provimen-

to, movimentação, lotação, remoção, requisição e cessão 

de servidores;

V -  acompanhar, controlar e avaliar o quadro e a 

lotação de pessoal, com vistas à distribuição adequada da 

força de trabalho;

VI -  monitorar a realização de licitações e contratos;

VII -  monitorar o cumprimento dos contratos e convê-

nios firmados;

VIII -  controlar os prazos de vigência dos contratos e 

convênios para a promoção de suas revalidações, termos 

aditivos ou rescisão dentro dos parâmetros de sua vigên-

cia;

IX -  estudar e analisar projetos de aquisição, constru-

ção, ampliação e reforma de imóveis;

X -  supervisionar o recebimento, armazenamento e 

distribuição de materiais de consumo, equipamentos e 

materiais permanentes;

XI -  coordenar os processos de modernização e infor-

mação da administração e das unidades escolares;

XII -  executar outras atividades correlatas.

Subseção I

Da Gerência de Pessoal

Art.4º Compete à Gerência de Pessoal:

I - organizar e manter atualizados os registros funcionais 

do pessoal;

II - preparar e encaminhar atos a serem publicados no 

Diário Oficial do Município;

III - admitir, contratar e lotar o pessoal independente de 

seu regime jurídico;

IV - manter cadastro de pessoal, de cargos de provimento 

efetivo e em comissão com controle da lotação e da movi-

mentação de pessoal;

V - elaborar a folha de pagamento de servidores, estagiá-

rios e pensionistas;

VI - controlar os afastamentos em decorrência de gozo 

de benefícios previdenciários, suspensão e interrupção de 

contrato de trabalho;

VII - registrar, apurar e certificar tempo de serviço e 

outros dados cadastrais, tendo em vista a emissão de 

certidões de contagem de tempo e declarações funcionais 

diversas;

VIII - apurar e analisar os processos relativos a concessão 

III -  planejar e coordenar ações que assegurem a edu-

cação como uma política de inclusão;

IV -  estimular a produção cultural, o desenvolvimento 

científico e tecnológico e o pensamento reflexivo;

V -  levantar as necessidades de produção e sistemati-

zação de informações estatísticas e educacionais;

VI -  promover o planejamento, desenvolvimento, 

acompanhamento e avaliação das atividades ligadas à 

integração dos diversos cursos; 

VII -  formular e coordenar a política de organização e 

funcionamento escolar;

VIII -  realizar estudos para avaliar a necessidade de 

adequação e expansão da rede física escolar;

IX -  elaborar projetos educacionais em articulação com 

a Coordenadoria de Educação Profissional e tecnológica;

X -  coordenar a definição de diretrizes e normas para 

dimensionamento do Quadro de Pessoal da Educação;

XI -  promover ações intersetoriais que articulem o 

desenvolvimento social, cultural, esportivo, econômico, 

ambiental e humano da juventude de Contagem;

XII -  executar atividades correlatas.

Seção I

Da Diretoria de Funcionamento Escolar

Art.9º Compete à Diretoria de Funcionamento Escolar:

I -  implementar a política de organização e funciona-

mento das unidades da Fundação de Ensino de Contagem 

- FUNEC em conformidade com a legislação vigente;

II -  regularizar o funcionamento das unidades, proce-

dendo a validação dos atos escolares;

III -  instruir e analisar os processos de criação, autoriza-

ção de funcionamento e encerramento das unidades;

IV -  planejar e orientar, anualmente, o cadastro e o 

censo escolar;

V -  elaborar as diretrizes para o calendário escolar 

conforme legislação pertinente;

VI -  conceder autorização para lecionar, secretariar e 

dirigir escolas;

VII -  levantar índices de produtividade do ensino médio: 

matrícula, retenção, progressão, evasão, transferência e 

outros;

VIII -  manter atualizado o arquivo da legislação educa-

cional;

IX -  exercer outras atividades correlatas.

Seção II

Da Diretoria de Projetos Especiais

Art.10 Compete à Diretoria de Projetos Especiais:

I -  elaborar e implementar projetos especiais necessá-

rios às demandas educacionais da Fundação de Ensino de 

Contagem - FUNEC;

II -  identificar e articular parceria e financiamento com 

empresas privadas e instituições governamentais visando 

a concretização dos projetos especiais;

III -  coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar os 

projetos especiais;

IV -  exercer outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III

DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA

Art.11 Compete à Coordenadoria de Educação Profissio-

nal e Tecnológica:

I -  coordenar, acompanhar e avaliar a implementação 

dos cursos de ensino médio integrado à Educação Profis-

sional e tecnológica;

II -  coordenar a política pública de formação con-

tinuada dos trabalhadores da Fundação de Ensino de 

Contagem - FUNEC;

III -  promover e planejar ações intersetoriais para 

Educação Profissional e tecnológica;

IV -  formular políticas públicas de elevação de escolari-

dade com qualificação profissional;

V -  coordenar as atividades relativas às estatísticas 

e pesquisas da área para assim atuar na proposição de 

estratégias que visem ao melhor desenvolvimento das 

ações da atividade fim;

VI -  articular a participação sistemática em fóruns que 

tratem da capacitação e da inovação tecnológica das 

diversas cadeias produtivas;

VII -  formular as políticas de emprego/trabalho/renda 

junto com os setores envolvidos com o tema;

VIII -  acompanhar, supervisionar e avaliar a execução 

dos planos, programas e projetos de ensino, propondo 

com base na avaliação dos resultados, a adoção de provi-

dências relativas à reformulação dos mesmos;

IX -  coordenar, acompanhar e avaliar o trabalho de 

formação continuada de trabalhadores;

X -  acompanhar o desenvolvimento dos cursos técnicos 

oferecidos pela Fundação de Ensino de Contagem - FU-

NEC.

XI -  elaborar projetos educacionais em articulação com 

a Coordenadoria de Educacional;

XII -  executar atividades correlatas.

Seção I

Da Diretoria de Desenvolvimento e Inovação

Art.12 Compete à Diretoria de Desenvolvimento e 

Inovação:

I -  promover pesquisas e ações que subsidiem o apri-

moramento dos currículos dos cursos oferecidos;

II -  participar dos assuntos concernentes à criação, 

atualização, extinção e organização didática dos cursos e 

programas de ensino;

III -  propor a oferta de educação profissional e tec-

nológica, levando em conta o avanço do conhecimento 

tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos 

e processos de produção e distribuição de bens e serviços; 

IV -  buscar a integração das ações educacionais com 

as expectativas da sociedade e as tendências do setor 

produtivo.

V -  articular e estimular a cooperação tecnológica 

entre os setores de governo, empresarial e científico-

tecnológico, nos âmbitos federal, estadual e municipal, 

visando a geração de inovações para a competitividade 

das empresas;

VI -  planejar, coordenar e acompanhar estudos técnicos 

e promover a disseminação de seus resultados em temas 

de sua competência;

VII -  executar atividades correlatas.

Seção II

Da Diretoria de Extensão

Art.13 Compete à Diretoria de Extensão:

I -  planejar, coordenar, supervisionar, avaliar, bem 

como executar as atividades relativas à extensão, a inte-

gração e ao intercâmbio com os poderes públicos consti-

tuídos e suas representações, as organizações produtivas, 

e as representações sociais em geral;

II -  organizar e acompanhar visitas técnicas a empre-

sas, feiras e/ou exposições de caráter técnico/científico;

III -  organizar a participação de alunos e docentes em 

curso extra curriculares;

IV -   pesquisar as oportunidades de qualificação de 

professores junto ao setor produtivo;

V -  acompanhar e desenvolver estudos e pesquisas 

qualitativas sobre as demandas, visando o aprimoramen-

to dos cursos oferecidos em relação ao setor produtivo e 

aos avanços tecnológicos;

VI -  articular-se com órgãos e entidades com vistas à 

execução de programas, projetos e ações relativos a sua 

área de atuação;

VII -  promover, coordenar e acompanhar ações referen-

tes a programas de estágio e de geração de trabalho e 

renda com vista ao atendimento de alunos egressos dos 

cursos;

VIII -  acompanhar os alunos egressos;

IX -  executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 As Coordenadorias serão dirigidas por seus respec-

tivos Coordenadores; as Diretorias, por seus respectivos 

Diretores; as Gerências por seus respectivos Gerentes, 

cujos cargos serão providos na forma da legislação 

vigente.

Art. 15 As competências previstas neste Decreto para 

cada órgão consideram-se atribuições e responsabilidade 

dos respectivos titulares dos cargos.

Art. 16 Cada coordenadoria, diretoria e gerência de que 

trata este Decreto poderá atuar em projetos especiais 

que lhes forem atribuídos, desde que pertinentes ao seu 

campo específico de competência.

Art. 17 O Organograma da Fundação de Ensino de Con-

tagem - FUNEC é o constante do Anexo I deste Decreto 

ficando a mesma incumbida da adoção das providências 

administrativas necessárias às nomeações para preenchi-

mento da titularidade dos cargos correspondentes aos 

órgãos referidos neste Decreto.

Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de dezembro 

de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

 DECRETO nº 555, de 28 de dezembro de 2006

ANEXO I – ORGANOGRAMA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO 

DE CONTAGEM
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DECRETO nº 556, de 28 de dezembro de 2006

Dispõe sobre a realização de perícia e nomeação de 

servidores para atuarem como peritos da Corregedoria 

Municipal.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º A Corregedoria Municipal, órgão da Secretaria 

Municipal de Administração, nomeará servidores da Ad-

ministração direta ou indireta para atuarem como peritos 

nos processos administrativos disciplinares e sindicâncias.

§1º Em se tratando de perícia médica, será obrigatória a 

nomeação de mais de um médico da mesma especiali-

dade.

§2º O servidor processado poderá, às suas expensas, indi-

car assistente técnico para acompanhar a perícia.

Art. 2º A Secretaria ou órgão em que estiver lotado o 

servidor nomeado terá o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para informar à Corregedoria Municipal o dia em 

que o mesmo será liberado.

§1º Dado os exíguos prazos para conclusão dos trabalhos 

pela Corregedoria Municipal, a liberação deve ocorrer no 

prazo de até 15 (quinze) dias contados da nomeação.

§2º Se houver impossibilidade na liberação, caberá ao 

chefe imediato justificar as razões do impedimento, 

indicar um substituto e informar a data em que o mesmo 

estará disponível, dentro do prazo estabelecido no caput 

deste artigo. 

§3º Não será admitida uma segunda justificativa pelo 

mesmo motivo, salvo se o impedimento for de natureza 

legal.

Art. 3º O servidor indicado não poderá se recusar a 

exercer o encargo, exceto se houver impedimento legal, 

caso em que será obrigatória a justificativa pela chefia 

imediata.

§1º Se a justificativa for aceita, será encaminhada junta-

mente com o nome de um substituto para a Corregedoria 

Municipal, no prazo de quarenta e oito horas contados 

da ciência da nomeação do servidor impedido. 

§2º Será considerada como falta funcional a recusa 

injustificada do servidor em atender a Corregedoria 

Municipal.

Art. 4º Transcorridos 05 (cinco) dias da nomeação, sem 

que haja oposição, a mesma será publicada e o servidor 

nomeado assumirá o encargo mediante compromisso 

legal.

§1º O Corregedor Municipal designará dia e hora para a 

realização da perícia, que será concluída no prazo máxi-

mo de 20 (vinte) dias.

§2º Considerar-se-ão encerrados os trabalhos periciais 

quando forem esclarecidas todas as questões obscuras ou 

controvertidas suscitadas pelas partes.

Art. 5º Se a perícia for requerida pelo processado e a 

Administração Pública não dispuser de profissionais 

especializados da área técnica pertinente, as despesas 

para a realização, inclusive honorários periciais, serão 

suportados pelo requerente.

§1º Na hipótese descrita no caput deste artigo, a Corre-

gedoria Municipal fará pesquisa na entidade da categoria 

profissional e após obter indicação de um profissional e a 

estimativa de honorários, concederá vista ao processado 

para se manifestar.

§2º A realização da perícia será determinada após o 

depósito dos honorários em banco credenciado pelo 

Município à disposição do Secretário Municipal de Admi-

nistração e do Corregedor Municipal.

Art. 6º O servidor que for nomeado, terá a seu critério 

e de comum acordo com sua chefia, 03 (três) dias para 

serem gozados e constará na sua pasta funcional os rele-

vantes os serviços prestados à Corregedoria Municipal.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 557, de 28 de dezembro de 2006

Dispõe sobre o regulamento operacional do serviço de 

transporte especial escolar e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 4.043, de 01 

de novembro de 2006;

CONSIDERANDO a realização do I Encontro Municipal de 

Transportes que discutiu as principais necessidades do 

sistema de transporte do Município, no período de 5 a 20 

de março de 2005;

CONSIDERANDO o inciso XII, do art. 7º, da Lei nº 4.043, 

de 01 de dezembro de 2006;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 3.548, de 03 de 

junho de 2002, que dispõe sobre o Sistema Municipal 

de Transporte e Circulação no Município de Contagem, 

adequando a legislação municipal à federal, em especial, 

ao Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências;

CONSIDERANDO as atas das reuniões do Conselho Muni-

cipal de Transportes de Contagem, realizadas em 11 e 23 

de maio e 14 de junho de 2006;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o regulamento operacional do servi-

ço de transporte especial escolar.

Art. 2º O Poder Executivo, por meio da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte - TransCon, editará as 

normas complementares e seus procedimentos de traba-

lho, em conformidade com o regulamento de que trata o 

art. 1º deste Decreto.

Art. 3º A fiscalização do serviço será exercida pela 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - TransCon 

através de agentes próprios ou conveniados.

Art. 4º A sistematização das normas para execução do 

transporte especial escolar em Contagem é estabelecida 

no Anexo I - Regulamento Operacional do serviço de 

transporte especial escolar, deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário, tornando 

sem efeito a publicação feita na seção da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

– TransCon, no Diário Oficial de Contagem, Ano 15 

– Edição nº 2313.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 557, de 28 de dezembro de 2006

ANEXO I

REGULAMENTO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE TRANS-

PORTE ESPECIAL ESCOLAR

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Regulamento organiza o serviço de trans-

porte especial escolar do Município de Contagem, com 

fundamento nas normas constitucionais, nas disposições 

do Código Nacional de Trânsito Brasileiro e na Lei nº 

3.548, de 03 de junho de 2002.

Art. 2º O serviço de transporte especial escolar no 

Município de Contagem será executado por meio de 

concessão delegada pela Autarquia Municipal de Trânsito 

e Transportes de Contagem - TransCon, em processo 

licitatório e reger-se-á por este e demais Leis, decretos e 

atos normativos complementares.

Art. 3º O transporte especial escolar visa proporcionar um 

serviço de transporte privativo para estudantes do ensino 

fundamental ao ensino médio e, para tal, deverá efetuar 

a ligação escola-residência e vice-versa, sem o estabeleci-

mento de um itinerário fixo, com retribuição pecuniária 

estabelecida em comum acordo entre a concessionária e 

o usuário.

CAPÍTULO II

DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º Para a interpretação deste Regulamento, define-

se:

I - transporte especial escolar: o transporte privativo 

de estudantes do ensino fundamental ao ensino médio 

efetuado no Município de Contagem.

II - concessão – contrato administrativo pelo qual o Poder 

Executivo, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem - TransCon, mediante processo 

licitatório, delega a terceiros a execução do serviço públi-

co de transporte especial escolar nas condições estabeleci-

das neste Regulamento;

III - empresa concessionária - pessoa jurídica detentora 

da concessão;

IV – concessionário – pessoa física detentora da conces-

são;

V – poder concedente – Poder Executivo Municipal, por 

meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

- TransCon;

VI - condutor - motorista profissional, concessionário do 

serviço de transporte especial escolar, inscrito no cadastro 

de Condutores de Veículos Escolares;

VII - condutor auxiliar - condutor vinculado ao concessio-

nário ou à empresa concessionária por qualquer vínculo 

de direito;

VIII - veículo - veículo inscrito no cadastro de escolares 

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Con-

tagem – TransCon;

IX - acompanhante - profissional com treinamento espe-

cífico para assistência e acompanhamento de escolares 

durante o trajeto, o embarque e o desembarque;

X - permuta - troca de veículos dentro do sistema;

XI - substituição - substituição de veículo do sistema;

XII - inclusão - entrada de veículo para o sistema em 

decorrência de aumento da frota;

XIII - licença para afastamento do veículo - Licença para 

afastamento do veículo por tempo determinado;

XIV - autorização de tráfego - documento emitido 

pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem - TransCon que autoriza o veiculo a operar no 

Sistema de Transporte Especial Escolar;

XV - registro do condutor - documento emitido pela Au-

tarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon que autoriza o condutor a dirigir o veículo;

XVI - registro do acompanhante - documento emitido 

pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem - TransCon que autoriza determinado profis-

sional a acompanhar os escolares;

XVII - pontos de transporte escolar - local regulamentado 

nas imediações das escolas para embarque e desembar-

que dos escolares;

XVIII - número do veículo - número de identificação do 

veículo expedido pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem – TransCon;

XIX - renúncia à concessão do contratado - devolução 

voluntária da concessão;

XX - cassação da concessão do contratado - perda da 

concessão por infração legal ou regulamentar;

XXI - custo de gerenciamento operacional (CGO) 

- remuneração à Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem - TransCon pela administra-

ção do serviço envolvendo o controle dos cadastros, 

fiscalização, realização das vistorias programadas, cálculo 

dos custos operacionais, implantação e manutenção dos 

pontos de transporte escolar, estudos e melhorias para 

o serviço e atendimento às solicitações e reclamações da 

comunidade;
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XXII - JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infra-

ções;

XXIII – JARIT – Junta Administrativa de Recursos de Infra-

ções de Transporte da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem – TransCon;

XXIV – van - veículo com capacidade máxima de 15 

passageiros sentados;

XXV - microônibus - veículo automotor de transporte 

coletivo com capacidade até 20 (vinte) passageiros;

XXVI - ônibus - veículo automotor de transporte coletivo 

com capacidade para mais de 20 (vinte) passageiros, 

ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior 

comodidade destes, transporte maior número;

XXVII – escola concessionária - estabelecimento de ensino 

ou órgão da administração federal, estadual ou municipal 

detentora da concessão;

CAPÍTULO III

DA CONCESSÃO

Art. 5º O transporte especial escolar no Município de 

Contagem é coordenado pela Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon e opera-

do por terceiros, sob contrato de adesão, nos termos da 

Constituição Federal, delegada única e exclusivamente 

pela TransCon.

§1º A delegação da concessão e aumento da frota de 

veículos para o serviço de transporte escolar do Município 

de Contagem só será autorizada após estudos que com-

provem sua viabilidade técnica e econômica, respeitado o 

processo licitatório.

§2º A delegação de novas concessões somente será auto-

rizada por ato do Chefe do Poder Executivo.

§3º Recebida a delegação da concessão, os concessioná-

rios, as empresas concessionárias e as escolas concessioná-

rias terão o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 

a partir da assinatura do termo, para apresentar o veículo 

nas condições previstas neste Regulamento. 

§4º O não cumprimento do disposto no §3º deste artigo 

implicará na renúncia à concessão, independentemente 

de notificação de qualquer natureza e de decisão que a 

declare.

§5º O prazo estipulado no §3º deste artigo poderá ser 

prorrogado em caso de força maior reconhecida por 

autoridade competente, nunca em caráter individual.

§6º É vedada a participação no processo licitatório de 

pessoas físicas detentoras de qualquer outro tipo de 

concessão de transporte público de passageiros.

Art. 6º A concessão de que trata este Regulamento será 

delegada a pessoa física ou jurídica.

§1º Só será delegada uma única concessão a cada conces-

sionário ou empresa concessionária.

§2º A concessão delegada à escola concessionária admi-

tirá o limite de até 5% (cinco por cento) do número de 

seus alunos, para cadastramento de seus veículos para o 

transporte exclusivo de seus alunos.

§3º A concessão admitirá somente o cadastramento de 01 

(um) veículo.

§4º A delegação de concessão para empresa conces-

sionária deverá obedecer ao exposto no art. 11 deste 

Regulamento.

§5º Os titulares, sócios ou acionistas de empresas conces-

sionárias não poderão deter concessão de pessoa física.

Art. 7º Os concessionários, empresas concessionárias 

e escolas concessionárias que desejarem devolver sua 

concessão ao poder concedente deverão requerer o 

cancelamento da mesma junto a Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon.

Parágrafo único O cancelamento só será autorizado pela 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Con-

tagem - TransCon após efetivação da baixa de cadastros, 

conforme exigência do art. 25 e seus incisos.

Art. 8º A concessão é delegada para operacionalização no 

Município de Contagem.

Parágrafo único A operação do serviço de transporte 

escolar nas escolas sediadas no Município de Contagem 

só poderá ser realizada por concessionário, empresa 

concessionária e escola concessionária reconhecida pela 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Conta-

gem - TransCon.

CAPÍTULO IV

DO SERVIÇO

Art. 9º O Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes 

de Contagem - TransCon poderá firmar convênios com 

outros municípios e entidades da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte para operação entre eles, desde que o 

serviço seja prestado de acordo com este Regulamento.

Art. 10 Os veículos serão dirigidos pelo concessionário ou 

outro condutor vinculado ao concessionário, à empresa 

concessionária ou escola concessionária por qualquer 

vínculo de direito.

Parágrafo único É função precípua do concessionário a 

prestação direta do serviço, cabendo ao seu condutor 

auxiliar complementar e dar continuidade ao trabalho 

do titular.

Art. 11 Para o caso de empresa concessionária e/ou 

escola concessionária deverão ser cumpridas as seguintes 

especificações:

I – ter a empresa sede no Município de Contagem;

II – possuir instalações próprias ou alugadas contendo 

área apropriada para estacionamento dos veículos.

Art. 12 Em função da segurança dos escolares e da con-

veniência técnico operacional, a Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon poderá 

regulamentar pontos de transporte escolar.

Parágrafo único As especificações dos pontos de transpor-

te escolar poderão ser modificadas sempre que os fatores 

de segurança e a conveniência técnico-operacional assim 

o exigirem.

Art. 13 O embarque e desembarque dos escolares deve-

rão ser efetuados com segurança em áreas de estaciona-

mento regulamentado.

Art. 14 O concessionário, empresa concessionária e escola 

concessionária poderão requerer a suspensão da conces-

são, nas seguintes situações:

I - furto ou roubo do veículo - até 360 (trezentos e 

sessenta) dias;

II - acidente grave ou destruição total do veículo - até 180 

(cento e oitenta) dias;

III - substituição do veículo - até o início do semestre 

letivo seguinte.

§1º O exposto nos incisos I e II deste artigo deverá ser 

devidamente comprovado através de documentação.

§2º O prazo previsto nos incisos I e II deste artigo poderá 

ser prorrogado uma vez por igual período, a critério 

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem - TransCon.

§3º Na ocorrência do previsto nos incisos I, II e III e nos 

demais casos de impedimentos de circulação do veículo, 

o concessionário, empresa concessionária e escola con-

cessionária deverão providenciar o imediato transporte 

dos escolares, através de veículo reserva cadastrado, 

conforme previsto no §2º do art. 21.

Art. 15 Os escolares deverão ser transportados exclu-

sivamente assentados em banco de passageiros sendo 

vedado, aos menores de 10 anos, o seu transporte no 

banco dianteiro.

Art. 16 No transporte dos escolares que cursam até a 4ª 

série do ensino fundamental, é obrigatória a presença de 

acompanhante, com idade mínima de 18 anos. 

Art. 17 Os concessionários, empresas concessionárias e es-

colas concessionárias deverão informar à Autarquia Muni-

cipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon 

os horários de embarque e desembarque dos escolares 

nos estabelecimentos de ensino e, quando solicitados, os 

itinerários estabelecidos para os veículos.

Art. 18 A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes 

de Contagem - TransCon poderá determinar a alteração 

de trechos dos itinerários em função da segurança.

CAPÍTULO V

DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

Art. 19 É condição essencial do concessionário, do con-

dutor auxiliar ou do acompanhante do veículo a prova 

capaz de não ter sido considerado culpado nos termos do 

inciso LVII, do art. 5º, da Constituição Federal, por crime 

culposo ou doloso.

Art. 20 É vedado ao servidor da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, concur-

sado ou em cargo de confiança, o exercício da atividade 

de concessionário ou auxiliar.

Parágrafo único No caso de municípios conveniados e 

integrados ao serviço de transporte especial escolar de 

Contagem, os funcionários dos mesmos, vinculados ao 

respectivo órgão gestor dos serviços de trânsito e trans-

porte, não poderão exercer a atividade de concessionário 

e condutor auxiliar.

CAPÍTULO VI

DO CADASTRAMENTO

Art. 21 Os concessionários, as empresas concessionárias e 

escolas concessionárias, os condutores auxiliares, os acom-

panhantes e os veículos serão cadastrados na Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - Trans-

Con para operação no sistema.

§1º O total dos condutores auxiliares, assim como o total 

de acompanhantes cadastrados por empresa concessioná-

ria e escola concessionária não poderá exceder o número 

correspondente ao dobro de veículos de sua frota.

§2º As cooperativas, as associações, o sindicato de classe 

ou concessionários, por meio de recursos e critérios 

próprios, poderão manter veículos para utilização como 

reserva, que serão igualmente cadastrados e vistoriados 

pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem - TransCon para operarem nos casos de impos-

sibilidade de circulação dos veículos que prestam serviço 

regularmente. 

Art. 22 O concessionário poderá cadastrar somente 01 

(um) condutor auxiliar e 02 (dois) acompanhantes.

Art. 23 Competem ao concessionário pessoalmente e à 

empresa concessionária e escola concessionária por meio 

de seu representante legal, efetuar, manter atualizado 

e dar baixa em qualquer cadastro, inclusive os de seus 

condutores auxiliares e acompanhantes.

§1º Os delegatários do serviço de transporte especial 

escolar deverão manter rigoroso controle da relação 

de condutor, acompanhante e veículo em condições de 

informar, quando solicitadas pela TransCon, o nome do 

condutor auxiliar ou acompanhante que, em determina-

do momento, prestava serviço no veículo identificado.

§2º No caso de impedimento do concessionário, devida-

mente comprovado por atestado, este poderá ser repre-

sentado por procurador legalmente constituído.

§3º A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem - TransCon poderá solicitar das empresas con-

cessionárias e escola concessionária que dados cadastrais 

e suas alterações sejam fornecidos em meio magnético.

§4º Mediante autorização da TransCon , o cadastro de 

condutor auxiliar e acompanhante poderá ser efetuado 

pelo contratado pessoa física ou pelo representante legal 

de pessoa jurídica.

§5º Para o cadastro e baixa do contratado será exigida a 

presença do representante legal do órgão público.

Art. 24 O cadastramento será efetuado mediante a apre-

sentação dos seguintes documentos:

I - Para concessionário e condutor auxiliar:

a) Carteira de Identidade;

b) Carteira nacional de habilitação (categoria D ou E);

c) Quitação Militar e eleitoral;

d) Atestado médico de sanidade física e mental;

e) Comprovante de inscrição no INSS como autônomo;

f) Certificado de aprovação nos cursos de Relações 

Humanas, Princípios Básicos do Regulamento do Serviço 

de Transporte Escolar e Direção Defensiva, administrados 

pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem - TransCon ou por entidades por ela reconhe-

cidas;

g) Declaração de domicílio de próprio punho;

h) Declaração de que compreende as condições gerais e 

específicas do presente regulamento e manifestação de 

acordo com as mesmas, estando ciente que o requerimen-

to da autorização implica na aceitação dos termos deste;

i) Declaração de que não possui qualquer outro tipo de 

concessão de transporte público de passageiros.

j) Duas fotos de identificação;

k) Certidões Negativas de Distribuição de Feitos Criminais 

emitidas pela Justiça Federal; pela Justiça Estadual da 

comarca de Contagem; pela Justiça Estadual da comarca 

de Belo Horizonte; pela Justiça Militar (Auditoria Militar); 

pela Justiça Eleitoral; pelo Juizado Especial Criminal 

de Contagem e pelo Juizado Especial Criminal de Belo 

Horizonte, no prazo máximo de 10 (dez) dias da data de 

apresentação.

II - Para o acompanhante:

a) Carteira de identidade; 

b) Quitação militar e eleitoral;

c) Atestado médico de sanidade física e mental;

d) Certificado de aprovação nos cursos de Relações 

Humanas e Princípios Básicos do Regulamento do Serviço 

Público de Transporte Escolar, administrados pela Autar-

quia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon ou por entidades por ela reconhecidas;

e) Declaração de domicilio de próprio punho;

f) Declaração de que compreende as condições gerais e 

específicas do presente regulamento e manifestação de 

acordo com as mesmas, estando ciente que o requerimen-

to da autorização implica na aceitação dos termos deste;

g) Duas fotos de Identificação. 

III - Para empresa concessionária pessoa jurídica e escola 

concessionária:

a) Contrato social registrado na Junta Comercial ou em 

cartório de Registro Civil das pessoas jurídicas;

b) Alvará de localização;

c) Certificado de regularidade jurídica fiscal;

d) Certidão negativa de Distribuição de Feitos Trabalhista;

e) Certidão do INSS.

IV - Para o veículo:

a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo 

com respectivo seguro quitado;

b) Laudo de vistoria expedido pela Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon;

§1º O atestado médico de sanidade física e mental deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data de sua expedição e renovado bianual-

mente.

§2º A critério da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem - TransCon, poderá ser exigida 

a apresentação de quaisquer outros documentos ou 

revalidação dos apresentados.

§3º Efetuado o cadastramento será emitida pela Autar-

quia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon a Autorização de Tráfego, o Registro de 

Condutor e o Registro do Acompanhante.

§4º O Registro do Condutor e o Registro do Acompa-

nhante serão emitidos como crachás que serão utilizados 

ostensivamente pelos mesmos quando em serviço.

§5º O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 

deverá estar em nome do próprio concessionário e no 

caso de empresa concessionária e da escola concessioná-

ria, em nome da pessoa jurídica.

§6º O condutor do veículo da Escola Concessionária deve-

rá ser funcionário do quadro permanente da empresa.

§7º O concessionário ou condutor auxiliar não residente 

em Contagem deverá apresentar Certidão Negativa de 

Feitos Criminais emitida pela Justiça Estadual da Comarca 

na qual é domiciliado e ainda, se houver, do Juizado 

Especial Criminal da mesma Comarca.

Art. 25 Na baixa dos cadastros serão exigidos

I - Para concessionário, empresa concessionário concessio-

nária, escola concessionária e condutor auxiliar:

a) Quitação geral junto à Autarquia Municipal de Trânsi-

to e Transportes de Contagem - TransCon;

b) Devolução do(s) Registro(s) do(s) Condutor (es).

II - Para o veículo:

a) Quitação geral junto à Autarquia Municipal de Trânsi-

to e Transportes de Contagem - TransCon;

b) Saída do veículo, conforme exposto no art. 30 deste 

Regulamento.

III - Para o acompanhante:

a) Quitação geral junto à Autarquia Municipal de Trânsi-

to e Transportes de Contagem - TransCon;

b) Devolução do Registro de Acompanhante.

Parágrafo único No caso de serviço prestado por con-

tratado, a baixa do veículo só será efetuada mediante 

autorização por escrito de órgão público contratante.

CAPÍTULO VII

DOS VEÍCULOS

Art. 26 Os concessionários, as empresas concessionárias e 

escolas concessionárias terão, obrigatoriamente, os seus 

veículos licenciados no Município de Contagem.

Art. 27 Para a operação do serviço, os veículos deverão 

ter as seguintes características:

I - capacidade para transportar o condutor, o acompa-

nhante e no mínimo 7 (sete) escolares, exclusivamente 

assentados.

II - permanecer com suas características originais de 

fábrica, satisfazendo às exigências do Código de Trânsito 

Brasileiro e legislações pertinentes, observando os aspec-

tos de segurança e conforto a critério da Autarquia Muni-

cipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon.

§1º Excepcionalmente, a Autarquia Municipal de Trânsito 

e Transportes de Contagem - TransCon poderá autorizar 

alterações das características originais dos veículos, 

respeitada a regulamentação e com apresentação do Cer-

tificado de Segurança Veicular expedido pelo INMETRO.

§2º No caso de condutores portadores de deficiência 

física, serão aceitos veículos adaptados, desde que apro-

vados pelo DETRAN-MG. 

Art. 28 Os veículos deverão ser obrigatoriamente dotados 

dos seguintes documentos e equipamentos, além dos 

exigidos na legislação:

I - cintos de segurança em número correspondente ao de 

passageiros assentados;

II - fecho interno de segurança nas portas;

III - luz de freio elevada;

IV - faixa horizontal amarela, na traseira e nas laterais de 

sua carroceria, de 40 cm de largura à meia altura, com 

dístico “ESCOLAR”;

V - dispositivo que impeça que as janelas, exceto a do 

condutor e acompanhante, abram mais do que 15 (quin-

ze) centímetros;

VI - autorização de Tráfego, Registro de Condutor e 

Registro de Acompanhante;

VII - selo de vistoria afixado na parte interna do pára-

brisa no canto superior direito e instalado pela Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

– TransCon;

VIII - registrador inalterável de velocidade e tempo;

IX - lacre na porta e vão da escada traseiros no caso de 

ônibus e microônibus;

§1º Os cintos de segurança deverão ser instalados de 

acordo com os critérios do CONTRAN.

§2º Os equipamentos definidos nos incisos III, VI, VII e IX 

deste artigo serão especificados e padronizados pela Au-

tarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon por meio de portaria.

§3º A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem - TransCon, a qualquer tempo, poderá adotar 

outros equipamentos de uso obrigatório.

Art. 29 Será permitida na parte interna e/ou externa 

do veículo além das previstas na legislação, inscrições 

relativas à denominação das escolas servidas pelo veículo 

e identificação do transportador, obedecidos os padrões 

a serem definidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem – TransCon.

Art. 30 Para a saída dos veículos do serviço serão exigidos:

I - devolução da Autorização de Tráfego;

II - retirada dos equipamentos enumerados nos itens IV, 

VI e VII do art. 28.

Parágrafo único A comprovação da retirada dos itens do 

inciso II deste artigo será efetuada através de vistoria e 

emissão de laudo.

Art. 31 Os veículos com capacidade para até 20 (vinte) 

passageiros que estão operando atualmente no sistema 
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deverão ser obrigatoriamente substituídos, por outro 

mais novo, até o dia 31 (trinta e um) de dezembro do 

ano em que os mesmos completarem 13 (treze) anos de 

fabricação.

§1º Por medida de segurança a qualquer tempo a Autar-

quia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon poderá retirar de circulação o veículo com vida 

útil vencida.

§2º Os veículos que entrarem no sistema após a publica-

ção deste regulamento e que tenham capacidade para 

até 20 (vinte) passageiros deverão obrigatoriamente ter 

no máximo 7 (sete) anos de fabricação.

Art. 32 Os veículos com capacidade acima de 20 (vinte) 

passageiros que estão operando atualmente no sistema 

serão obrigatoriamente substituídos por outro mais novo, 

até o dia 31 (trinta e um) de dezembro do ano em que os 

mesmos completarem 18 (dezoito) anos de fabricação.

Parágrafo único Os veículos que entrarem no sistema 

após a publicação deste regulamento e que tenham capa-

cidade acima de 20 (vinte) passageiros deverão obrigato-

riamente ter no máximo 11 (onze) anos de fabricação.

Art. 33 A permuta entre veículos será admitida mediante 

prévia autorização da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem - TransCon.

CAPÍTULO VIII

DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES

SEÇÃO I 

DOS CONDUTORES

Art. 34 Os deveres dos condutores, além dos previstos no 

Código de Trânsito Brasileiro, serão classificados nos gru-

pos descritos a seguir para fins de aplicação das sanções 

de que trata o Capítulo IX deste Regulamento.

§1º GRUPO 1:

I - trajar-se adequadamente, entendendo como tal o uso 

de camisa com mangas, calça comprida, bermuda, saia, 

sapato, tênis ou sandália presa no calcanhar;

II - renovar bianualmente o atestado médico de sanidade 

física e mental. Para as pessoas acima de 60 (sessenta) 

anos a renovação será anual;

III - usar o cinto de segurança, enquanto estiver dirigindo 

o veículo em serviço.

§2º GRUPO 2:

I - conduzir os escolares até o seu destino final sem inter-

rupção voluntária da viagem;

II - tratar com urbanidade e polidez os escolares e o 

público;

III - aproximar o veículo da guia da calçada para embar-

que e desembarque dos escolares.

§3º GRUPO 3:

I - permitir e facilitar o pessoal credenciado pela Autar-

quia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon a realizar fiscalização;

II - entregar aos escolares, no prazo máximo de 01 (um) 

dia útil, qualquer objeto esquecido no veículo nos casos 

de ausência do acompanhante.

§4º GRUPO 4:

I - manter-se com decoro e correção devidos;

II – portar os documentos obrigatórios para transporte 

escolar, os exigidos pela legislação de trânsito, como tam-

bém a relação nominal dos escolares transportados.

§5º O descumprimento dos deveres estabelecidos neste 

artigo sujeitará o infrator às penalidades descritas no 

Anexo I do Regulamento operacional do serviço de trans-

porte especial escolar, de que trata o Decreto nº 557, de 

28 de dezembro de 2006.

Art. 35 As proibições aos condutores, além das previstas 

no Código de Trânsito Brasileiro, serão classificadas nos 

grupos descritos a seguir para fins de aplicação das san-

ções de que trata o Capítulo IX deste Regulamento:

§1º GRUPO 1:

I - fumar quando estiver conduzindo escolares.

II - ausentar-se do veículo, quando este estiver aguardan-

do escolares.

III - abastecer o veículo, quando o mesmo estiver condu-

zindo escolares.

IV - dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança 

de escolares ou terceiros.

§2º GRUPO 2:

I - conduzir o veículo com excesso de lotação.

§3º GRUPO 3:

I - dirigir o veículo desenvolvendo velocidade acima de 

60 Km/h.

§4º GRUPO 4:

I - efetuar transporte de escolares em outro município 

que não tenha convênio com a Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon.

§5º GRUPO 5:

I - dirigir o veículo em estado de embriaguez ou sob efei-

to de substâncias entorpecentes ou alucinógenas.

II - exercer a atividade, enquanto estiver cumprindo pena, 

se for condenado por crime culposo ou doloso, salvo nos 

casos de autorização judicial.

III - dirigir o veículo estando com a CNH suspensa.

IV - dirigir o veículo movido a gás liqüefeito de petróleo.

V - portar ou manter no veículo arma de qualquer 

espécie.

VI - desacatar a fiscalização.

VII – efetuar o transporte remunerado de passageiros 

sem autorização da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem - TransCon.

§6º A desobediência das proibições previstas neste artigo 

sujeitará o infrator às penalidades descritas no Anexo I 

do Regulamento operacional do serviço de transporte 

especial escolar, de que trata o do Decreto nº 557, de 28 

de dezembro de 2006.

SEÇÃO II

DOS ACOMPANHANTES

Art. 36 Os deveres dos acompanhantes e condutores que 

prestam o serviço de acompanhante serão classificados 

nos grupos descritos a seguir para fins de aplicação das 

sanções de que trata o Capítulo IX deste Regulamento.

§1º GRUPO 1:

I - Trajar-se adequadamente, entendendo como tal o uso 

de camisa com mangas, calça comprida, bermuda, saia, 

sapato, tênis ou sandália presa no calcanhar.

II - Renovar bianualmente o atestado médico de sanidade 

física e mental. Para as pessoas acima de 60 sessenta anos 

a renovação é anual.

§2º GRUPO 2:

I - Orientar o embarque e desembarque dos escolares, 

conduzindo-os do veículo até a porta da escola e da porta 

de casa ao escolar e vice-versa.

II - Tratar com urbanidade e polidez os escolares e o 

público.

§3º GRUPO 3:

I - Permitir e facilitar o pessoal credenciado pela Autar-

quia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon a realizar fiscalização. 

II - Entregar aos escolares, no prazo máximo de 01 (um) 

dia útil, qualquer objeto esquecido no veículo.

III - Manter as janelas do veículo, exceto a do condutor 

e do acompanhante, abertas no máximo em 15 (quinze) 

centímetros.

§4º GRUPO 4:

I - Manter com decoro e correções devidos.

§5º O descumprimento dos deveres estabelecidos neste 

artigo sujeitará o infrator às penalidades descritas no 

Anexo I do Regulamento operacional do serviço de trans-

porte especial escolar, de que trata o Decreto nº 557, de 

28 de dezembro de 2006.

Art. 37 As proibições aos acompanhantes e conduto-

res que prestam o serviço de acompanhante, serão 

classificadas nos grupos descritos a seguir para fins de 

aplicação das sanções de que trata o Capítulo IX deste 

Regulamento:

§1º GRUPO 1:

I - Fumar, quando estiver prestando serviço.

§2º GRUPO 4:

I - Permitir que escolares sejam transportados em pé no 

banco dianteiro ou em locais inadequados.

§3º GRUPO 5:

I - Prestar serviço em estado de embriaguez ou sob efeito 

de substâncias entorpecentes ou alucinógenas.

II - Exercer a atividade, enquanto estiver cumprindo pena, 

se for condenado por crime culposo ou doloso, salvo nos 

casos de autorização judicial.

III - Portar ou manter no veículo arma de qualquer 

espécie.

§4º A desobediência das proibições previstas neste artigo 

sujeitará o infrator às penalidades descritas no Anexo I 

do Regulamento operacional do serviço de transporte 

especial escolar, de que trata o Decreto nº 557, de 28 de 

dezembro de 2006.

SEÇÃO III

DOS CONCESSIONÁRIOS, DAS EMPRESAS CONCESSIONÁ-

RIAS E ESCOLAS CONCESSIONÁRIAS

Art. 38 Os deveres dos concessionários, das empresas con-

cessionárias e escolas concessionárias, serão classificados 

nos grupos descritos a seguir para fins de aplicação das 

sanções de que trata o Capítulo IX deste Regulamento.

§1º GRUPO 1:

I - manter atualizado e dar baixa em qualquer cadastro, 

inclusive de seus condutores auxiliares e acompanhantes, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

II - apresentar ou revalidar quaisquer documentos 

conforme exigência do parágrafo 6º e 7º do inciso I, do 

artigo 24.

III - comunicar qualquer acidente com o veículo no prazo 

máximo de 01 (um) dia útil a contar da data do acidente.

IV - portar os documentos exigidos no artigo 28.

§2º GRUPO 2:

I - acatar a determinação da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon nos 

termos do art. 18 deste Regulamento.

II – fornecer à Autarquia Municipal de Trânsito e Trans-

portes de Contagem - TransCon, quando solicitadas, as 

informações com o registro de velocidade dos veículos.

§3º GRUPO 3:

I - permitir e facilitar a realização de estudos e fiscaliza-

ções pelo pessoal credenciado pela Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon.

II - providenciar o imediato transporte dos escolares nos 

casos previstos no § 3º do art. 14.

§4º GRUPO 4:

I - submeter à vistoria veículo, após reparo, que tenha 

sofrido acidente que comprometa a segurança.

II - dotar os veículos com os equipamentos exigidos no 

art. 28.

III - submeter os veículos às vistorias determinadas pela 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Conta-

gem - TransCon, nos prazos e datas estabelecidos, salvo 

apresentação de justificativa formal aprovada e com a en-

trega do Mote (Mapa Operacional do Transporte Escolar).

IV - dar baixa no veículo conforme instruções do art. 25 

nos casos de substituição, cancelamento ou cassação da 

concessão ou redução de frota.

§5º O descumprimento dos deveres estabelecidos neste 

artigo sujeitará o infrator às penalidades descritas no 

Anexo I do Regulamento operacional do serviço de trans-

porte especial escolar, de que trata o Decreto nº 557, de 

28 de dezembro de 2006.

Art. 39 As proibições aos concessionários, às empre-

sas concessionárias e escolas concessionárias, serão 

classificados nos grupos descritos a seguir para fins de 

aplicação das sanções de que trata o Capítulo IX deste 

Regulamento.

§1º GRUPO 1:

I - permitir a colocação de qualquer inscrição, legenda ou 

publicidade nas partes interna ou externa do veiculo sem 

prévia autorização da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem - TransCon.

II - permitir que o veículo preste serviço em más condições 

de higiene e conservação.

§2º GRUPO 3:

I - Alterar as características dos veículos determinadas 

pelo inciso II do art. 27 sem autorização da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon.

§3º GRUPO 4:

I - permutar veículos sem prévia autorização da Autar-

quia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon.

II - permitir que pessoa não autorizada pela Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon dirija o veículo ou exerça a função de acom-

panhante.

III - permitir que o veículo circule com o registrador de 

velocidade com defeito ou violado.

IV - permitir que o veículo circule com a vida útil vencida, 

salvo nos casos previstos neste Regulamento. 

V - permitir que o veículo preste serviço em más condi-

ções de funcionamento e segurança.

VI - deixar de prestar as informações a que se refere o 

art. 17. 

VII – veículo sem a presença de acompanhante, no trans-

porte dos escolares que cursam até a 4ª série do 1º grau.

§4º GRUPO 5:

X - efetuar a cessão da concessão.

XI - operar o serviço, estando com falência decretada, a 

empresa concessionária.

XII - permitir que o veículo circule movido a gás liquefeito 

de petróleo.

XIII - deixar a prestação do serviço a cargo exclusivo de 

seu condutor auxiliar, em se tratando de concessionário 

pessoa física.

XIV – efetuar o transporte remunerado de passageiros 

sem autorização da TransCon.

§5º A desobediência das proibições previstas neste artigo 

sujeitará o infrator às penalidades descritas no Anexo I, 

do Regulamento operacional do serviço de transporte 

especial escolar, de que trata o Decreto nº 557, de 28 de 

dezembro de 2006.

CAPÍTULO IX

DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E RECURSOS

SEÇÃO I 

DA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO

Art. 40 O poder de polícia administrativa será exercido 

pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes 

de Contagem - TransCon que terá competência para a 

administração das apurações das infrações e aplicabilida-

de das penas.

Art. 41 Constitui infração a ação ou omissão que importe 

na inobservância, por parte dos concessionários, empresas 

concessionárias e escolas concessionárias, condutores ou 

acompanhantes de normas estabelecidas neste Regula-

mento e demais normas e instruções complementares.

Art. 42 Dependendo de sua natureza ou tipicidade as 

infrações poderão ser constatadas pela fiscalização em 

campo e / ou nos seus arquivos.

Art. 43 Constatada a infração, será lavrado, de oficio, 

o auto de infração e a notificação será entregue pes-

soalmente ou via postal mediante recibo ou aviso de 

recebimento dos correios (AR). 

§1º A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem - TransCon terá prazo de até 60 (sessenta) dias 

para notificar o infrator sob pena de arquivamento do 

auto de infração.

§2º No caso de entrega via postal cujo endereço do 

infrator não estiver atualizado, será considerada para 

efeito de recebimento a data constante no AR da visita 

ao domicílio.

Art. 44 O auto de infração conterá obrigatoriamente:

I - nome do concessionário e/ou empresa concessionária 

e/ou escola concessionária;

II - número da concessão;

III - dispositivo infringido;

IV - data da autuação;

V - identificação do agente administrativo.

§1º Quando a infração for efetuada em campo o auto de 

infração conterá ainda:

I - obrigatoriamente: o local, dia e hora da infração e a 

identificação do agente fiscal;

II - facultativamente: nome do condutor e/ou do acom-

panhante.

§2º No caso de serviço contratado a terceiros por órgãos 

públicos, as infrações ocorridas na operação do serviço se-

rão de responsabilidade do contratado não se aplicando, 

no caso, o instituto de solidariedade.

Art. 45 O concessionário, empresa concessionária e escola 

concessionária são responsáveis pelo pagamento das mul-

tas aplicadas aos condutores auxiliares e acompanhantes 

a eles vinculados.

Art. 46 Os infratores ficam sujeitos às seguintes penali-

dades:

I - advertência escrita;

II – multa;

III - apreensão da autorização de tráfego;

IV - apreensão do veículo;

V - suspensão do condutor;

VI - cassação do registro do condutor auxiliar;

VII - suspensão do acompanhante;

VIII - cassação do registro do acompanhante;

IX - cassação da concessão do registro de condutor e 

concessionários;

X - cassação da concessão de empresa concessionária;

XI - cassação da concessão de escola concessionária.

Art. 47 A penalidade de advertência escrita será aplicada 

nos seguintes casos:

a) na primeira vez que ocorrer qualquer uma das infra-

ções previstas nos incisos do Grupo 1, de que trata os arts. 

34 a 39 deste Regulamento;.

b) na primeira vez que ocorrer as infrações previstas no 

art. 34, §2º, inciso II e §4º, inciso I, deste Regulamento;

c) na primeira vez que ocorrer a infração prevista no art. 

35, §1º, inciso IV, deste Regulamento;

d) na primeira vez que ocorrer as infrações previstas no 

art. 36, §2º, inciso II e §4º, inciso I, deste Regulamento;

Parágrafo único Nos casos previstos nas alíneas “b”, “c”, 

e “d” a advertência será aplicada a critério da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - Trans-

Con, se o fato for considerando de natureza subjetiva.

Art. 48 A penalidade multa será aplicada nos seguintes 

casos:

a) reincidência na infração prevista em qualquer um dos 

incisos do Grupo 1, de que trata os arts. 34 a 39 deste 

Regulamento;

b) reincidência na infração prevista no art. 34, §2º, Inciso 

II e §4º, inciso I, deste Regulamento;

c) reincidência na infração prevista no art. 35, §1º, inciso 

IV deste Regulamento;

d) reincidência na infração prevista no art. 36, §2º, inciso 

II e §4º, inciso I, deste Regulamento;

e) na primeira vez que cometer qualquer uma das infra-

ções previstas nos incisos dos Grupos 2, 3 e 4 dos arts. 34, 

35, 36, 37 e 38 à exceção dos incisos previstos nas alíneas 

“b”, “c” e “d” deste artigo.

§1º Os valores das multas serão fixados nas seguintes 

proporções:

a) Grupo 1- R$ 70,00 (Setenta reais);

b) Grupo 2 -R$ 100,00 (Cem reais);

c) Grupo 3 -R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais);

d) Grupo 4 -R$ 250,00 (Duzentos e cinqüenta reais).

§2º As multas e os demais valores estipulados neste regu-

lamento serão corrigidas no dia 1º de janeiro pelo índice 

do IGP-M acumulado no ano anterior.

Art. 49 A penalidade de apreensão da autorização de 

tráfego será aplicada nos seguintes casos:

I - quando ocorrer a inobservância do disposto no art. 38, 

§4º, deste Regulamento, sem prejuízo da pena de multa 

prevista.

I - quando ocorrer a inobservância do disposto no art. 38, 

§1º, incisos III e IV; §3º e §4º, inciso I, deste Regulamen-

to, sem prejuízo das penas de advertência ou multa 

previstas,

Parágrafo único É obrigatório a apresentação do veículo 

à vistoria da Autarquia Municipal de Trânsito e Trans-

portes de Contagem - TransCon, no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis para avaliação e instrução das providên-

cias a serem tomadas. 

Art. 50 A penalidade de apreensão do veículo será aplica-
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da, para os casos previstos no art. 49 deste Regulamento, 

caso o veículo não seja apresentado no prazo estipulado 

e seja encontrado em serviço.

Art. 51 A penalidade de suspensão do condutor será 

aplicada nos seguintes casos:

I - na terceira reincidência específica de infrações clas-

sificadas nos Grupos 1, 2 ou 3 dos arts. 34 ou 35, deste 

Regulamento;

II - na terceira infração relativa a qualquer um dos incisos 

do Grupo 4 dos arts. 34 ou 35, deste Regulamento.

§1º Serão consideradas, para efeito de apuração, as 

infrações cometidas no período máximo de 1 (um) ano 

anterior à data da última infração.

§2º As suspensões dos condutores serão fixadas nas 

seguintes proporções:

I - Grupo 1 - 03 dias

II - Grupo 2 - 07 dias

III - Grupo 3 - 15 dias

IV - Grupo 4 - 30 dias

Art. 52 A penalidade de cassação do registro do condutor 

auxiliar será aplicada em decorrência da inobservância de 

qualquer uma das disposições dos incisos classificados no 

Grupo 5 do art. 35 ou quando a pontuação prevista no 

art. 48 ultrapassar o limite de 30 (trinta) pontos.

Art. 53 A penalidade de suspensão do acompanhante 

será aplicada nos seguintes casos.

I - na terceira reincidência especifica de infrações clas-

sificadas nos Grupos 1, 2 ou 3 dos arts. 36 ou 37, deste 

Regulamento.

II - na terceira infração relativa a qualquer um dos incisos 

do Grupo 4 dos arts. 36 ou 37, deste Regulamento.

§1º Serão consideradas, para efeitos de apuração, as 

infrações cometidas no período máximo de 1 (um) ano 

anterior à data da última infração.

§2º As suspensões do acompanhante serão fixadas nas 

seguintes proporções:

I - Grupo 1 - 3 dias;

II - Grupo 2 - 7 dias;

III - Grupo 3 - 15 dias;

IV - Grupo 4 - 30 dias.

Art. 54 A penalidade de cassação do registro do acompa-

nhante será aplicada em decorrência da inobservância de 

qualquer uma das disposições dos incisos classificados no 

Grupo 5 do art. 37 ou quando a pontuação prevista no 

art. 48 ultrapassar o limite de 30 (trinta) pontos.

Art. 55 A penalidade de cassação da concessão do 

registro de condutor e concessionários será aplicada em 

decorrência da inobservância de qualquer uma das dispo-

sições dos incisos classificados no Grupo 5 do art. 35 ou 39 

ou quando a pontuação prevista no art. 48 ultrapassar o 

limite de 45 (quarenta e cinco) pontos.

Art. 56 A penalidade de cassação da concessão de 

empresa concessionária será aplicada em decorrência da 

inobservância de qualquer uma das disposições dos inci-

sos classificados no Grupo 5 dos arts. 35 ou 39 ou quando 

a pontuação prevista no art. 48 ultrapassar o limite de 45 

(quarenta e cinco) pontos. 

Art.57 A penalidade de cassação da concessão de escola 

concessionária será aplicada em decorrência da inob-

servância de qualquer uma das disposições dos incisos 

classificados no Grupo 5 dos arts. 35 ou 39 ou quando a 

pontuação prevista no art. 48 ultrapassar o limite de 45 

(quarenta e cinco) pontos em função da quantidade de 

veículos da escola, conforme a seguinte tabela:

QUANTIDADE

DE VEÍCULOS LIMITE DE PONTOS

01 72

02 84

03 96

04 108

05 120

06 132

07 144

08 156

09 168

10 180

11 192

12 204

13 216

14 228

15 240

16 252

17 264

18 276

19 288

20 300

Parágrafo único Quando for constatado desvio de finali-

dade e/ou não cumprimento pelo infrator das determina-

ções da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem - TransCon, ocorrerá apreensão do veículo.

Art. 58 São considerados desvios de finalidade, para fins 

deste Regulamento:

I – apresentar, em proveito próprio ou prejuízo de tercei-

ros, documento falso ou adulterado;

II – realizar cobrança individual de preço de passagem ou 

venda individual de bilhete de passagem;

III – angariar, atrair ou aliciar, por si ou por seu preposto, 

pessoa para utilização do serviço em vias públicas, 

terminais rodoviários, pontos de parada ou embarque e 

desembarque de passageiros de transporte público;

IV – realizar a operação embarque/desembarque nos 

pontos fixados pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem - TransCon para o sistema de 

transporte coletivo de passageiros. 

Art. 59 A cada advertência ou multa aplicada corres-

ponderá um número de pontos que será anotado em 

prontuário conforme o seguinte critério:

a) Advertência: 0,25 pontos;

b) Grupo 1: 0,50 ponto;

c) Grupo 2: 1,0 ponto;

d) Grupo 3: 2,0 pontos;

e) Grupo 4: 4,0 pontos.

§1º Quando a infração for cometida por condutor auxiliar 

ou acompanhante serão anotados no prontuário deste a 

infração cometida e o número de pontos corresponden-

te, e no prontuário do concessionário e/ou da empresa 

concessionária e/ou escola concessionária a qual estiver 

vinculado, será anotado o equivalente à metade dos 

pontos.

§2º Como exceção do §1º deste artigo a primeira infração 

cometida pelo condutor auxiliar no Sistema de Trans-

porte Especial Escolar de Contagem só será anotada no 

prontuário do infrator.

§3º Para efeito das penalidades dispostas no art. 46, 

incisos VI, VIII, IX ou X deste Regulamento, a contagem 

dos pontos será computada em um período máximo de 

03 (três) anos anteriores à data da última pontuação 

anotada.

Art. 60 As multas serão calculadas em moeda corrente.

§1º Quando houver reincidência de uma infração específi-

ca no período máximo de 01 (um) ano anterior à data da 

última infração cometida o valor da multa será multipli-

cado pelo número de reincidências mais 01(um).

§2º Nos casos previstos no art. 47 deste Regulamento, o 

número de reincidência para efeito do previsto no §1º 

deste artigo será contado a partir da segunda reincidên-

cia.

§3º As multas serão cumulativas quando mais de uma 

infração for cometida simultaneamente.

Art. 61 Serão aplicadas os seguintes acréscimos aos valo-

res de recolhimento das multas em atraso 

I - De 2% (cinco por cento) do valor da multa se recolhido 

dentro de 30 (trinta) dias, contados da data do venci-

mento.

II - De 20% (vinte por cento) do valor da multa se recolhi-

do após 30 (trinta) dias, contados da data do vencimento. 

Art. 62 A suspensão poderá ser transformada em multa, 

nos casos de cancelamento de concessão, baixa de regis-

tro de condutor auxiliar ou registro de acompanhante e 

seus valores serão fixados nas seguintes proporções:

I - Grupo 1- R$ 210,00 (Duzentos e dez reais);

II - Grupo 2 -R$ 300,00 (Trezentos reais);

III - Grupo 3 -R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais);

IV - Grupo 4 -R$ 600,00 (Seiscentos reais).

Art. 63 A cassação das permissões e/ou dos registros 

de condutor e acompanhante será obrigatoriamente 

precedida do respectivo processo administrativo, exceto 

nos casos em que haja excedido número limite de pontos 

por infração e/ou quando circular com o veiculo movido a 

gás liqüefeito de petróleo, casos em que a cassação será 

automática.

Art. 64 Para a condução dos processos administrativos 

será nomeada, por Portaria do Superintendente da Au-

tarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon uma comissão de 03 (três) membros.

Art. 65 O processo administrativo será iniciado em até 03 

(três) dias úteis contados da data da nomeação da comis-

são e concluído dentro de 90 (noventa) dias, podendo 

este prazo ser prorrogado a juízo da Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon.

Art. 66 Não poderão habilitar se à nova concessão, regis-

trar-se como condutor auxiliar ou acompanhante, sem 

que apresente a sentença de reabilitação judicial, aqueles 

aos quais já tenha sido imposta a pena de cassação da 

concessão, do registro do condutor ou do registro do 

acompanhante decorrente de condenação por crime 

culposo ou doloso.

Art. 67 Para habilitar-se a nova concessão, o concessio-

nário, o condutor auxiliar, o acompanhante deverão 

aguardar um interstício de 24 (vinte e quatro) meses, quando a cassação não for relacionada à infração penal.

Art. 68 Não poderá habilitar-se à nova concessão a empresa concessionária e/ou escola concessionária que tiver sua 

concessão cassada.

SECÃO II

DOS RECURSOS

Art. 69 Contra as penalidades impostas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, 

caberá recurso à JARIT no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da notificação válida, aplican-

do-se no caso a forma de contagem de prazo do Código de Processo Civil.

§1º O recurso terá efeito suspensivo.

§2º Os recursos deverão ser interpostos, tempestivamente, em petição inteligível, dirigida ao Presidente da JARIT e 

devidamente instruída, com cópia da Notificação da Autuação de Transporte - NAT, e com todas as informações que 

possam favorecer a defesa do autuado, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios.

§3º O recurso será indeferido de plano se não contiver os documentos necessários à comprovação das alegações.

§4º O recurso deverá ser protocolizado na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, 

que emitirá comprovante para o recorrente.

§5º Só se admitirá um recurso por penalidade, sendo liminarmente desconhecida a defesa múltipla. 

§6º O recurso será declarado intempestivo pela JARIT, na primeira sessão de julgamento realizada após a constatação 

de sua interposição fora do prazo.

§7º A interposição de recurso não impede a aplicação de medidas administrativas e não exime o autuado de responsa-

bilidades adicionais advindas da infração cometida.

§8º Os recursos serão julgados preferencialmente na ordem de protocolo.

§9º O recurso poderá ser produzido somente pelo concessionário, empresa concessionária e escola concessionária, 

condutor auxiliar, acompanhante ou por procurador acompanhado do respectivo instrumento público de mandado 

para representá-lo especificamente em relação ao recurso a ser interposto.

Art. 70 Se improcedente a defesa da Notificação da Autuação de Transporte – NAT pela JARIT, poderá ser interposto 

recurso à Comissão Julgadora de Recursos de Infrações de Transporte - COJUR, em última instância administrativa, em 

igual prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação mediante ofício com aviso de recebimento da parte 

interessada e do prévio depósito do valor da multa aplicada.

Parágrafo único Se for dado provimento ao recurso, o valor depositado será restituído ao peticionário, no prazo de até 

30 (trinta) dias. 

CAPÍTULO X

DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 71 Será cobrada dos concessionários, empresas concessionárias e escolas concessionárias remuneração pela presta-

ção dos serviços abaixo relacionados com valores equivalentes a: 

I – CGO – recolhido semestralmente:

a) van ou veículo na reserva: R$ 120,00 (Cento e vinte reais);

b) microônibus: R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais);

c) ônibus: R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais);

II - permuta entre veículos - R$ 40,00/veículo (Quarenta reais por veículo);

III - cadastro de condutor auxiliar - R$ 20,00 (Vinte reais);

IV - cadastro de acompanhante - R$ 20,00 (Vinte reais);

V - segunda via de qualquer documento - R$ 10,00 (Dez reais);

VI - declaração / certificado: R$ 10,00 (Dez reais);

§1º As remunerações citadas neste artigo deverão ser recolhidas à instituição bancária designada pela Autarquia Muni-

cipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon.

§2º Os valores relativos aos incisos V e VI serão cobrados dos condutores auxiliares e acompanhantes quando os servi-

ços forem solicitados pelos mesmos.

§3º O primeiro cadastro de acompanhante não será cobrado.

CAPÍTULO XI 

DA TARIFA

Art. 72 A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, através de sua diretoria técnica 

apresentará planilha de valores de referência dos serviços a ser cobrada dos usuários do sistema, observada a justa 

remuneração dos investimentos e do custo operacional.

§1º A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon publicará no Diário Oficial de Contagem 

e fornecerá aos interessados os valores referidos no caput deste artigo.

§2º Os preços praticados e a forma de reajuste serão objeto de contrato de prestação de serviço firmado entre as 

partes interessadas.

CAPÍTULO XII

DA VISTORIA

Art. 73 Os veículos serão submetidos a vistorias semestrais a critério da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes 

de Contagem - TransCon e em local a ser fixado pela mesma, para verificação de segurança, conservação, conforto, 

higiene, equipamentos e características definidas neste Regulamento.

Parágrafo único A vistoria nos veículos será exercida pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon através de agentes próprios ou por terceiros por ela designados.

Art. 74 Na hipótese de ocorrência de acidentes que comprometam a segurança do veículo, o concessionário, a empresa 

concessionária e a escola concessionária, após a reparação das avarias e antes de colocar o veículo novamente em 

tráfego, deverá submetê-lo à vistoria como condição imprescindível para sua liberação.

CAPÍTULO XIII

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 75 A fiscalização será exercida pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, por 

meio de agentes próprios ou conveniados.

Art. 76 A fiscalização consiste no acompanhamento permanente da operação do serviço, visando o cumprimento dos 

dispositivos da Legislação Federal, Regulamento e das normas complementares.

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 77 A existência de débitos junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon impedi-

rá a tramitação de quaisquer requerimentos.

Art. 78 A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon poderá baixar normas de natureza 

complementar ao presente Regulamento.

Art. 79 Os valores das taxas, tarifas e multas constantes deste Regulamento serão reajustados, anualmente, no dia 1º 

de janeiro, pelo IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo. 

Art. 80 Os casos omissos serão resolvidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon.

Art. 81 A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon poderá avocar, em qualquer fase, 

processos relativos à imposição de penalidade.

Art. 82 A utilização de veículos em testes ou pesquisas de novos combustíveis, tecnologias, materiais e equipamen-

tos, só será admitida mediante prévia autorização da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

- TransCon.

Art. 83 As atuais permissões delegadas a pessoas físicas, empresas concessionárias, escolas concessionárias e/ou condu-

tores cadastrados na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, desde que cumpridas as 

determinações deste regulamento, permanecerão em vigor somente até o término do processo licitatório, nos termos 

do art. 175, da Constituição da República de 1988; do art. 6º, inciso X, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município de 

Contagem e dos arts. 42 e 43 da Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 84 O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em 

contrário.
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REGULAMENTO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

 ANEXO I - CODIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES GRUPO 1

Infra-

ção
Descrição Critério CÓDIGO Descrição Reduzida

1
Trajar-se inadequada-

mente.

Trajar-se adequadamente: uso de camisa 

com mangas, calça comprida, bermuda, 

saia, sapato, tênis ou sandália presa no 

calcanhar. (Obs.: Condutores e acom-

panhantes)

1000
Trajar-se inadequada-

mente.

2

Deixar de renovar o ates-

tado médico de sanidade 

física e mental.

A cada dois anos os condutores e os 

acompanhantes devem renovar o atesta-

do médico de sanidade física e mental. 

Para as pessoas de acima de 60 (sessen-

ta) anos a renovação será anual.

1001
Deixar de renovar o ates-

tado médico

3

Transportar os escolares 

sem que estes estejam 

utilizando cinto de 

segurança.

 1002
Passageiros sem cinto de 

segurança.

4

Deixar de usar o cinto 

de segurança, enquanto 

estiver em serviço.

 1003

Condutor e/ou acom-

panhante sem cinto de 

segurança.

5

Fumar no interior do 

veículo na presença dos 

escolares.

Tanto o condutor, quanto o acompa-

nhante, estão proibidos de fumar no 

interior do veículo quando estiverem 

exercendo o serviço de transporte de 

escolares.

1004

Fumar - condutor e acom-

panhante fumando no 

interior do veículo.

6

Ausentar-se do veículo, 

quando este estiver aguar-

dando escolares.

 1005 Ausentar-se do veículo.

7

Abastecer o veículo, 

quando o mesmo estiver 

conduzindo escolares.

 1006

Abastecimento do veículo 

durante o transporte de 

escolares.

8

Dirigir em situações 

que ofereçam riscos à 

segurança de escolares ou 

terceiros.

 1007
Dirigir em situações de 

risco.

9

Não manter atualizado 

e/ou deixar de dar baixa 

em qualquer cadastro, in-

clusive de seus condutores 

auxiliares e acompa-

nhantes, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 1008 Cadastro desatualizado

10

Não apresentar ou deixar 

de revalidar quaisquer 

documentos conforme 

exigência do parágrafo 6º 

e 7º do artigo 24.

 1009
Deixar de apresentar ou 

revalidar documentos.

11

Não comunicar qualquer 

acidente com o veículo no 

prazo máximo de 01 (um) 

dia útil a contar da data 

do acidente.

Os responsáveis pelo transporte dos 

escolares devem enviar ocorrência de 

acidente de trânsito.

1010
Não comunicar a ocorrên-

cia de acidente.

12
Não portar os documentos 

exigidos no artigo 28

Documentação exigida pela Transcon: 

Autorização de Tráfego (original), Regis-

tro de Condutor (original), Registro de 

Condutor Auxiliar (original), Registro de 

Acompanhante (todos originais).

1011

Documentação exigida 

pela Transcon - não 

portar.

13

Deixar de renovar os 

documentos exigidos no 

artigo 28.

 1012
Deixar de renovar docu-

mentos.

14

Permitir a colocação de 

qualquer inscrição, legen-

da ou publicidade nas 

partes interna ou externa 

do veículo sem prévia 

autorização da Transcon.

 1013

Colocação de inscrição, le-

genda ou publicidade sem 

a devida autorização.

15

Prestar o serviço com o 

veículo em más condições 

de higiene e conservação.

Itens em más condições: Placas de 

identificação, faixa amarela horizontal, 

adesivo do logotipo Transcon, limpeza 

interna e externa e lataria.

1014
Veículo em más condições 

de higiene e conservação.

GRUPO 2

16
Deixar de conduzir os escolares até o 

seu destino final.

Interrupção da viagem realizada de forma 

voluntária.
1015

Viagem interrompida sem 

motivo justo.

17
Não tratar com urbanidade e polidez 

os escolares e o público.
O fiscal deverá presenciar o fato. 1016

Desrespeito aos escolares e ao 

público

18

Não aproximar o veículo da guia da 

calçada para embarque e desembar-

que dos escolares.

O fiscal deverá avaliar se há algum tipo de 

obstáculo que esteja dificultando ou impedindo 

a aproximação.

1017
bem/desemb - não aproximar 

veículo da guia da calçada.

19
Conduzir o veículo com excesso de 

lotação.

Deve-se observar o número de lugares 

informado no CRLV do veículo. O condutor e o 

acompanhante são também contabilizados.

1018 Veículo com excesso de lotação.

20

Deixar de orientar o embarque e 

desembarque dos escolares. casa ao 

escolar e vice-versa.

O acompanhante e o condutor (nos casos em 

que não é obrigatório a presença de acompa-

nhante) devem conduzir os escolares do veículo 

até a porta da escola e da porta de casa ao 

escolar e vice-versa.

1019
Deixar de orientar o emb./

desmb. dos escolares

21
Desacatar a determinação da Trans-

con nos termos do artigo 18.

O responsável pelo transporte escolar não 

acatou a determinação da Transcon de alterar 

trechos do itinerário por motivo de segurança.

1020

Descatar a determinação 

de alteração de trechos do 

itinerário.

22

Não fornecer à Transcon, quando 

solicitadas, as informações com o 

registro de velocidade dos veículos.

 1021
Não fornecer informações com 

o registro de velocidade.

23
Firmar contrato de prestação de 

serviço 
 1022  

GRUPO 3 

24 Não permitir e/ou dificultar o 

pessoal credenciado pela Trans-

con a realizar fiscalização.

 1023 Não permitir e 

ou/ dificultar a 

fiscalização.

25 Deixar de entregar aos esco-

lares, no prazo máximo de 01 

(um) dia útil, qualquer objeto 

esquecido no veículo nos casos 

de ausência do acompanhante.

 1024 Deixar de entregar 

objetos esquecidos 

no veículo.

26 Dirigir o veículo desenvolvendo 

velocidade acima de 60Km/h.

 1025 Ultrapassar o limi-

te de velocidade 

- 60 Km/h.

27 Não manter as janelas do 

veículo, exceto a do condutor 

e do acompanhante, abertas 

no máximo em 15 (quinze) 

centímetros.

 1026 Não manter as 

janelas do veículo 

abertas no máximo 

15 cm.

28 Não permitir e/ou dificultar a 

realização de estudos pelo pes-

soal credenciado pela Transcon.

 1027 Não permitir e/ou 

dificultar estudos.

29 Não providenciar o imediato 

transporte dos escolares nos 

casos previstos no parágrafo 3º 

do artigo 14.

 1028 Não providenciar 

a continuidade 

do transporte dos 

escolares.

30 Alterar as características dos ve-

ículos determinadas pelo inciso 

II do artigo 27 sem autorização 

da Transcon.

 1029 Alterar as caracte-

risticas do veículo 

sem autorização.

31 Veículo em operação com emis-

são excessiva de fumaça.

O procedimento a ser adotado será o 

agendamento de nova vistoria em órgãos 

credenciados na Transcon, pois a consta-

tação somente se dará com equipamento 

de medição.

1030 Fumaça - veículo 

operando com 

emissão excessiva 

de fumaça.

GRUPO 4   

32
Não se manter com decoro e correção 

devidos.
 1031 Falta de decoro moral e ético.

33

Não portar os documentos obrigatórios 

para transporte escolar, os exigidos pela 

legislação de trânsito, como também a re-

lação nominal dos escolares transportados.

Relação nominal dos escolares trans-

portados, Certificado do Veículo, DUT e 

Seguro Obrigatório (originais ou fotocó-

pias autenticadas pelo DETRAN)

1032
Não portar documentos 

obrigatórios.

34

Efetuar transporte de escolares em outro 

município que não tenha convênio com 

a Transcon.

 1033
Efetuar transporte em outro 

município sem autorização.

35

Permitir que os escolares sejam transporta-

dos em pé, no banco dianteiro ou em locais 

inadequados.

 1034

Escolares transporttados em pé, 

no banco dianteiro ou em locais 

inadequados.

36

Não submeter à vistoria veículo, após 

reparo, que tenha sofrido acidente que 

comprometa a segurança.

 1035
Vistoria - não apresentar veícu-

lo após acidente.

37
Não dotar os veículos com os equipamen-

tos exigidos no artigo 28.
 1036

Veículo sem equipamentos 

obrigatórios.

38

Não submeter os veículos às vistorias 

determinadas pela Transcon, nos prazos 

e datas estabelecidos, salvo apresentação 

de justificativa formal aprovada e com a 

entrega do Mote (Mapa Operacional do 

Transporte Escolar).

 1037

Não submeter o veículo a 

vistoria nas datas e prazos 

estabelecidos pela Trancon.

39

Deixar de dar baixa no veículo nos casos de 

substituição, cancelamento da permissão 

ou da autorização, cassação da permissão 

ou da autorização ou redução de frota.

 1038  

40
Permutar veículos sem prévia autorização 

da Transcon.
 1039

Permutar veículo sem auto-

rização.

41

Permitir que pessoa não autorizada pela 

Transcon dirija ou exerça a função de 

acompanhante.

 1040
Permitir o trabalho de pessoas 

não autorizadas.

42

Permitir que o veículo circule com o 

registrador de velocidade com defeito ou 

violado.

 1041
Registrador de velocidade com 

defeito ou violado.

43

Permitir que o veículo circule com a vida 

útil vencida, salvo nos casos previstos neste 

Regulamento.

 1042 Veículo com vida útil vencida.

44

Permitir que o veículo preste serviço 

em más condições de funcionamento e 

segurança.

Itens em más condições: Bancos, Buzina, 

Faróis alto e baixo, Faroletes, Luz de 

freio, Break-light, Luz de marcha-ré, 

Luz de placa, Luz de pisca-alerte, Luz 

de seta, Luz de vigília, Limpador de 

pára-brisa, Pára-brisa, Pára-choque, 

Placas de identificação, Pneus, Portas, 

Retrovisores.

1043
Veículo em máas condições de 

funcionamento e segurança.

45
Deixar de prestar as informações solicitadas 

pelo Órgão de Gerência.
 1044  

46

Veículo sem a presença de acompanhante, 

no transporte dos escolares que cursam até 

a 4ª série do 1º grau.

 1045  

 GRUPO 5   

47 Dirigir o veículo em estado de embriaguez ou 

sob efeito de substâncias entorpecentes ou 

alucinógenas.

Condutor. 1046 Dirigir em estado de embriaguez.

48 Exercer a atividade, enquanto estiver cumpri-

do pena, se for condenado por crime culposo 

ou doloso, salvo nos casos de autorização 

judicial.

 1047 Exercer atividade quando estiver 

cumprindo pena.
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no período de junho a setembro de 2006. Este processo 

envolveu aproximadamente 400 cidadãos, que realizaram 

a leitura comunitária da realidade, no qual foram eleitos 

76 delegados representantes da sociedade civil (segmen-

tos popular, empresarial e especializado) e o Poder Execu-

tivo Municipal, que participaram da etapa de deliberação 

sobre propostas.

Elaboradas pelo Poder Executivo e norteadas pelas 

leituras técnica e comunitária e por diretrizes aprovadas 

por um fórum gestor constituído paritariamente pela 

sociedade civil e Executivo, as propostas foram submeti-

das aos delegados em quatro plenárias temáticas e na 2ª 

plenária geral.

A plenária temática constituiu-se em momento de 

apresentação, discussão e aprovação das propostas do 

Executivo e de emendas dos delegados da sociedade civil. 

A 2ª plenária geral constituiu-se na instância final de 

deliberação da Conferência. 

A partir das propostas aprovadas na Conferência, o 

Poder Executivo Municipal elaborou o Projeto de Lei 

Complementar nº 018/06, enviado à Câmara Municipal 

de Contagem.

O Projeto de Lei Complementar n.º 018 recebeu um 

conjunto significativo de emendas, cabendo registrar que 

muitas delas, inseridas na Proposição de Lei n° 097/2006, 

contribuíram para seu aperfeiçoamento.

Ao analisar a Proposição de Lei em questão e conside-

rando as conclusões do parecer técnico emitido pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente – SEDUMA, bem como o disposto no art. 80, § 

3º e §4 da Lei Orgânica do Município de Contagem, sou 

conduzida, pelos motivos adiante expostos, a opor VETO 

PARCIAL aos seguintes dispositivos:

1. §6° do art. 12 

O §6°, do art. 12, da Proposição de Lei n.° 097/2006 

restaura a possibilidade de flexibilização de parâmetros 

em áreas da ZEU-3, dentre as quais as da Sede, após a 

implantação de sistema de reversão de esgotos:

“Art. 12 Zona de Expansão Urbana - ZEU é o conjunto 

das áreas não parceladas e apropriadas à urbanização 

nos termos da legislação federal, estadual e municipal, 

estando subdividida em três categorias:

(...)

§ 6º A área classificada como ZEU-3, após a implantação 

de sistema de reversão de esgotos, poderá ser utilizada 

como ZEU-1, e desta convertida em ZAD-1, depois de 

atendidos os critérios específicos.”

Em relação ao conteúdo do §6°, do art. 12, da Proposição 

de Lei n° 097/2006, a I Conferência Municipal de Política 

Urbana aprovou a seguinte proposta:

“Após implantado sistema de reversão de esgotos 

devidamente aprovado, em área classificada como 

ZEU-2 ou ZEU-3 a área poderá ser utilizada como ZEU-1, 

respeitados os critérios específicos estabelecidos para 

parcelamento e ocupação do solo da bacia onde esteja 

situado.”

Para inserir essa resolução da Conferência no Plano 

Diretor, de forma consistente, o Projeto de Lei Comple-

mentar N.° 018, de 03 de outubro de 2006 (PLC 018/06), 

tratou de forma específica e diferenciada as áreas em que 

efetivamente esta norma seria aplicada, isto é, as áreas 

inseridas no perímetro urbano e pertencentes à Bacia do 

Bom Jesus (ZEU-2), à Aglomeração Urbana Retiro/ Nova 

Contagem (ZEU-3) e à Sede Municipal (ZEU-3).

Para a Bacia do Bom Jesus (ZEU-2), a resolução da Confe-

rência está plenamente atendida pela Proposição de Lei 

n.° 097/2006, nos parágrafos 4° e 5° do art. 12.

Para as áreas de ZEU-3 situadas na Aglomeração Urbana 

Retiro/Nova Contagem, a resolução da Conferência está 

assegurada pelo disposto no art. 29 da Proposição de Lei 

n.° 097/2006, que estabelece, para as áreas de expansão 

urbana passíveis de serem atendidas pela Estação de Tra-

tamento de Esgotos de Nova Contagem, uma possibilida-

de de flexibilização semelhante à prevista para a ZEU-2.

No entanto, para as áreas classificadas como ZEU-3 situ-

adas na Sede Municipal, o disposto no § 6° do art. 12 da 

Proposição de Lei n.° 097/2006 não procede. Com efeito: 

 A disposição original do Plano Diretor, que previa 

que as áreas de ZEU-3 contempladas com projeto de 

reversão de esgoto pudessem ser utilizadas como ZEU-1, 

foi instituída antes da implantação do sistema de rever-

são da Sede Municipal. Como este sistema já se encontra 

implantado, com capacidade já definida e não havendo 

previsão de sua expansão, a utilização da ZEU-3 como 

ZEU-1 na Sede tornou-se norma ultrapassada e inadequa-

da, tendo sido suprimida em 1999, pelo art. 10, da Lei 

n° 3.215/1999, que regulamentou a Área de Proteção de 

Mananciais de Vargem das Flores. 

 Para as áreas de ZEU-3 situadas na Sede Municipal, 

a flexibilização de parâmetros urbanísticos somente seria 

admissível no caso de ampliação pelo Poder Público da 

área de reversão e da capacidade já instalada do sistema 

atual. Diante da inexistência de projeto que contemple 

tal ampliação nos próximos quatro anos, prazo previsto 

para a próxima revisão do Plano Diretor, a flexibilização 

perde o sentido neste momento.

Assim, considerando que as áreas de ZEU-3 da Aglomera-

ção Urbana Retiro/Nova Contagem já estão contempladas 

pela flexibilização em pauta e que as áreas da Sede Mu-

nicipal, pelos motivos acima expostos, devem permanecer 

submetidas aos parâmetros urbanísticos de ZEU-3, o PLC 

018/06 manteve a exclusão da ZEU-3 como um todo da 

possibilidade de flexibilização, conforme já havia sido 

determinado pela Lei n.° 3.215/1999.

Além dos argumentos acima, pode-se prever como forte 

impacto negativo desta norma para a área da Sede, o 

risco de expansão de loteamentos de maior densidade em 

toda a ZEU-3, em razão da interpretação equivocada de 

que as condições de flexibilização possam ser criadas por 

intervenções de iniciativa particular. Como conseqüência, 

ter-se-ia a sobrecarga e saturação do sistema implanta-

do e prejuízos gerais para a bacia e para o sistema de 

esgotamento sanitário.

Considerando que a flexibilização de parâmetros urba-

nísticos na ZEU-3 da Aglomeração Urbana Retiro/Nova 

Contagem prescinde do §6° do art. 12 da Proposição de 

Lei n.° 097/2006 e que na ZEU-3 da Sede a flexibilização 

dos parâmetros deve permanecer vedada, apresento o 

VETO ao §6° do art. 12 da Proposição de Lei n.° 097/2006.

2. §2° do art. 15 

A possibilidade de implantação de condomínios nas 

margens da represa de Vargem das Flores foi inserida no 

Plano Diretor pelo §2° do art. 15 da Proposição de Lei 

n.° 097/2006, junto com a previsão de lei específica para 

definição dos parâmetros urbanísticos diferenciados desta 

forma de ocupação do solo:

“Art. 15 Na ZEIT, será admitida a construção de mais de 

uma residência por lote, desde que respeitada a quota 

de terreno por unidade residencial de 10.000 m² (dez mil 

metros quadrados).

§1º (...)

§2º Nas áreas da margem da represa de Vargem das 

Flores será admitido projeto de parcelamento e uso 

específico para formação de condomínios, de acordo com 

parâmetros urbanísticos diferenciados a serem definidos 

por lei específica, em atendimento ao especial interesse 

turístico.”

A proposta de permissão de uso residencial multifa-

miliar às margens da represa de Vargem das Flores foi 

apresentada na plenária temática do grupo 3 – Políticas 

Setoriais, da I Conferência Municipal de Política Urbana 

de Contagem. 

Tendo sido rejeitada nessa Plenária Temática, a proposta 

não foi levada à 2ª Plenária Geral da Conferência, não 

constando, portanto, do PLC n.° 018/2006.

Por contrariar as resoluções da I Conferência Municipal de 

Política Urbana de Contagem e em virtude do interesse 

público, apresento VETO ao §2° do art. 15 da Proposição 

de Lei n.° 097/2006.

3. Art. 17 

A Lei n.° 3.215/1999, que regulamentou a área de 

proteção de mananciais da Bacia de Vargem das Flores, 

estabelece, em seu art. 12:

“É permitida a implantação de empreendimentos, inclusi-

ve de caráter urbano, na Zona Rural, respeitadas todas as 

disposições legais e desde que não resultem em impacto 

negativo sobre os mananciais”.

Esta norma tem o mérito de buscar sustentabilidade 

econômica para a zona rural, como instrumento de prote-

ção ambiental. De fato, a possibilidade de implantação 

de empreendimentos compatíveis com a proteção dos 

mananciais contribui para viabilizar economicamente o 

uso dos terrenos frente à fragilidade do setor rural em 

um município metropolitano como Contagem. Trata-se 

de medida de prevenção contra pressões que a área 

venha a sofrer pela urbanização nem sempre compatível 

com suas características, constituindo-se também em 

mecanismo de ordenamento do processo de expansão 

urbana no Município.

O PLC n.° 018/06, em seu art. 17, repetiu textualmente a 

disposição do art. 12 da Lei n.° 3.215/1999. 

Já o art. 17 da Proposição de Lei n.° 097/2006 se coloca 

em sentido oposto ao do art. 17 do PLC n.° 018/06:

“Art. 17 É vedada a implantação de empreendimentos, 

inclusive de caráter urbano, na zona rural.”

Ao invés de permitir, proíbe a implantação de empreen-

dimentos, inclusive de caráter urbano, na Zona Rural. E, 

assim, impede quaisquer empreendimentos nesta zona, 

pois a vedação não recai somente sobre os empreendi-

mentos de caráter urbano, mas, “inclusive”, sobre estes. 

Desse modo, segundo o art. 17 da Proposição de Lei n.° 

097/2006, também ficam vedados na zona rural empre-

endimentos de caráter rural, o que inviabiliza a utilização 

econômica da propriedade nesta zona. Além de não 

contribuir para diminuir as pressões de expansão urbana, 

esta norma fere o interesse municipal na medida em que 

não contribui para a geração de trabalho e renda ou para 

a geração de riqueza para o Município.

Além disto, pode incitar a clandestinidade da ocupação e 

do uso como artifício para se obter renda da terra.

49 Exercer as atividades discriminadas nos incisos 

I e II do artigo 20.

 1048  

50 Dirigir o veículo estando com a CNH suspensa.  1049  

51 Dirigir o veículo movido a gás liquefeito de 

petróleo.

 1050  

52 Portar ou manter no veículo arma de qualquer 

espécie.

 1051 Arma - portar ou manter.

53 Desacatar a fiscalização.  1052 Descatar a fiscalização.

54 Prestar serviço em estado de embriaguez ou 

sob efeito de substâncias entorpecentes ou 

alucinógenas.

Acompanhante. 1053 Trabalhar em estado de em-

briaguez.

55 Efetuar cessão da permissão.  1054 Cessão da permissão.

56 Operar o serviço, estando com falência decre-

tada, a empresa permissionária.

 1055 Operar o serviço com falência 

decretada.

57 Permitir que o veículo circule movido a gás 

liquefeito de petróleo.

 1056 Veículo movido a gás liquefeito 

de petróleo. 

58 Deixar a prestação do serviço a cargo exclusivo 

de seu condutor auxiliar, em se tratando de 

permissionário pessoa física.

 1057 Prestação do serviço sob exclusiva 

responsabilidade do condutor 

auxiliar.

59 Efetuar o transporte remunerado de passagei-

ros sem autorização da Transcon.

 1058 Efeutar transporte remunerado 

sem autorização.

DECRETO nº 558, de 29 de dezembro de 2006

Dispõe sobre substituição de membros titulares do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o inciso II, do art. 35, da Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, que dispõe sobre a Política dos Direi-

tos da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

CONSIDERANDO o ofício OF/SDS/DAF/234/2006, encaminhado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento 

Social;

CONSIDERANDO o ofício OF/142/CGP/GEAC, encaminhado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Muni-

cipal de Administração;

CONSIDERANDO os despachos exarados no Processo Administrativo – Controle Interno nº1570/2006;

DECRETA:

Art. 1º Fica designada Isabel Gonçalves dos Santos para compor o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente da Regional Centro, em substituição as Conselheiras Titulares Fabíola Teixeira de Freitas Maciel, durante o 

período de licença médica e Rosilene Maria Parreiras Moreira, durante o período de férias.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de dezembro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social Interino

DECRETO n.º 559, de 29 de dezembro de 2006

 Abre crédito adicional suplementar, anula dotações e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 

5º, da Lei Municipal nº 3.981, de 28 de dezembro de 2005:

DECRETA:

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

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.12.1.12.361.0037.2091.33903000.010100 400.000,00

 1.12.1.12.365.0040.2096.33903000.010100 600.000,00

 1.12.2.12.122.0013.2115.31901100.010000 340.496,81

TOTAL 1.340.496,81

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de 

anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.12.1.12.361.0037.2091.31900400.010100 300.000,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.31901100.010100 700.000,00

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903000.010000 61.148,61

 1.12.2.12.122.0013.2115.33904900.010000 80.000,00

 1.12.2.12.122.0045.2117.33903900.020300 111.198,00

 1.12.2.12.362.0054.2114.33903900.010000 58.150,20

 1.12.2.12.363.0052.2112.33903000.010000 30.000,00

TOTAL 1.340.496,81

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

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de dezembro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

Ofício GP 0665/2006 Contagem, 26 de dezembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Recebi, em 05 de dezembro do corrente ano, o ofício OF/GP/GL/Nº134/2006, encaminhando a Proposição de Lei 

nº097/2006, que “Institui o Plano Diretor do Município de Contagem e dá outras providências.”

O exame da Proposição de Lei em referência, considerou, dentre outros aspectos relativos a estrutura urbana, a 

coerência do texto legal e ao processo participativo que antecedeu a elaboração do Projeto de Lei Complementar nº 

018/06.

O processo participativo mediante o qual o Poder Executivo Municipal procedeu a revisão do Plano Diretor, em 

atendimento ao disposto no art. 40, § 4.°, inciso I, da Lei Federal n.°10.257/01 (Estatuto da Cidade), foi a I Conferência 

Municipal de Política Urbana de Contagem, convocada por meio do Decreto nº 390, de 20 de junho de 2006, realizada 
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Outra conseqüência previsível desta regra é o abandono 

dos terrenos e, conseqüentemente, a deterioração dos 

recursos naturais do Município, o que se agrava pelo 

fato de estar a zona rural situada na Bacia de Vargem 

das Flores. 

Acrescente-se que o art. 17 da Proposição de Lei n.° 

097/2006 pode vir a ser considerado inconstitucional 

por não permitir que se cumpra a função social da 

propriedade. 

Pelos motivos expostos, apresento VETO ao art. 17 da 

Proposição de Lei n.° 097/2006.

4. Alínea “b” do inciso I do art. 18 

“Art. 18 Ficam incorporadas ao Anexo 1 desta Lei 

Complementar, as seguintes classificações de macrozo-

neamento:

I – Ficam integradas ao Anexo 1 desta Lei Complementar, 

como ZEU-3:

a) (...)

b) Áreas não parceladas e lindeiras à Rodovia MG 432, 

ambos os lados, trecho compreendido da localidade 

Morro Redondo até o Bairro Retiro.

(...)”

Uma das diretrizes para revisão do Plano Diretor apro-

vadas pelo Fórum Gestor da I Conferência Municipal de 

Política Urbana (diretriz n.º 5) estabelece: 

“Não expandir o Perímetro Urbano na bacia de Vargem 

das Flores além dos ajustes necessários à sua atualização 

em razão da ocupação consolidada”.

Em cumprimento a esta diretriz no que diz respeito à 

aglomeração urbana Retiro/Nova Contagem, o Projeto 

de Lei Complementar N.° 018/06 incluiu no perímetro 

urbano (Anexo 5) as áreas de ocupação consolidada e seu 

entorno imediato. Contemplou as áreas com previsão de 

infra-estrutura sem estender a zona de expansão urbana 

na direção da Sede Municipal, de modo a conter as pres-

sões de expansão urbana na Bacia de Vargem das Flores. 

A Proposição de Lei n.° 097/2006, na alínea “b” do inciso 

“I” do art. 18 contraria a diretriz aprovada pelo Fórum 

Gestor da Conferência. Por prever que áreas não parcela-

das lindeiras à Rodovia MG 432, a partir do bairro Retiro 

em direção à Sede, sejam convertidas em ZEU-3, a alínea 

“b”, do inciso I, do art. 18 dispõe, efetivamente, sobre a 

expansão do perímetro urbano na bacia de Vargem das 

Flores. Na hipótese de sua aprovação, grande extensão 

de áreas situadas em uma porção da bacia, em que não 

existe ocupação consolidada, seria incorporada de forma 

não planejada à zona urbana, o que produziria fortes 

impactos negativos urbanístico/ambientais e ampliaria a 

dispersão urbana na região.

Constata-se, ainda, que esta norma não tem condições de 

aplicabilidade, pois não define com clareza os limites da 

área a ser incorporada ao perímetro urbano: a menção 

aos limites da área a ser convertida de zona rural em 

zona urbana não oferece os elementos indispensáveis à 

delimitação precisa do perímetro urbano. Os limites das 

áreas não parceladas, tendo como referência a rodovia, 

não estão definidos. Também não é possível delimitá-

las a partir das localidades citadas, em especial o Morro 

Redondo. Deste modo, é impossível representar em mapa 

ou efetuar a descrição do perímetro urbano, de forma 

tecnicamente correta, nos moldes do Anexo 5 da Proposi-

ção de Lei n.° 097/2006.

A impossibilidade de delimitação do perímetro urbano 

implicaria na indefinição dos requisitos diferenciados de 

ordenamento territorial a serem atendidos para cum-

primento da função social da propriedade em parte do 

Município, pelo que o Plano Diretor deixaria de cumprir 

integralmente a função que lhe é atribuída pelo §2°, do 

art. 182 da Constituição Federal.

Pelo potencial de geração de impactos urbanístico/am-

bientais negativos, pela inaplicabilidade e inconstitucio-

nalidade e por contrariar a Conferência, apresento VETO 

à alínea “b”, do inciso I, do art. 18 da Proposição de Lei 

n.° 097/2006.

5. Alínea “a” do inciso IV do art. 18

“Art. 18 Ficam incorporadas ao Anexo 1 desta Lei 

Complementar, as seguintes classificações de macrozo-

neamento:

(...)

IV - ZAD-3 os logradouros abaixo indicados:

a) Avenida João César de Oliveira;

(...)”

A Av. João César de Oliveira tem a mesma denominação 

em toda a sua extensão, desde a Cidade Industrial Cel. 

Juventino Dias até a Rua João de Deus Costa, na Sede 

Municipal.

O zoneamento instituído pela Lei de Uso e Ocupação do 

Solo ao longo dessa avenida apresenta três categorias 

de zonas, diferenciadas por trechos com características 

distintas quanto ao uso e ocupação do solo. No trecho 

entre a Cidade Industrial e o Centro Industrial de 

Contagem - CINCO o zoneamento é ZAD-3; no trecho da 

avenida que atravessa o CINCO, o zoneamento é ZUI-1; 

e no trecho entre o CINCO e a Rua João de Deus Costa, o 

zoneamento é ZUI-2B.

O PLC n.° 018/06, em seu Anexo 1, manteve o zonea-

mento da Lei de Uso e Ocupação do Solo para a Av. João 

César de Oliveira, por trechos diferenciados. 

Já a Proposição de Lei n.° 097/2006, na alínea “a”, do in-

ciso IV, do art. 18, estabelece como ZAD-3 o zoneamento 

ao longo de toda a avenida, alterando o zoneamento 

constante do Anexo 1 da citada Proposição de Lei.

No entanto, esta alteração não procede, por vários 

motivos, a saber:

 O trecho entre a Cidade Industrial e o CINCO já é 

mapeado como ZAD-3 no Anexo 1, sendo desnecessário 

declarar sua categoria de zoneamento no texto legal. 

 No trecho que atravessa o CINCO, não é recomen-

dável a alteração do zoneamento ZUI-1 para ZAD-3, 

pois isto impediria a instalação de atividades incômodas, 

especialmente indústrias de grande porte, ao longo da 

avenida nesse distrito industrial. 

 No trecho entre o CINCO e a Rua João de Deus Cos-

ta, a alteração do zoneamento também é desnecessária, 

pois a ZUI-2B (zoneamento atual) e a ZAD-3 têm o mesmo 

potencial construtivo. Por outro lado, esta alteração não 

é recomendável, pois impediria que indústrias como 

as existentes na área se instalassem nas margens desse 

trecho da avenida.

Pelos motivos expostos, apresento VETO à alínea “a”, do 

inciso IV, do art. 18 da Proposição de Lei n.° 097/2006. 

6. Alínea “b” do inciso “IV” do art. 18

A Proposição de Lei n.° 097/2006, na alínea “b”, do inciso 

IV, do art 18, insere no Plano Diretor a manutenção da 

Av. José Faria da Rocha como ZAD-3.

 “Art. 18 Ficam incorporadas ao Anexo 1 desta Lei 

Complementar, as seguintes classificações de macrozo-

neamento:

(...)

IV - ZAD-3 os logradouros abaixo indicados:

a) (...)

b) Avenida José Faria da Rocha;

(...)”

A proposta de manutenção do zoneamento dos terrenos 

com testada na Av. José Faria da Rocha como ZAD-3 foi 

uma emenda apresentada na Plenária Temática do Grupo 

1 – Ordenamento Territorial, da I Conferência Municipal 

de Política Urbana. 

Considerando que esta via não tem capacidade suficiente 

para dar suporte ao adensamento resultante do zone-

amento ZAD-3, a referida Plenária Temática rejeitou a 

emenda e validou a proposta do Executivo, de reversão 

desse zoneamento para ZAD-2, de modo a limitar o 

potencial construtivo dos terrenos.

Tendo sido rejeitada na Plenária Temática, a proposta de 

manutenção da ZAD-3 não foi levada à 2ª Plenária Geral 

da Conferência, não constando do PLC n.° 018/2006.

Por contrariar a Conferência e pelos impactos negativos 

previsíveis, apresento VETO à alínea “b”, do inciso “IV”, 

do art. 18 da Proposição de Lei n.° 097/2006.

7. Alínea “d” do inciso V do art. 18 da Proposição de 

Lei n.° 097/2006

A Proposição de Lei n.° 097/2006, na alínea “d” do inciso 

V do art. 18, ao alterar de ZAD-2 e ZOR-1 para ZUI-2A o 

zoneamento da Avenida João Gomes Cardoso, constante 

do Anexo 1, do PLC n.° 018/2006, passou a permitir a ins-

talação de usos incômodos nos terrenos com testada em 

toda a extensão dessa avenida. A emenda à Proposição 

de Lei nº 097/2006 previu que:

“Art. 18 Ficam incorporadas ao Anexo 1 desta Lei 

Complementar, as seguintes classificações de macrozo-

neamento:

(...)

V -  ZUI-2A os logradouros, lotes e áreas abaixo indicados:

(...)

d - Avenida João Gomes Cardoso, no Bairro Parque Ayr-

ton Senna, Jardim Laguna, Oitis, Colorado, Morada Nova;

(...)”

A região da Av. João Gomes Cardoso caracteriza-se como 

área predominantemente residencial, desarticulada e 

carente de um centro urbano que dê suporte à vida 

cotidiana de seus moradores. A implantação da Av. João 

Gomes Cardoso tende a melhorar este quadro, desde que 

bem utilizado o potencial que a via apresenta, não só 

como eixo de acesso e articulação viária desta região, mas 

também como eixo estruturador de uma centralidade 

urbana, o que depende das características do uso do solo 

que venha a ser instalado em suas margens.

Dadas as características da avenida e de sua área de 

influência, o PLC n.° 018/2006 havia fixado para a Av. 

João Gomes Cardoso os zoneamentos ZAD.2 e ZOR.1, no 

pressuposto de que estas zonas permitem a instalação de 

atividades de comércio e serviços necessárias à formação 

de um centro diversificado que estruture a área e a forta-

leça como um lugar de melhor qualidade urbanística.

A adoção do zoneamento ZUI-2A ao longo da Av. João 

Gomes Cardoso, como constante da alínea “d”, do inciso 

“V”, do art. 18 da Proposição de Lei nº 097/2006 além de 

esvaziar seu potencial para a formação do referido centro 

urbano diversificado, ensejará a atração, para o interior 

da região, de atividades de grande porte e incômodas, 

geradoras de tráfego pesado, incompatíveis com suas 

características naturais, de parcelamento e viárias, 

tendendo a desencadear um processo de degradação 

ambiental e urbanística.

Pelos motivos expostos, apresento VETO à alínea “d”, do 

inciso V, do art. 18 da Proposição de Lei n.° 097/2006.

8. Alínea “f” do inciso V do art. 18

A Proposição de Lei n.° 097/2006, na alínea “f” do inciso 

V do art. 18, altera de ZOR-3 para ZUI-2A o zoneamento 

da quadra 109 do Bairro Tropical e dos logradouros que 

a compõem:

“Art. 18 Ficam incorporadas ao Anexo 1 desta Lei 

Complementar, as seguintes classificações de macrozo-

neamento:

(...)

V -  ZUI-2A os logradouros, lotes e áreas abaixo indicados:

(...)

f) quadra 109 e os logradouros que a compõe, no Bairro 

Tropical;

(...)”

O Bairro Tropical, na parte em que está situada a 

quadra 109, localiza-se na Bacia de Vargem das Flores 

onde existem restrições à ocupação e uso em razão da 

proteção ambiental à represa de Vargem das Flores. Daí 

o zoneamento ZOR-3 definido para esta parte do bairro 

pelo Plano Diretor vigente e confirmado pelo PLC n.° 

018/2006, em seu Anexo 1.

A alteração pontual de zoneamento no Bairro Tropical 

pela Proposição de Lei nº 097/2006 merece as seguintes 

considerações:

 Na região, em geral, existem poucas construções, 

todas residenciais. A quadra 109 tem 18 lotes, com área 

mínima de 2.000 m²; nela existe uma construção destina-

da a transportadora. 

 Além dos aspectos ambientais, destaca se como 

fator de restrição à ocupação a precariedade do sistema 

viário, tanto no que se refere à pavimentação e capaci-

dade das vias (vias locais) quanto à acessibilidade. As ruas 

são de paralelepípedos e sem condições de suporte de ve-

ículos de carga. O sistema viário do bairro é inadequado 

à implantação de atividades econômicas permitidas em 

ZUI-2A, especialmente transportadoras.

 O caso em questão fica agravado porque se trata 

de uma alteração de zoneamento em uma quadra isolada 

e as frentes das quadras adjacentes, atraindo para a 

região atividades que podem trazer incômodos à popu-

lação da vizinhança, principalmente considerando que o 

loteamento não foi projetado e aprovado para receber 

esse tipo de atividade, e sim para uso predominantemen-

te residencial. Acrescente-se que o acesso da quadra 109 

à Via Expressa se dá através da área mais adensada do 

bairro Tropical.

 As empresas do ramo de transporte e logística 

devem localizar-se nas Zonas de Uso Incômodos (ZUI) já 

existentes por serem espaços dotados de melhor infra 

estrutura e com fácil acesso às vias de ligação regional.

Considerando não ter ocorrido mudança na infra estru-

tura do bairro, suas características gerais, sua localização 

na Bacia de Vargem das Flores, fora da área atendida 

por sistema de esgotamento sanitário, e, especialmente, 

as condições desfavoráveis do sistema viário, apresento 

VETO à alínea “f”, do inciso V, do art. 18 da Proposição 

de Lei n° 097/2006.

9. Art. 26 – caput e parágrafo único

O Código Civil Brasileiro dispõe sobre o abandono de 

imóvel e a possibilidade de sua arrecadação pelos entes 

públicos:

“Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário aban-

donar, com a intenção de não mais o conservar em seu 

patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, 

poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três 

anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito 

Federal, se se achar nas respectivas circunscrições.

§1° O imóvel situado na zona rural, abandonado nas 

mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado, como bem 

vago, e passar, três anos depois, à propriedade da União, 

onde quer que ele se localize.

§2° Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que 

se refere este artigo, quando, cessados os atos de posse, 

deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais.”

O art. 26 da Proposição de Lei n.° 097/2006 define a 

forma pela qual o Município promoverá o cumprimento 

daquele dispositivo do Código Civil:

“Art. 26  Para o cumprimento do disposto no Artigo 1.276 

do Código Civil Brasileiro, a Prefeitura Municipal, no uso 

do Poder de Polícia Administrativa que lhe compete irá 

promover as vistorias e notificações necessárias para a 

identificação de imóveis urbanos abandonados pelos 

respectivos proprietários, deixados sem conservação e 

sem a posse de terceiros.

Parágrafo Único Os bens imóveis arrecadados pelo Muni-

cípio em função do disposto nesta Lei, serão destinados 

ao uso da Administração Municipal ou destinados em 

comodato às entidades sem fins lucrativos e declaradas 

de utilidade pública municipal.”

A Proposição de Lei acrescenta na caracterização de 

imóveis abandonados aqueles “deixados sem conserva-

ção”. Essa caracterização não traduz a regra do Código 

Civil, pois este refere-se a “conservação” do imóvel 

no patrimônio do proprietário e não ao seu estado de 

“conservação”. Dessa forma, a proposição criaria uma 

nova condição específica no Município para a perda de 

propriedade, o que extrapola o exercício da competência 

legislativa municipal à luz do disposto no art. 22, inciso I, 

da Constituição da República.

Ora, segundo o Código Civil, o abandono do imóvel 

urbano ocorre apenas quando há “a intenção de não 

mais o conservar em seu patrimônio“. No §2º do art. 

1276, o Código Civil define quando haverá a presunção 

do abandono. Assim, não há como incluir a “conservação 

do imóvel” como forma de abandono, o que seria desres-

peito ao direito de propriedade.

Pela inconstitucionalidade e ilegalidade do dispositivo, 

apresento VETO ao art. 26 – caput e parágrafo único – da 

Proposição de Lei n.° 097/2006.

10 Incisos V, IX, X, XI e XII do art. 27 

O art. 27 da Proposição de Lei n.° 097/2006 estabelece 

que parcelamentos não aprovados, que não se carate-

rizam como AIS-1, poderão ser regularizados. Prevê o 

citado dispositivo:

“Art. 27 – Os parcelamentos irregulares que não se 

enquadrem no conceito de AIS 1, desde que existentes 

até a data da promulgação desta lei, serão objeto de 

regularização fundiária por meio de instrumentos legais 

aplicáveis, inclusive no tocante a matrícula no Cartório 

competente, respeitadas as restrições da legislação 

estadual e federal.

Parágrafo Único Ficam indicados como parcelamentos a 

serem regularizados nos termos do caput deste artigo, 

sem prejuízo da inclusão de outras áreas:

(...)”

No parágrafo único do art. 27 estão indicados diversos 

loteamentos que poderão ser regularizados de forma 

diferenciada da AIS-1. 

No entanto, alguns deles já estão identificados no 

“Anexo 2C – Áreas Especiais: AIS-1”, da Proposição de Lei 

n.° 097/2006. Trata-se dos loteamentos Vila Estrela Dalva, 

Nazaré, Perobas, Funcionários e Vila Riachinho, citados, 

respectivamente, nos incisos V, IX, X, XI e XII do art. 27. 

Sua manutenção como AIS-1 possibilitará a regularização 

com parâmetros urbanísticos mais flexíveis, dadas suas 

características como áreas de especial interesse social. 

Por esta razão, apresento VETO aos incisos V, IX, X, XI e 

XII do art. 27 da Proposição de Lei n.° 097/2006.

11. Alíneas “g” a “m” do inciso II do art. 56

Um dos conteúdos básicos do Plano Diretor é a indicação 

das intervenções viárias estruturantes, que viabilizem 

a articulação espacial e o adensamento previsto nas diver-

sas regiões da cidade e que, portanto, devem ser tratadas 

com prioridade. O elenco de intervenções desta natureza 

constante do Plano Diretor, atualizado e aprovado pela I 

Conferência Municipal de Política Urbana de Contagem, 

constitui-se no conteúdo das alíneas “a” a “ f ”, do inciso 

II, do art. 56, da Proposição de Lei n.° 097/2006. 

O conteúdo das alíneas de “g” a “m” do inciso II do art. 

56 da Proposição de Lei n.° 097/2006 dispõem que:

“Art. 56 A implementação das diretrizes de articulação 

espacial e o adensamento urbano previsto exigem:

I – (...)

II - que seja complementado o sistema viário, segundo 

diretriz apresentada no Anexo 3 desta Lei Complementar, 

destacando-se, como obras prioritárias:

(...)

g – a implantação da “via de mão-única” à Rua Bernardo 

Monteiro e a Rua Coronel Augusto Camargos, equacio-

nando o trânsito de veículos e oferta de equipamentos 

urbanos;

h – a concepção e implantação de um novo sistema de 

articulação viária para a Av. Rio Cumprido em face do 

campus universitário da PUC- Contagem;

i – a complementação do sistema viário da Av. das Amé-

ricas no Bairro Kennedy, inclusive com articulação com 

a BR 040, visando à articulação do trânsito local com o 

movimento de veículos de carga;

j – transposição da Av. David Sarnoff sobre a BR 381, 

sentido Bairro Amazonas;

k – elaborar e implantar a transposição da BR 381, ligação 

dos Bairros Riacho/ Amazonas com Bairros Flamengo, 

Distrito Industrial, Jardim Riacho, na região da Avenida 

Rio Volga e Avenida Cristal;

l – implantação de via perpendicular à Avenida Prefeito 

Gil Diniz sentido Bairro Camilo Alves, paralela aos logra-

douros Bernardo Monteiro e Coronel Augusto Camargos;

m – melhorar a acessibilidade de trânsito ao viaduto 

sobre a Via Trajano de Araújo Vianna/ José Pedro de 

Araújo, no trecho da Avenida João César de Oliveira, 

próximo ao Hospital Municipal;”

Tais alterações caracterizam-se como um conjunto de 

intervenções pontuais no sistema viário, cujo nível de 
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detalhe destoa do conteúdo do artigo e não condiz com 

o nível recomendável no Plano Diretor. Por este motivo, a 

Plenária Temática do Grupo 2 – Diretrizes de Intervenção 

Pública na Estrutura Urbana da I Conferência Municipal 

de Política Urbana de Contagem, considerou inadequada 

sua inclusão no Plano Diretor.

As propostas detalhadas contidas nessas alíneas deverão 

ser tratadas oportunamente, a partir de uma abordagem 

sistêmica, quando da elaboração do Plano Viário Municipal 

e do Plano de Transporte Urbano Integrado, constantes da 

regulamentação do Plano Diretor e previstos nos incisos I e 

II, do art. 64, da Proposição de Lei n.° 097/2006.

Pelos motivos expostos e, em especial por contrariarem as 

discussões e resoluções tomadas na I Conferência Munici-

pal de Política Urbana de Contagem, apresento VETO às 

alíneas “g” a “m” do inciso II do art. 56 da Proposição de 

Lei n.° 097/2006.

12. Inciso “I” do art. 57 

O Rodoanel é uma via de trânsito rápido de contorno 

da Aglomeração Metropolitana, prevista para promover 

a articulação da BR-381 em Betim à Linha Verde, outra 

via de trânsito rápido que ligará o centro metropolitano 

com o Aeroporto Internacional de Confins, em processo 

de reativação, e o Centro Administrativo do Estado a ser 

construído na região norte de Belo Horizonte.

É inquestionável o potencial que a Linha Verde, o Aero-

porto e o Centro Administrativo apresentam para o desen-

volvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

para a reestruturação futura do Vetor Norte da região. A 

dinamização do Aeroporto de Confins, particularmente, 

terá importância fundamental para a economia da Região 

Metropolitana, pelo fortalecimento de sua inserção na 

economia nacional e global.

No caso do Município de Contagem, o acesso ao Aero-

porto será imensamente facilitado pela ligação da BR-040 

à Linha Verde por meio do Rodoanel. Para a economia 

municipal, esta ligação se constitui no principal benefício 

do Rodoanel.

Deste modo, o Município precisa desenvolver gestões 

para que o trecho a ser implantado prioritariamente seja 

aquele que articula a BR-040 à Linha Verde, sendo o trecho 

entre a BR-381 e a BR-040 implantado posteriormente, por 

não ser prioritário para o Município. Outro objetivo para 

este posicionamento quanto às etapas de implantação do 

Rodoanel é estratégico, do ponto de vista do ordena-

mento do território e consiste em postergar as pressões 

por expansão urbana no território da Bacia de Vargem 

das Flores, advindas da implantação desta via, para um 

momento em que as áreas hoje ocupadas já estiverem 

melhor estruturadas. 

Com base nesses argumentos e visando ao desenvolvimen-

to sustentável do Município, o PLC n.° 018/2006 apresen-

tou a seguinte disposição, em atendimento a proposta 

aprovada pela I Conferência Municipal de Política Urbana 

de Contagem:

“Art. 54 Visando à melhoria da articulação do espaço 

municipal com o espaço regional, o Poder Executivo deve-

rá desenvolver gestões junto a outras esferas de governo, 

no sentido de:

I – priorizar na implantação do Rodoanel (anel de contor-

no da Aglomeração Metropolitana) o trecho que liga a 

Rodovia BR-040 à Rodovia MG-10 (Linha Verde);”

Em oposição ao inciso I, do art. 54, do PLC n.° 018/2006, a 

Proposição de Lei n.° 097/2006, dispõe:

“Art. 57 Visando à melhoria da articulação do espaço 

municipal com o espaço regional, o Poder Executivo deve-

rá desenvolver gestões junto a outras esferas de governo, 

no sentido de:

I – Priorizar na implantação do Rodoanel (anel de contor-

no da Aglomeração Metropolitana) o trecho que liga a 

Rodovia BR 040 à Rodovia BR 381, nas proximidades do 

Bairro Tupã e Pedreira;”

Assim, o disposto na Proposição de Lei n.° 097/2006 

inverte a prioridade: ao invés da ligação entre a Rodovia 

BR-040 e a Rodovia MG-010 (Linha Verde), prioriza o 

trecho entre a Rodovia BR-040 e a Rodovia BR-381. Esse 

trecho seria implantado a oeste da ligação hoje existente, 

exercida pela Av. Helena de Vasconcelos Costa e Via 

Expressa de Contagem. Esta proposição não trará por si 

só qualquer ganho à economia municipal, pois as ativi-

dades econômicas do Município concentram-se a leste da 

ligação atual.

Além disso, a implantação da via, segundo a proposta da 

Proposição de Lei, poderia acarretar danos ambientais e 

urbanísticos, especialmente quanto à expansão urbana 

desordenada na bacia de Vargem das Flores.

O inciso I, do art. 57, da Proposição de Lei n.° 097/2006 

também contraria a resolução da Conferência e contém 

uma inconsistência que leva à sua inaplicabilidade. Isto 

porque o traçado proposto para o Rodoanel prevê que 

esta via atravesse o Município de Contagem passando a 

leste da represa Vargem das Flores, ao passo que o bairro 

Tupã localiza-se a noroeste da represa, não sendo tecni-

camente possível atender à disposição em pauta.

Por contrariar os interesses estratégicos do Município, a 

resolução da I Conferência Municipal de Política Urbana 

de Contagem e, por ser inaplicável, apresento VETO ao 

inciso “I” do art. 57 da Proposição de Lei n.° 097/2006. 

13. §2° do art. 60

A disposição do §2° do art. 60 da Proposição de Lei n.° 

097/06 é uma diretriz de desenvolvimento regional, de 

natureza econômica, que merece ser avaliada sob os 

aspectos de sua inserção no texto legal e de seu conteúdo 

específico:

“Art. 60 Para implementação da diretriz de articulação 

espacial no que se refere aos centros urbanos principais, 

deverá o Poder Executivo, em caráter prioritário:

(...)

§2º O Poder Público deverá implementar a política 

pública de desenvolvimento do Petrolândia, Tropical 

e adjacências a partir do reconhecimento da vocação 

econômica local através do incentivo as atividades do co-

mércio atacadista e de serviços de transporte e logística.”

Quanto à inserção no texto legal cabem as seguintes 

observações:

 O conteúdo do art. 60 da Proposição de Lei n.° 

097/06 é um conjunto de medidas de natureza urbanística 

a ser adotado pelo Poder Executivo Municipal em caráter 

prioritário para implementação da diretriz de articulação 

espacial, no que se refere aos centros urbanos principais. 

 Medidas destinadas ao desenvolvimento regional, 

particularmente aquelas de natureza econômica, nem 

sempre dizem respeito à articulação espacial. 

 Na lógica do Plano Diretor, o desenvolvimento 

regional é matéria a ser tratada de forma integrada, nos 

Planos Regionais, conforme prevê o inciso III, do art. 88, 

da Proposição de Lei n.° 097/06. 

 Por outro lado, as atividades a que se refere o §2°, 

do art. 60, da Proposição de Lei n.° 097/06 – comércio 

atacadista e de serviços de transporte e logística – não 

apresentam potencial para promover articulação espacial 

ou constituir centros urbanos. 

Por prejudicar a proposta de articulação urbana e de 

formação de centros, a disposição do §2°, do art. 60, da 

Proposição de Lei n.° 097/2006, pode ser considerada 

improcedente.

Quanto ao conteúdo específico, cabem as seguintes 

considerações:

 As atividades de comércio atacadista e serviços de 

transporte e logística vêm se fortalecendo no Município 

como um todo, num processo que se manifesta com 

maior intensidade em outras regiões da cidade, espe-

cialmente próximas às rodovias, vias de trânsito rápido e 

distritos industriais. 

 Pelo potencial de atração de grandes volumes 

de tráfego de cargas, estas atividades requerem uma 

infra-estrutura viária adequada e a sua segregação em 

relação ao uso residencial. Para ensejar a localização 

de atividades deste tipo, evitando conflito com o uso 

residencial, o Plano Diretor prevê uma grande extensão 

de Zonas de Usos Incômodos – ZUI, constantes do Anexo 

1 da Proposição de Lei n.° 097/06. 

 Na região do Petrolândia e Tropical, as áreas que 

têm condições adequadas para receber este tipo de 

atividade são as margens da Via Expressa, que já estão 

classificadas como ZUI-2B no Anexo 1 e indicadas na 

alínea “b”, do inciso IV, do art. 60, da Proposição de Lei 

n.° 097/06. 

 No restante destes bairros, não se observam as 

condições adequadas para se estimular esse tipo de 

atividade, particularmente em decorrência das condições 

locais adversas quanto às características geométricas do 

sistema viário, à pavimentação das vias e à topografia. 

Isto se agrava no bairro Tropical e “Adjacências”, na 

porção situada na bacia de Vargem das Flores.

Em síntese, na região do Petrolândia, Tropical e Adja-

cências, as áreas em condições de receber as atividades 

propostas já estão definidas. Estimular tais usos na região 

como um todo implicará desrespeito ao princípio da 

sustentabilidade que rege o Plano Diretor, pela degrada-

ção urbanística e ambiental desta região, decorrente de 

conflitos entre atividades incômodas e o uso residencial, 

e, em especial, da intensificação do tráfego de cargas 

em uma área de sistema viário incompatível com tais 

atividades.

Pelos motivos expostos, apresento VETO ao §2°, do art. 

60, da Proposição de Lei n.° 097/2006. 

14. §3° do art. 60 

As políticas de desenvolvimento regional serão objeto de 

Planos Regionais, propostos no inciso III, do art. 88, da 

Proposição de Lei n.° 097/2006. Nesses planos, além de 

propostas para o desenvolvimento sustentado de cada 

região, também serão definidos os instrumentos a serem 

utilizados para implementação das mesmas.

A disposição do §3° do art. 60 previu que: 

“Art. 60 Para implementação da diretriz de articulação 

espacial no que se refere aos centros urbanos principais, 

deverá o Poder Executivo, em caráter prioritário:

(...)

§3º Como condicionante do desenvolvimento local, fica 

priorizada a implementação de políticas de consórcio 

com a iniciativa pública e privada para a recuperação e o 

desenvolvimento da Bacia do Imbiruçu.”

Tal dispositivo refere-se à recuperação e ao desenvol-

vimento da bacia do Imbiruçu, à qual pertence parte 

significativa da região do Petrolândia, citando como 

condicionante do desenvolvimento local a implementação 

de políticas de consórcio com a iniciativa pública e privada 

para a recuperação e o desenvolvimento desta bacia.

Por condicionar o desenvolvimento de uma região à utili-

zação prioritária de consórcio – uma das formas de parce-

ria entre o poder público e a iniciativa privada – impôs-se 

um mecanismo de gestão antes da definição, pelo Plano 

Regional dos objetivos, diretrizes e propostas para a região 

e seus instrumentos de implementação. Ou seja, o disposto 

no §3°, do art. 60, da Proposição de Lei n.° 097/2006 define 

o instrumento de implementação antes que a proposta 

esteja formulada.

Por sua improcedência e por limitar os mecanismos de 

gestão que podem ser utilizados na situação descrita, 

apresento VETO ao §3°, do art. 60, da Proposição de Lei 

n.° 097/2006.

15. Inciso I do §2° do art. 62

O art. 62 da Proposição de Lei n.° 097/2006 estabelece 

diretrizes para o sistema de transporte no Município e, em 

seu §2°, prevê a elaboração de um plano de transporte 

de carga:

“Art. 62 O sistema viário e de transporte de Contagem 

constitui-se em elemento fundamental de indução/ 

conformação da estrutura urbana, em relação ao qual são 

diretrizes gerais de atuação do Poder Público:

(...)

§2º O Poder Público deverá promover a elaboração e 

garantir a implantação de um plano de transporte de 

carga urbano.

I – Fica proibido o tráfego de veículos de cargas acima de 

2 (dois) eixos na Av. Padre José Maria De Man, no bairro 

Monte Castelo, neste município, a partir de 2007.

(...)”

Citado dispositivo, ao determinar a proibição do tráfego 

de veículos de carga em determinado logradouro, introduz 

uma questão pontual específica, que extrapola o nível de 

diretriz adotado pelo Plano Diretor. Além disto, escapa 

à matéria tratada no §2°, pois o referido parágrafo diz 

respeito a um plano de transporte de carga, enquanto o 

inciso I em questão dispõe sobre a circulação de veículos, 

ou seja, trata-se de matérias distintas.

Pelos motivos expostos, apresenta VETO ao inciso I, do §2°, 

do art. 62, da Proposição de Lei n.° 097/2006.

16. Inciso IV do art. 64

A I Conferência Municipal de Política Urbana de Contagem 

aprovou uma proposta que prevê o estudo de pontos 

de embarque de passageiros ao longo das principais 

rodovias de acesso ao Município. A idéia não é centralizar 

este tipo de equipamento, criando um único pólo do 

tipo rodoviária, pois o Município abrange regiões que se 

articulam externamente por vias distintas (BR-040, BR-381). 

O objetivo é a implantação de terminais que promovam a 

intermediação das viagens intermunicipais e interestaduais 

da população de Contagem, evitando que o passageiro de-

penda de uma viagem até a rodoviária de Belo Horizonte 

para realizar seu embarque e desembarque. 

Já a Proposição de Lei n.° 097/2006, no inciso IV do art. 64, 

estabelece que:

“Art. 64 São diretrizes específicas de atuação do Poder 

Público em relação ao sistema viário:

(...)

IV – Implantar terminais de transporte de passageiros 

para facilitar o embarque para viagens intermunicipais e 

interestaduais da população de Contagem, tendo como 

indicativo de local, a sua coabitação com o Terminal de 

Passageiros do Metrô Estação Eldorado e mediante lei 

específica;

(...)”

Ora, uma rodoviária centralizada, coabitando com o 

Terminal de Passageiros do Metrô Estação Eldorado, como 

sugere o inciso IV, do art. 64, da Proposição de Lei n.° 

097/2006, não atenderá a todas as regiões do Município e 

em alguns casos será até mesmo prejudicial para alcançar 

o objetivo da proposta aprovada pela Conferência. 

Para atendimento à justa reivindicação dos moradores, 

discutida na Conferência, o procedimento adequado é a 

elaboração de estudo para definir a melhor localização 

dos referidos pontos de embarque e desembarque.

Pelos motivos expostos, apresento VETO ao inciso IV, do 

art. 64, da Proposição de Lei n.° 097/2006.

17. Inciso VI do art. 65

O art. 65 da Proposição de Lei n.° 097/2006 trata da locali-

zação de equipamentos públicos de uso coletivo, ou seja, 

espaços e edificações implantadas pelo Poder Público e 

destinadas a atividades coletivas em geral. 

“Art. 65 Na implantação dos equipamentos públicos de 

uso coletivo, além das demandas específicas e das neces-

sidades de hierarquização e regionalização dos serviços 

oferecidos, serão observados os seguintes critérios: 

(...)

IV - os equipamentos de abrangência municipal, bem 

como aqueles que impliquem grande afluxo de pessoas, 

como estádios de futebol, centros de convenções ou áreas 

de grandes eventos populares, ou grande movimentação 

de veículos de cargas, deverão localizar-se nas imediações 

das rodovias e vias de trânsito rápido do Município, a 

saber: Rodovia BR-040, Via Expressa de Contagem (Via 

Leste-Oeste) / Av. Helena de Vasconcelos Costa e Rodovia 

Fernão Dias;

V - (...)

VI – os equipamentos de abrangência municipal, bem 

como aqueles que impliquem grande afluxo de pessoas, 

como estádios de futebol, centros de convenções ou áreas 

de grandes eventos populares, inclusive temporários, de 

época e em via pública, ou de grande movimentação de 

veículos de cargas, deverão localizar-se, exclusivamente, 

nas imediações das rodovias, vias de trânsito rápido do 

Município, a saber: Rodovia BR-040, Via Expressa de 

Contagem (Via Leste-Oeste) / Av. Helena de Vasconcelos 

Costa e Rodovia Fernão Dias; excetuando o indicativo de 

implantação do Complexo Esportivo do Três Barras;

(...)”

O inciso IV desse artigo fixa diretrizes para a implanta-

ção dos equipamentos desta natureza cujo uso envolva 

grande afluxo de pessoas. 

Mantendo o inciso IV, a Proposição de Lei n.° 097/2006 

acrescenta ao art. 65 um inciso VI, que repete o conteúdo 

do inciso IV, com algumas alterações.

No que diz respeito à inclusão dos eventos temporários, 

“de época e em via pública”, que efetivamente não se 

configuram como equipamentos urbanos, o inciso VI se 

mostra incompatível com o teor do artigo em que foi 

inserido.

Por outro lado, o disposto no inciso VI contém uma 

contradição interna. Com efeito, a inserção da expressão 

“deverão localizar-se exclusivamente nas imediações ...”, 

no lugar de “deverão localizar-se nas imediações ...”, 

busca conferir precisão a uma norma que não se reveste 

desse caráter. Trata-se, de fato, de uma diretriz de orien-

tação da atuação do Poder Público na implantação dos 

equipamentos em questão: nem os equipamentos (cita-

dos à guisa de exemplos) nem a localização recomendada 

(“nas imediações”) são precisos. Cabe mencionar que a 

especificação destes equipamentos e a sua localização 

admissível são objeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

Outro ponto que se mostra inadequado  na regra criada 

é o indicativo de implantação do Complexo Esportivo 

do Três Barras como exceção ao critério de localização. 

Esta referência é desnecessária, pois o referido complexo 

esportivo já está contemplado no inciso XVI, do §1º, do 

art. 20 da Proposição de Lei n.° 097/2006, que o inclui 

como AIURB-1.

Ressalte-se ainda que, mantidos os incisos IV e VI do 

art. 65, a localização dos equipamentos de abrangência 

municipal ficaria submetida a duas diretrizes distintas, 

o que retira o sentido de ambas. Neste caso específico, 

é recomendável que prevaleça o inciso IV, pela sua 

compatibilidade com o tema abordado no artigo e por 

ser suficiente enquanto diretriz de localização dos equi-

pamentos em questão.  

Pelos motivos expostos, apresento VETO ao inciso VI, do 

art. 65, da Proposição de Lei n.° 097/2006. 

18. Art. 95, Caput e §1º e §2º

A fiscalização do cumprimento do Plano Diretor já está 

tratada em nível de diretriz no inciso III, do §1º, do art. 

88, da Proposição de Lei n.° 097/2006, da forma seguinte:

“Art. 88 O Executivo Municipal, visando à implementação 

das diretrizes e propostas constantes desta Lei Comple-

mentar, deverá:

(...)

§1º No cumprimento ao disposto no caput e visando à 

eficácia da política urbana, deverá o Poder Executivo:

(...)

III - estruturar sistema eficaz de fiscalização do cum-

primento das normas de ocupação e uso do solo do 

Município;

(...)”

O detalhamento e a regulamentação desta diretriz deve 

ser objeto de instrumento legal pertinente, de natureza 

administrativa, a ser instituído com base em estudo crite-

rioso acerca do funcionamento da fiscalização de todas 

as normas urbanísticas, tanto em suas especificidades 

quanto nas suas interfaces.

O art. 95 da Proposição de Lei n.° 097/2006 (caput e 

parágrafos) já indica uma forma de detalhamento e 

regulamentação da diretriz do art. 88:

“Art. 95 O Executivo Municipal estabelecerá um sistema 

único e integrado de controle e fiscalização voltadas ao 

fiel cumprimento do Plano Diretor da cidade, nos termos 

do que dispõe o inciso VI, do art. 6º, da Lei Orgânica 

Municipal.

§1º O sistema único e integrado de fiscalização com-

preenderá as atribuições relativas ao cumprimento das 

normas de posturas, obras e meio ambiente, mediante 
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diligências no local e pareceres técnicos conclusivos em 

procedimentos administrativos de licenciamento.

§2º O Município dotará as fiscalizações integrantes do 

sistema único com infra-estrutura suficiente para o fiel 

cumprimento das competências previstas neste artigo”.

Ao prever um sistema único e integrado de fiscalização, 

este dispositivo antecipa-se ao estudo necessário para 

definir a melhor alternativa para estruturação do sistema. 

Por outro lado, cabe ressaltar que os §§ 1º e 2º refe-

rem-se, respectivamente, às atribuições dos fiscais e à 

infra-estrutura para a fiscalização, matérias de natureza 

administrativa, não afetas ao Plano Diretor. 

Pelos motivos expostos, apresento VETO ao caput, ao §1º 

e ao §2º do art. 95 da Proposição de Lei n.° 097/2006.

19. Inciso XIV do art. 96

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social é 

um instrumento do processo de planejamento e gestão 

urbana, previsto pelo art. 77, da Proposição de Lei n.° 

097/2006. Deverá conter diagnóstico da situação habi-

tacional do Município, princípios, diretrizes, objetivos, 

metas, indicadores, linhas de atuação, programas, 

instrumentos legais, recursos e fontes para a Política 

Municipal de Habitação. Sua aprovação inclui-se entre as 

competências do Conselho Municipal de Habitação.

Ao definir o prazo para elaboração do Plano Municipal 

de Habitação de Interesse Social, a Proposição de Lei n.° 

097/2006, estabelece que este plano será instituído por 

lei:

“Art. 96 O Poder Executivo deverá promover a regula-

mentação do Plano Diretor nos seguintes prazos máximos 

a contar da data de publicação desta Lei Complementar:

(...)

XIV – Lei do Plano Municipal de Habitação de Interesse 

Social: doze meses;

(...)”

No entanto, a natureza do Plano Municipal de Habitação 

de Interesse Social é semelhante à de outros planos 

setoriais e, tal como estes, não se constitui em objeto de 

lei, pois seu conteúdo, como um todo, não tem caráter 

normativo, embora possa indicar instrumentos legais de 

implementação.

Por não ser matéria de caráter normativo, apresento 

VETO ao Inciso XIV, do art. 96 da Proposição de Lei n.° 

097/2006.

20. Inciso XVI do art. 96

As atribuições das fiscalizações municipais constituem 

matéria de natureza administrativa, pertinente ao plano 

de cargos e carreiras doa agentes públicos.

O inciso XVI do art. 96 da Proposição de Lei n.° 097/2006 

define prazo para a regulamentação por lei desta 

matéria:

“Art. 96 O Poder Executivo deverá promover a regula-

mentação do Plano Diretor nos seguintes prazos máximos 

a contar da data de publicação desta Lei Complementar:

(...)

XVI – Lei de Regulamentação das atribuições das fiscaliza-

ções Municipais no âmbito do Plano Diretor: seis meses;

(...)”

A disposição contida no inciso XVI, do art. 96, da 

Proposição de Lei n.° 097/2006, não se constitui em 

regulamentação do Plano Diretor, já que as atribuições 

das fiscalizações municipais permanecem com a mesma 

natureza administrativa, ainda que o objeto fiscalizado 

seja de natureza urbanística.

Por tratar-se de matéria não afeta ao Plano Diretor, 

apresento VETO ao inciso XVI, do art. 96, da Proposição 

de Lei n.° 097/2006.

21. Inciso XVII do art. 96

O conteúdo básico do Plano Diretor é um conjunto de 

normas relativas ao ordenamento do território, tendo 

em vista o direito de construir frente à função social da 

propriedade, enquanto o conteúdo do Código de Obras 

é um conjunto de normas relativas às condições de con-

forto, estabilidade, segurança e higiene das edificações, 

focadas nos usuários das mesmas. 

São, portanto, matérias de natureza distinta, motivo pelo 

qual o Código de Obras não é citado no texto da Proposi-

ção de Lei n.° 097/2006, a não ser no art. 96: 

“Art. 96 O Poder Executivo deverá promover a regula-

mentação do Plano Diretor nos seguintes prazos máximos 

a contar da data de publicação desta Lei Complementar:

(...)

XVII – Código de Obras: seis meses.

(...)”

Por não se constituir em matéria afeta à regulamentação 

do Plano Diretor, apresento VETO ao inciso XVII, do art. 

96, da Proposição de Lei n.° 097/2006.

22. §5° do art. 96

A AIURB-3 é uma categoria de Área Especial defini-

da pelo inciso III, do art. 20, da Proposição de Lei n.° 

097/2006:

“Art. 20 Áreas de Especial Interesse Urbanístico - AIURB 

são áreas destinadas a intervenções de interesse especial 

para a estruturação urbana do Município, compreenden-

do três categorias:

(...)

III - AIURB-3 - espaços, edificações e conjuntos urbanos 

considerados de valor histórico e paisagístico relevantes 

para o patrimônio cultural do Município e dos bairros, 

nos quais o processo de ocupação será controlado em 

função de sua proteção.

(...)”

O §5° do mesmo artigo estabelece diversos requisitos 

para a regulamentação da AIURB-3 do centro histórico 

de Contagem, dentre os quais o que determina que a 

regulamentação deverá conter a delimitação precisa da 

área (inciso III). 

No §6° do referido art. 20 prevê-se que os proprietários 

dos espaços, edificações e conjuntos urbanos da AIURB-3 

poderão ser beneficiados por instrumentos compensató-

rios. Trata-se do instrumento Transferência do Direito de 

Construir, que poderá ser utilizado nas áreas verdes desti-

nadas à proteção paisagística, situadas na AIURB-3, desde 

que assegurada sua preservação pelos proprietários.

Assim, o objetivo geral da AIURB-3 é a proteção cultural e 

paisagística. Particularmente na AIURB-3 do centro histó-

rico, o objetivo é a preservação da cobertura vegetal dos 

quintais, um traço importante da identidade desta área, 

sendo que a preservação não implica, necessariamente, 

perda de potencial construtivo, com risco de desvaloriza-

ção dos terrenos.

A redução da área da AIURB-3 do centro histórico foi 

objeto de uma emenda apresentada na Plenária Temática 

do Grupo I – Organização Territorial, da I Conferência 

Municipal de Política Urbana de Contagem e, não tendo 

sido aprovada, não foi apresentada à 2ª Plenária Geral da 

Conferência.

Deste modo, o PLC n.º 018/06, em seu o Anexo 2A, 

manteve a AIURB-3 do centro histórico com a mesma 

delimitação definida pela Lei nº 2.760, de 01 de agosto 

de 1995. No entanto, a Proposição de Lei n.° 097/2006, 

no §5° do art. 96, prevê a redução da área da AIURB-3 do 

centro histórico, excluindo áreas com cobertura vegetal 

expressiva. 

“Art. 96 O Poder Executivo deverá promover a regula-

mentação do Plano Diretor nos seguintes prazos máximos 

a contar da data de publicação desta Lei Complementar:

(...)

§5º Para efeito do § 3º do art. 20 desta Lei Comple-

mentar, a AIURB-3 será compreendida da área interna 

formada pelo perímetro dos logradouros:

“ Rua Bernardo Monteiro, Rua Camilo Alves, Rua Frei 

Domingos Godim, Rua Dona Herculina, Rua Coronel 

Augusto Camargos, Avenida Prefeito Gil Diniz, Rua Dr. 

Cassiano, Rua Edimir Leão, Rua Monsenhor Teles, Rua 

Rita Tundé, Rua Mateus Moreira, Rua Barbacena, Rua 

Walter Lopes, Rua Dom Silvério, Rua Manuel Alves, Rua 

Bueno Brandão, retornando a Rua Bernardo Monteiro”.”

Pelos motivos expostos e, em especial por contrariar a I 

Conferência Municipal de Política Urbana de Contagem, 

apresento VETO ao §5°, do art. 96, da Proposição de Lei 

n.° 097/2006.

Ante o exposto, considerando o parecer técnico da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente, sou levada a apresentar VETO PARCIAL 

a Proposição de Lei nº 097/06, excluindo da sanção os 

dispositivos acima mencionados.

Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Exce-

lência e aos demais membros dessa Egrégia Casa Legislati-

va protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

Excelentíssimo Senhor

Vereador ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal de Contagem

DECRETO nº 560, de 29 de dezembro de 2006.

Nomeia Presidente da Fundação de Ensino de Contagem 

– FUNEC.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei 

Complementar nº 030, de 20 de dezembro de 2006;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada Cláudia Ocelli Costa para o cargo de 

Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 02 de janeiro de 

2007.

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 561, de 29 de dezembro de 2006

Dispõe sobre a contratação de prestação de serviços e 

compras relativas a sistemas, suprimentos, materiais e 

equipamentos de informática.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e considerando a competência da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 

Geral para coordenar e supervisionar as atividades de 

informatização da Prefeitura Municipal, prevista no art. 

24, inciso XVI, da Lei Complementar nº006, de 26 de 

setembro de 2005, que dispõe sobre a Organização Ad-

ministrativa da Administração Direta do Poder Executivo 

Municipal, e dá outras providências;

DECRETA:

Art. 1º As contratações de prestação de serviços e 

compras relativas a sistemas, suprimentos, materiais e 

equipamentos de informática no âmbito das Adminis-

trações Direta e Indireta deverão se dar com a estrita 

observância das especificações técnicas definidas e expe-

didas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, 

da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 

Geral, mediante prévia e expressa aprovação da referida 

Secretaria.

Parágrafo único As especificações técnicas a que se refere 

o caput deste artigo deverão ser devidamente assinadas e 

identificadas pelo responsável técnico respectivo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 562, 29 de dezembro de 2006

Abre crédito adicional suplementar, anula dotações e dá 

outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 

no art. 5º, da Lei Municipal nº 3.981, de 28 de dezembro 

de 2005;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às 

seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.09.1.04.126.0031.2076.44905200.010000 7.120,00

 1.10.2.08.243.0019.2044.33504300.010605 21.000,00

TOTAL 28.120,00

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes 

no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos 

provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 

orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.09.1.04.126.0031.2076.33903900.010000 7.120,00

 1.10.2.08.243.0019.2044.33504300.310701 21.000,00

TOTAL 28.120,00

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

publicação.

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de dezembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação 

Geral

Secretaria Municipal de 
Governo

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 20 de dezembro de 2006.

PAULO CÉSAR FUNGHI ALBERTO

Secretário Municipal de Governo

Secretaria Municipal de 
Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente, fica a empresa “ANTONIO CLEMENTE 

FILHO”, CPF – 072.580.206-59, na pessoa de seu sócio/di-

retor,   Sr. Antonio Clemente Filho , CPF- nº 072.580.206-

59,   intimado a conhecer, e querendo, se defender do 

Termo de Notificação  Fiscal nº 16721/2006, lavrado 

contra a mesma, uma vez que no endereço cadastrado 

não foi encontrado.  

O processo, com todas as peças e demonstrativos de 

débito, encontra-se à disposição do autuado, “ANTO-

NIO CLEMENTE FILHO”  , na Coordenadoria da Receita 

Municipal, à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1.887, 3º andar, 

próximo à Praça da Cemig, Bairro Cidade Industrial, Mu-

nicípio de Contagem, onde permanecerá pelo prazo de 

30 (trinta) dias, contados desta publicação, aguardando o 

pagamento ou qualquer manifestação.

 A presente intimação é feita para atendimento do que 

dispõe o artigo 299, do Código Tributário Municipal 

– CTM e artigo 39, inciso III, do Regulamento do Processo 

Tributário Administrativo, aprovado pelo Decreto nº 

2.771, de 13 de fevereiro de 1.986.

Contagem, (MG), aos 26 de dezembro de 2006.

COORDENARIA DA RECEITA

DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA FISCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente, fica a empresa “FERNANDO FERREIRA 

DE MOURA”, CPF – 043.604.216-99, na pessoa de seu 

sócio/diretor,   Sr. Fernando Ferreira de Moura , CPF- nº 

043.604.216-99,   intimado a conhecer, e querendo, se 

defender do Termo de Notificação  Fiscal nº 16749/2006, 

lavrado contra a mesma, uma vez que no endereço cadas-

trado não foi encontrado.  

O processo, com todas as peças e demonstrativos de 

débito, encontra-se à disposição do autuado, “FERNANDO 

FERREIRA DE MOURA”  , na Coordenadoria da Receita 

Municipal, à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1.887, 3º andar, 

próximo à Praça da Cemig, Bairro Cidade Industrial, 

Município de Contagem, onde permanecerá pelo prazo de 

30 (trinta) dias, contados desta publicação, aguardando o 

pagamento ou qualquer manifestação.

 A presente intimação é feita para atendimento do que 

dispõe o artigo 299, do Código Tributário Municipal – CTM 

e artigo 39, inciso III, do Regulamento do Processo Tributá-

rio Administrativo, aprovado pelo Decreto nº 2.771, de 13 

de fevereiro de 1.986.

Contagem, (MG), aos 26 de dezembro de 2006.

COORDENARIA DA RECEITA

DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA FISCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente, fica a empresa “TIP TOP ALIMENTOS 

DO BRASIL LTDA-ME”, CNPJ – 23.421.936/0001-91, nas 

pessoas de seus sócios/diretores,   Sr. João Eugênio de 

Oliveira Maranhão, CPF- nº 232.437.673-34 e Sr. Simão 

Setembrino de Oliveira Costa,  CPF- nº 489.731.576-04,   

intimados a conhecerem, e querendo, se defenderem 

do Termo de Notificação  Fiscal nº 17253/2006, lavrado 

contra a mesma, uma vez que no endereço cadastrado 

não foi encontrado.  

O processo, com todas as peças e demonstrativos de 

débito, encontra-se à disposição do autuado, “TIP TOP 

ALIMENTOS DO BRASIL LTDA-ME”  , na Coordenadoria 

da Receita Municipal, à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 

1.887, 3º andar, próximo à Praça da Cemig, Bairro Cidade 

Industrial, Município de Contagem, onde permanecerá 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, 

aguardando o pagamento ou qualquer manifestação.

 A presente intimação é feita para atendimento do que 

dispõe o artigo 299, do Código Tributário Municipal 

– CTM e artigo 39, inciso III, do Regulamento do Processo 

Tributário Administrativo, aprovado pelo Decreto nº 

2.771, de 13 de fevereiro de 1.986.

Contagem, (MG), aos 26 de dezembro de 2006.

COORDENARIA DA RECEITA

DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA FISCAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA nº 001, de 20 de dezembro de 2006.

Designa servidor que menciona para responder, interina-

mente, pela Secretaria Municipal de Governo.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica 

do Município de Contagem, combinado com os arts. 9º 

e 10 da Lei Complementar nº 006, de 26 de setembro de 

2005.

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado o Servidor LUIZ CLÁUDIO DE 

ALMEIDA TEODORO, Secretário Municipal Adjunto de 

Governo, para responder, interinamente, pelo cargo de 

Secretário Municipal de Governo, durante o impedimento 

do titular da pasta, no período de 26 de dezembro de 

2006 a 07 de janeiro de 2007, em conformidade com o 

que dispõe a Lei Complementar nº 006, de 26 de setem-

bro de 2005.

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

publicação.
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Recursos de R$ 220 mil foram doados pela Petrobrás

Contagem recebe doação para o 
combate à exploração sexual 

A prefeita Marília Campos participou 
no dia 27, quarta-feira, da assinatura 
de convênio com a Petrobrás para o 
repasse de recursos ao Fundo da Infância 
e Adolescência (FIA/Contagem). A verba, 
no valor de R$ 220 mil, será destinada ao 
Instituto Adamantino Acurar (Inadac), 
no bairro Eldorado, que atende cerca de 
150 crianças e adolescentes em situações 
de abuso e exploração sexual, através 
de ações do Programa Diário de Pérola. 
A escolha da entidade se deve ao seu 
trabalho de atendimento a situações de 
abuso e exploração sexual.

De acordo com a prefeita, foi defla-
grada grande campanha junto aos 
empresários de Contagem para inves-
timentos na área social. “Visitamos vá-
rias empresas, entre elas a Petrobrás, e 
já estamos colhendo frutos”, observou 
Marília Campos. 

Ela informou também que em 2007 
haverá novo chamamento público para 
capacitação das entidades de atendi-
mento à criança e ao adolescente de 
Contagem e seleção de projetos a serem 
apoiados com recursos financeiros do 
FIA. Segundo a prefeita, “através deste 
envolvimento entre empresários, traba-
lhadores, sociedade civil, setor privado e 
poder público, estamos fortalecendo uma 
articulação para construir uma Contagem 
melhor para nossas crianças e adolescen-
tes. E o mais importante é que a definição 
da distribuição dos recursos é de todos os 
envolvidos, democraticamente”, ressal-
tou.

A Prefeitura também desenvolve, via 
Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social a crianças, adolescen-
tes e famílias vitimadas pela violência 
sexual, o Programa Sentinela que 
promove ações e iniciativas de caráter 
multiprofissional, psicosocial e jurídico.

Segundo a gerente de Comuni-
cação da Refinaria Gabriel Passos 
(Regap/Petrobrás), Fátima Ribas, 12 
municípios no entorno da Regap 
foram beneficiados com a verba. O cri-
tério de seleção das cidades é baseado 
no Índice de Desenvolvimento Huma-

no (IDH). Ela informou ainda que em 
2006, a Petrobrás destinou 48 milhões 
de reais para 219 municípios brasilei-
ros, contemplando 325 projetos sociais 
e beneficiando cerca de 125 mil crian-
ças e adolescentes, principalmente nas 
rotas da prostituição infantil.

Apresentação será dia 14 de janeiro no bairro Industrial

Folias de Reis 
se encontram em Contagem

O maior e mais tradicional Encon-
tro de Folias de Reis, realizado em 
Contagem, comemora 25 anos e espe-
ra receber, em 2007, cerca de cinco mil 
pessoas para assistirem às apresenta-
ções. Participam do encontro, anual-
mente, grupos de reisado, marujada 
e pastoreiro de todo o Estado. Para 
marcar as “Bodas de Prata” foram 
convidados 40 grupos para a festa que 
será no dia 14 de janeiro, domingo, 
a partir das 8h, na Escola Municipal 
Maria do Amparo, à rua Professora 

Adalgisa C. Souza, 170, bairro Indus-
trial. O Dia de Reis é comemorado 
em 6 de janeiro, mas para possibilitar 
que outras cidades participem do 
evento, já que no dia da comemora-
ção estes grupos se apresentam em 
seus próprios municípios, o encontro 
ocorrerá após a data. A festa começa-
rá com um grande almoço servido aos 
convidados, seguido de muita música 
e apresentações culturais. 

Segundo o coordenador e fundador 
do encontro, José Darci Justiniano de 

Carvalho, conhecido como Zé Goia-
no, o objetivo é não deixar a cultura 
morrer. Zé Goiano, 64 anos, conta que 
a tradição de Folia de Reis foi passada 
por seus pais e terá continuidade com 
seus filhos. O primeiro encontro, em 
1982, iniciou-se com três grupos de 
Contagem, no segundo já foram sete 
e, a cada ano, mais pessoas participam 
da festa. O grupo de Zé Goiano rece-
beu o nome de “Os Conterrâneos”, e 
atualmente conta com 14 integrantes. 
Eles saem voluntariamente cantando 

pelas ruas da cidade pedindo doações 
e agradecendo. As doações são repas-
sadas para instituições de caridade, 
creches, asilos ou associações ligadas à 
Paróquia que o grupo pertence. “O im-
portante é ajudar, não importa o valor. 
Só de ver a satisfação das pessoas já é o 
bastante. Assim, também podemos nos 
manifestar culturalmente e exercitar a 
nossa fé nos três reis magos”, afirmou. 

O Encontro é aberto a toda co-
munidade. Cada grupo receberá um 
troféu de participação.

Prefeitura promove ações e iniciativas de caráter 
multiprofissional, psicosocial e jurídico


