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Contagem propõe obras para 
preservar Vargem das Flores

A Bacia é responsável por 15% do abastecimento de água da região metropolitana 

A prefeita de Contagem, Marília 
Campos, apresentou ao presidente da 
Copasa, Márcio Nunes, nesta terça-fei-
ra, dia 29, um programa de obras de 
saneamento ambiental para a região 
de Vargem das Flores, considerada, 
por lei estadual,  Área de Proteção 
Ambiental. Os estudos, realizados por 
técnicos da Prefeitura e da Copasa, 
recomendam obras  de tratamento de 

fundos de vales e de infra-estrutura 
urbana, totalizando recursos da ordem 
de R$ 105 milhões. As obras de fundos 
de vales (cerca de 40% do total) po-
dem ser executadas no mesmo modelo 
de convênio com a Copasa, onde a Pre-
feitura arca com 30% dos recursos. Já 
as obras de esgoto sanitário na região 
são de responsabilidade da concessio-
nária de águas e esgotos.

Segundo Marília Campos, é ne-
cessário preservar o manancial de 
Vargem das Flores, responsável por 
15% da água que abastece a região 
metropolitana, antes que ele se torne 
irrecuperável. Na opinião da prefeita, 
a região tem risco de adensamento po-
pulacional, em virtude da construção 
do Rodoanel. A lagoa de Vargem das 
Flores, de onde se retira 1.100 litros de 

água por segundo, recebe despejos de 
esgotos de bairros da região.

O presidente da Copasa informou 
que enviará a proposta para análise da 
área técnica da empresa, que estará se 
posicionando sobre o assunto no prazo 
de 15 dias. Ele também informou que há 
uma necessidade de compatibilizar a pro-
posta com os projetos apresentados pela 
empresa ao PAC do Governo Federal.
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A Bacia de Vargem das Flores 
é considerada por lei estadual, 
área de Proteção ambiental
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Decreto

DECRETO nº 679, de 25 de maio de 2007

 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. 7º, da Lei Municipal nº 

4.060, de 20 de dezembro de 2006;

DECRETA: 

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

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

 1.07.1.04.122.0051.2110.33903000.010000 6.000,00

 1.11.4.16.482.0010.1125.44906100.010000 887.858,40

 1.11.4.16.482.0010.2118.33903900.010000 400.000,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.33903900.010100 30.000,00

 1.12.1.12.361.0045.2103.33903900.010100 10.000,00

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903900.010000 12.780,00

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903900.010000 1.073,45

 1.12.2.28.846.0003.3119.31909100.010000 30.000,00

 1.14.2.22.122.0013.2035.33903000.010000 2.600,00

 1.11.4.16.482.0010.2118.33903900.011203 100.000,00

 1.13.1.10.122.0024.1053.33903900.310200 900.000,00

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903000.031215 95.810,22

TOTAL 2.476.122,07

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

I - anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:   

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

 1.07.1.04.122.0050.2109.33903500.010000 6.000,00

 1.11.4.16.482.0009.2119.33903500.011203 100.000,00

 1.11.4.16.482.0009.2119.33903500.311203 400.000,00

 1.11.4.16.482.0010.1125.44909300.010000 587.858,40

 1.11.4.16.482.0010.2118.44905100.010000 300.000,00

 1.12.1.12.361.0045.2103.33903000.010100 10.000,00

 1.12.1.12.365.0041.2097.33901400.010100 5.000,00

 1.12.1.12.365.0041.2097.33903100.010100 5.000,00

 1.12.1.12.365.0041.2097.33903200.010100 5.000,00

 1.12.1.12.365.0041.2097.33903300.010100 5.000,00

 1.12.1.12.365.0041.2097.33903500.010100 10.000,00

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903200.010000 6.767,31

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903400.010000 6.012,69

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903600.010000 1.073,45

 1.12.2.12.122.0013.2115.33504100.010000 30.000,00

 1.13.1.10.122.0024.1053.44905100.310200 900.000,00

 1.14.2.22.122.0013.2035.31900400.010000 400,00

 1.14.2.22.122.0013.2035.33900800.010000 1.600,00

 1.14.2.22.122.0013.2035.33903300.010000 600,00

TOTAL 2.380.311,85

II - recurso proveniente de saldo em 31 de dezembro de 2006, do Programa Segundo Tempo, no valor de R$95.810,22 (noventa e cinco mil, 

oitocentos e dez reais e vinte dois centavos), creditados na conta nº050311-80, agência 0503.7, do Banco do Brasil.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 25 de maio de 2007. 

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO nº 680, de 25 de maio de 2007

Dispõe sobre remissão de crédito tributário de instituições de educação que ministram o ensino infantil, fundamental e médio e dá outras 

providências.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam remitidos, nas hipóteses previstas nos incisos V e VI do art. 38F da Lei 1.611, de 30 de dezembro de 1983, os créditos tributários 

de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, as taxas instituídas pelo poder de polícia e acessórios, com valor equivalente ao 

montante de multas e juros, cujos sujeitos passivos sejam instituições de ensino que ministram a educação infantil, o ensino fundamental 

e o ensino médio, conquanto o crédito remanescente tenha sido objeto de pagamento total ou de parcelamento em até 90 (noventa) dias 

contados da data da publicação deste Decreto.

§1º O parcelamento de que trata o caput deste artigo deve observar o disposto no Decreto nº 346, de 03 de abril de 2006.

§2º O cancelamento do parcelamento do crédito tributário remanescente torna sem efeito a remissão prevista neste Decreto.

§3º O crédito tributário de que trata o caput deste artigo será atuali-

zado até a data do pagamento total ou do parcelamento.

Art. 2º Aplica-se a remissão prevista neste Decreto aos créditos tribu-

tários de que trata o caput do art. 1º deste Decreto, inscritos ou não 

em dívida ativa, ajuizados ou não, cujos fatos geradores ocorreram 

até 31 de dezembro de 2005.

Art. 3º A remissão de que trata este Decreto é concedida cumula-

tivamente com a remissão de que trata o Decreto nº 541, de 20 de 

dezembro de 2006.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 25 de maio de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LUIZ FERNANDO PEREIRA MENDES

Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO nº 681, de 29 de maio de 2007

 Abre crédito adicional suplementar, anula dotações e dá 

outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atri-

buições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei 

Municipal nº 4.060, de 20 de dezembro de 2006;

DECRETA: 

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

dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.12.1.12.361.0037.2091.31901600.010800 130.000,00

 1.12.1.12.365.0040.2096.33504100.010100 16.349,32

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903000.010000 55.942,12

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903900.030908 281.280,55

 1.12.1.12.122.0013.2087.33909300.010000 127,36

TOTAL 483.699,35

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste 

Decreto, serão utilizados recursos provenientes de:

I - anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:  

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despe-

sa/Fonte

VALORES R$

 1.12.1.12.361.0037.2091.31901300.010800 130.000,00

 1.12.1.12.365.0040.2096.33903900.010100 16.349,32

 1.12.1.13.391.0042.2099.33903600.010000 127,36

 1.12.1.27.812.0044.1101.44905200.010000 55.942,12

TOTAL 202.418,80

II - recurso proveniente de saldo de exercício anterior referente ao 

Programa Projovem, no valor de R$281.280,55 (duzentos e oitenta 

um mil, duzentos e oitenta reais e cinqüenta cinco centavos), credita-

dos na conta nº 055893-1, agência. 0503.7, do Banco do Brasil.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de maio de 2007. 

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO nº 682, de 29 de maio de 2007

Nomeia representantes para compor o Conselho Municipal de 

Educação de Contagem.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atri-

buições legais; considerando o disposto na Lei nº 3.371, de 1º de 

dezembro de 2000 e considerando os Ofícios nº 20/2007, nº 21/2007 e 

22/2007 do Conselho Municipal de Educação de Contagem,

DECRETA:

Art. 1o Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de 

Educação os seguintes membros:

I – representante suplente das Associações Comunitárias Legalmente 

Constituídas: Luiz Carlos Araújo;

II – representante titular do Centro Industrial e Empresarial de Minas 

Gerais – CIEMG: Maria Antonieta de Souza;

III – representantes da Câmara Municipal de Contagem:

a) Irineu Inácio da Silva - Titular;

b) Arnaldo Luiz de Oliveira – Suplente;

c) Maria Lúcia Guedes Vieira – Titular;

d) Carlos Roberto Ferreira Dias – Suplente;

IV – representantes do Sindicato dos Servidores Públicos do Municí-

pio de Contagem - SINDISCON:

a) Galdina de Souza Arrais – Titular;

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais, no exercício das suas atri-

buições, faz publicar as ementas do(s) acórdão(s) abaixo indicado(s).

ACÓRDÃO Nº 17

Recurso Voluntário PTA: 02.B.01481/03 – TNF: 10.525 -  Impugnante 

DANONE LTDA Relator: Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira.

EMENTA

ISS – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA  – LOCAÇÃO.

Não deve ser conhecido recurso intempestivo, conforme parágrafo 

único do artigo 282 do Código Tributário de Contagem. Recurso de 

Oficio. Competência municipal existente. Incidência sobre locação. 

Vistos, relatados e discutidos o processo, acorda a Junta de Recursos 

Fiscais, na reunião de 24 de maio de 2007, por unanimidade decidiu 

pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E PELA IM-

PROCEDÊNCIA DO RECURSO DE OFÍCIO, e em conseqüência, manteve 

a decisão de 1ª Instância. Presidiu este julgamento o Sr. Emerson 

Gonçalves de Oliveira, tendo também participado deste julgamento 

b) Aldo Geraldo Liberato – Suplente.

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

Palácio do Registro, Contagem, 29 de maio de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 683, de 29 de maio de 2007

Constitui Comissão de Análise de Idoneidade e Conduta Ilibada e dá 

outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribui-

ções legais e considerando o disposto no Edital nº 003/2006 para 

provimento dos cargos de guarda municipal;

DECRETA:

Art.1º Fica constituída Comissão de Análise de Idoneidade e Conduta 

Ilibada para realização de investigação social dos candidatos classi-

ficados para quarta etapa do concurso público para provimento dos 

cargos de Guarda Municipal - Edital nº 003/2006.

Art.2º Ficam designados os servidores abaixo relacionados para, sob a 

presidência do primeiro, constituírem a comissão de que trata o art. 

1º deste Decreto:

I -  Lúcio Messias Machado;

II -  Nelson Henrique Queiroz Garofolo;

III -  Nazareno Chiavaioli;

IV -  José dos Reis de Oliveira;

V -  Dea Raquel Lamounier;

VI -  Kátia Heloisa Gonçalves;

VII -  Adriana Timóteo de Oliveira;

VIII -  Irani Alves Pimenta;

IX -  Sandra Mary Melo Oliveira.

Art.3º A comissão de que trata o art.1º deste Decreto deverá realizar 

investigação social e expedir relatório conclusivo indicando ou 

contra-indicando cada candidato.

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

gindo seus efeitos a 21 de maio de 2007.

Art. 5º Revoga-se o Decreto nº 565, de 02 de janeiro de 2007

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de maio de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Procuradoria Geral do Município

PORTARIA nº 010, de 24 de maio de 2007

Dispõe sobre servidores designados para exercer suas funções junto a 

outros órgãos da Administração Direta do Município.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso 

de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 5º do 

Decreto nº 471, de 15 de setembro de 2006;

RESOLVE:

Art. 1º Os procuradores designados para exercerem suas funções 

junto a outros órgãos da Administração Pública Municipal ficam 

incumbidos de atuar em Mandados de Seguranças pertinentes à 

respectiva Secretaria Municipal em que atuam.

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

Contagem, 24 de maio de 2007.

ZULMAN DA SILVA GALDINO

Procurador Geral do Município de Contagem
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ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral



 

   



  









    

    

    





    

    

    





    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral

o Sr. Gilmar Silva Coelho, Sr. José Carlos Carlini Pereira, Célio da Silveira Junior.

ACÓRDÃO Nº 18

Recurso Voluntário PTA 02.B.01647/04 – TNF: 13.507 - Impugnante RECUPERADORA EXPRESSA LTDA - Relator: Sr. Gilmar Silva Coelho.

EMENTA

ARBITRAMENTO FISCAL – INCONSISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA FISCAL – TFLF – LANÇAMENTO FISCAL INDEPENDE DA REGULARI-

DADE CONSTITUTIVA – MULTAS ISOLADAS CONDICIONANTES – INCABIMENTO – O arbitramento de base de cálculo para apuração do “quan-

tum” devido do ISSQN deve seguir os preceitos emanados do art.91 do CTMC. A Exação fiscal da TFLF é devida, ocorrido o fato gerador desta, 

independentemente de o contribuinte possuir inscrição municipal e alvará de funcionamento. No concurso de multas, as penalidades são 

cumulativas desde que uma não esteja condicionada ao cumprimento de outra. A Multa isolada por não possuir Nota Fiscal de Serviço é fato 

Condicionado pela falta de Alvará de Funcionamento, devendo ser aplicada somente a penalidade referente ao fato condicionante. Revisão 

da Decisão. Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda a Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade, na reunião de 24 de maio de 2007, em 

conhecer o Recurso de Oficio, julgá-lo IMPROCEDENTE, e alterar a decisão de 1ª. Instância, nos termos do acórdão, modificando o lançamento 

fiscal do TNF 13.507/04.  Presidiu este julgamento o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, tendo também participado deste julgamento o Sr. 

Gilmar Silva Coelho, Sr. José Carlos Carlini Pereira, Célio da Silveira Júnior.
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ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral



     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - LIQUIDADA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral



     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - LIQUIDADA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



   



 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

  

  

   

  

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - LIQUIDADA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



      





      

      

      











      

      

      

  

  

   

  

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral




  


     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
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Secretaria Municipal 
de Trabalho e Desen-
volvimento Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTAGEM

CMASC

RESOLUÇÃO 010/07 

Consolida a Resolução 004/07 – CMASC, incorporando as modificações das Resoluções 005/07, 006/07, 007/07 e 009/07 do CMASC.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.005, de 03/12/1997 e 

considerando:

I – a necessidade de convocar a VI Conferência Municipal de Assistência Social;

II – a necessidade de regulamentar as Pré-Conferências Regionais de Assistência Social.

RESOLVE

Art. 1º - Convocar a VI Conferência Municipal de Assistência Social que realizar-se-á nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2007,  no Cine-Teatro de 

Contagem, situado na Praça Silviano Brandão, s/nº - Centro – Contagem – MG.

IDOS OBJETIVOS, CALENDARIO E TEMA DAS VI CONFERENCIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SUAS PRÉ-CONFERÊNCIAS REGIONAIS.

Art.2º -  São objetivos da VI Conferência Municipal de Assistência Social:

I. Avaliar a efetivação das metas do Plano Decenal da Assistência Social;

II. Propor diretrizes para aperfeiçoamento do Plano Decenal de Assistência Social do município;

III. Eleger delegados para a VII Conferência Estadual da Assistência Social, segundo critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistên-

cia Social – CEAS;

IV. Eleger representantes da Sociedade Civil para composição do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 3º - A VI Conferência Municipal de Assistência Social é precedida de 08 (oito) Pré-Conferências Regionais preparatórias, estabelecidas a 

partir das áreas de abrangência das Regionais Administrativas do município de Contagem.

Parágrafo único - As Pré-Conferências Regionais preparatórias realizar-se-ão no período de 15 de março a 26 de abril de 2007, conforme 

disposto no quadro seguinte:

Região Data Horário Local

Petrolândia 15/03 (quinta-

feira) 

19:00ás 22:00 Centro Cultural Petrolândia Rua Monte Belo,57-São Luiz

Nacional 22/03 (quinta-

feira)

19:00 ás 22:00 E.M.Walter Fausto do Amaral E.E.do Bairro Carajás  Rua 

Mármore,140 Conj.Carajás

Ressaca  29/03 (quinta-

feira)    

19:00 ás 22:00 E.M. Joaquim da Rocha  Rua Diamante,930- São Joaquim

Vargem das Flores 14/04 (Sábado) 09:00 ás 12:00 Casa de Apoio Nova Contagem Salão Multiuso Rua VL6 

– Nova Contagem

Darcy Ribeiro / Vargem das Flores 17/04 (Terça-

feira)

19:00 ás 22:00 Centro de Referência à Criança e Adolescente / Associação 

Crescer – Rua José Augusto Diniz, 150 – Darcy Ribeiro.

Eldorado 19/04  (quinta-

feira)

19:00 ás 22:00 Obra Social Dom Bosco Rua Padre Maguerita Fontona 

Rosa,151 Eldorado

Industrial 26/04 (quinta-

feira)

19:00 ás 22:00 Centro de Oportunidades Rua João Franco,198 Jardim 

Industrial

Sede 19/05 (Sábado) 14:00ás 17:00 FUNEC – Unidade CENTEC,  Rua Bernardo Monteiro, 20 

– Centro - Contagem

Art. 4º - A VI Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema geral: “Efetivação do Plano Decenal na perspectiva do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS ”.

II

DOS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS REGIONAIS.

Art. 5º - Participam da VI Conferência Municipal de Assistência Social:

I - Os delegados eleitos nas Pré-Conferências regionais; 

II - Delegados natos;

III - Delegados de Faculdades;

IV – Delegados Governamentais;

V – Convidados,  palestrantes e observadores.

Parágrafo primeiro – Os delegados eleitos nas Pré-Conferências, os delegados natos, os delegados de Faculdades e os Delegados Governa-

mentais terão direito a voz e voto, conforme Regimento Interno da VI Conferência Municipal de Assistência Social.

Parágrafo segundo – Convidados,  palestrantes e observadores terão direito a voz conforme Regimento Interno da VI Conferência Munici-

pal de Assistência Social. 

Art. 6º - Os delegados eleitos nas Pré-Conferências devem ter sua residência ou seu campo de atuação na Política Pública Social nas respec-

tivas áreas geográficas das regionais administrativas, nas quais se realizam o evento e participar de um dos seguintes segmentos:

I – usuários da assistência social ou de entidades de defesa de usuários;

II – entidades prestadoras de serviços de assistência social;

III – trabalhadores da área de assistência social;

Parágrafo 1º - Entende-se por usuários da assistência social, os cidadãos residentes no município, preferencialmente aqueles assistidos pela 

política social pública.

Parágrafo 2º -  Entidades de Defesa de Usuários e Entidades Prestadoras de Serviços de Assistência Social são representadas por seus direto-

res ou funcionários devidamente autorizados pelos mesmos.      

Parágrafo 3º - Trabalhadores da área são servidores públicos efetivos ou contratados que atuam no campo da política social, em órgãos 

públicos estabelecidos no município, bem como, trabalhadores que desenvolvam suas atividades nas entidades da mesma área social. 

Art.7º - São delegados natos:

I –  Conselheiros Municipais de Assistência Social - CMAS, titulares e suplentes;

II – Conselheiros titulares do Conselho Municipal de Educação e Cultura – CMEC;

III – Conselheiros titulares do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC;  

IV – Conselheiros titulares do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSAN;

V – Conselheiros titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;

VI – Conselheiros titulares do Conselho Municipal de Saúde – CMSC; 

VII – Conselheiros Tutelares do Município; 

VIII -  Vereadores ou 1 (um) representante de cada vereador do Município de Contagem;

IX -  Representantes não governamentais de cada Comissão Regional da Assistência Social;

X  - Administradores das Regionais Administrativas de Contagem
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XI – Representantes titulalres da Comissão Municipal do Trabalho e Emprego.

Art. 8º - São Delegados de Faculdades, os representantes eleitos pelo corpo docente e discente de Instituições de Educação de Ensino Universi-

tário do curso de Serviço Social, estabelecidas no município.

Art. 9º- Delegados governamentais são servidores indicados pelo governo em foro próprio. 

Art.10 - Os convidados,  palestrantes e observadores são aqueles indicados pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

III

DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS, DOS DELEGADOS DE FACULDADES E  DA INDICAÇÃO DOS GOVERNAMENTAIS

Art. 11 - A eleição dos delegados nas Pré-Conferências far-se-á  na seguinte proporção:

I – segmento formado por até 10 (dez) integrantes: Todos terão direito a ser delegados;

II – segmento formado por um número  acima de 10 (dez) integrantes: terá direito aos 10 delegados e mais um delegado para cada grupo 

seguinte de até 10 integrantes que se constituir, conforme exemplo que segue:

Segmento de até 10 pessoas – 10 delegados;

Segmento de até 20 pessoas – 11 delegados;

Segmento de até 30 pessoas – 12 delegados;

Segmento de até 40 pessoas  - 13 delegados e sucessivamente

Parágrafo 1º -- Cada entidade poderá participar da Pré-Conferência com 1 (um) ou mais representantes.

Parágrafo 2º - Cada entidade ou organização se fará representar por 1 (um) ou mais delegados na VI Conferência Municipal de Assistência 

Social 

Parágrafo 3º - A entidade que atua em mais de um segmento,  optará indicar seu(s) representante(s) por um destes. 

Parágrafo 4º - Fica vedada a candidatura de uma mesma pessoa em mais de uma regional.

Parágrafo 5º - O credenciamento dos delegados eleitos nas Pré-Conferências será feito no local onde será realizada a VI Conferência Municipal 

de Assistência Social, no dia 02/06/2007 no horário de 09:00 às 12:00.

Parágrafo 6º - As entidades poderão substituir seus delegados por suplentes, até a data e horário previsto no Parágrafo 5º, desse artigo. Os 

trabalhadores e usuários não têm direito a suplentes.

Parágrafo 7º - A eleição dos delegados em Pré-Conferências deverá ocorrer até o dia 19/05/2007 e a ata ser encaminhada até às 18:00h do dia 

30/05/2007, devidamente assinada à Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal de Assistência Social, a Rua Sibéria, 53 – Eldorado 

– Contagem - MG

Art. 12 – A eleição dos Delegados de Faculdades far-se-á nas seguintes proporções:

I – grupo formado por até 05 (cinco) integrantes: Todos terão direito a ser delegados;

II – grupo formado por um número acima de 05 (cinco) integrantes: terá direito aos 05 delegados e mais um delegado para cada grupo seguin-

te de até 10 integrantes que se constituir, conforme exemplo que segue:

Grupo de até 05 pessoas – 05 delegados;

Grupo de até 15 pessoas – 06 delegados;

Grupo de até 25 pessoas – 07 delegados;

Grupo de até 35 pessoas  - 08 delegados e sucessivamente

Parágrafo único – A Eleição dos delegados citados no caput desse artigo se fará em foro próprio e com registro  em Ata.  Em cada unidade 

de ensino poderá haver a realização de uma ou mais reuniões com essa finalidade. As Atas devem ser encaminhadas até às 18:00h do dia 

30/05/2007, devidamente assinada, à Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal de Assistência Social, a Rua Sibéria, 53 – Eldorado 

– Contagem – MG.

Art. 13 – Os Delegados Governamentais serão indicados pelo poder executivo municipal no número máximo de 50 (cinqüenta) representantes.

IV

DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 14 - Para organização e realização do evento fica instituída, sob coordenação da Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, a 

Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal de Assistência Social, com a seguinte composição:

Subcomissão de Relatoria:

Gláucia Lucas Coelho

Ariadne Alves Ferreira

Vânia Conceição Ferreira Castro

Maristela de Moura Mota

Magna Regina da C. Faria

Heloísa Antônia Batista

Antonio Augusto de Souza Loures

Helen Patrícia de OLiveira Prado

Dorotéa Cristina Gibosky

Subcomissão de Divulgação:

Frederico Mendes de Carvalho

Maria de Fátima C. Pedrosa

Mozer Vieira Pereira

Leonardo Alves Batista

Eduardo Caetano

Mauricio Alves Peçanha

Subcomissão de Operacionalização

Ariadne Alves Ferreira

Rita de Cássia Guimarães

Viviane Duarte Merllo

Juarez Costa Dias

Parágrafo 1º – As Comissões Regionais da Assistência Social instaladas mediante Resolução 003/2006 do CMASC, serão co-responsáveis pela 

organização em âmbito regional das Pré-Conferências da Assistência Social

Parágrafo 2º - Para atender às necessidades e demandas da realização do evento, poderão ser incorporados na Comissão Organizadora da VI 

Conferência Municipal da Assistência Social, novos colaboradores.

V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 - Caberá à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS e ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS a adoção de 

providências necessárias ao cumprimento desta resolução.

Parágrafo Único – A STDS responsabilizar-se-á pelo suporte operacional, apoio administrativo e financeiro necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos da organização da VI Conferência Municipal de Assistência Social.

Art.15 - Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal da Assistência Social

 Art.16 – Esta resolução consolida a Resolução 004/07 – CMAS, incorporando as modificações das Resoluções 005/07, 006/07, 007/07 e 009/07 do 

CMASC.

Art. 17 - Esta resolução entra em vigor a partir da data de 28 de maio de 2007. 

Contagem, 28 de maio de 2007

Gláucia Lucas Coelho

Presidente do CMAS/Contagem

Atos do Legislativo

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 153 DE 21 DE MAIO DE 2007 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso das suas atribuições legais, especificamente a prevista no inciso VI do artigo 45 do 

Regimento Interno e nos termos do artigo 179, do Estatuto  Municipal de Contagem. 

RESOLVE:

RETIFICAR, o Ato Administrativo Nº 981 de 19 de dezembro de 1997, onde lê: CONCEDE ao Servidor GERALDO CAMPOS DE FARIA, aposen-

tadoria integral, conforme Lei nº 2.160, artigo 179, item III, letra a, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem, Leia-se: 

CONCEDE ao Servidor GERALDO CAMPOS DE FARIA, matricula 0020, aposentadoria integral, no cargo de MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, 

nível I, conforme artigo 179, inciso III, alínea “a” da Lei  Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990.

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 154 DE 21 DE MAIO DE 2007 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso das suas atribuições legais, especificamente a prevista no inciso VI do artigo 45 do 

Regimento Interno e nos termos do artigo 179, do Estatuto  Municipal de Contagem. 

RESOLVE:

RETIFICAR, a Portaria Nº 161 de 07 de fevereiro de 1995, onde lê: CONCEDE ao Servidor LUIZ CARLOS BATISTA, aposentadoria proporcional, 

conforme Lei nº 2.160, artigo 179, item III, parágrafo 3º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem, Leia-se: CONCEDE 

ao Servidor LUIZ CARLOS BATISTA, matricula 0304, aposentadoria proporcional 30/35 avos, no cargo de OFICIAL PARLAMENTAR, nível V, nos 

termos  do artigos 179, inciso III, letra “c”, parágrafo 3º e artigo 97 e seu parágrafo único, ambos da Lei 2160 de 20 de dezembro de 1990.

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE DE 2.007

MAIO DE 2.006 A ABRIL  DE 2.007

LRF.  Art. 55,  inciso I,  alínea “a”.

DESPESA COM PESSOAL DESPESA LIQUIDADA

   Pessoal ativo – Inclusive Agentes Políticos    Inativos

   SOMA:

   Despesas não computadas (art.19, § 1º da LRF) :

(-)Indenização por demissão

(-)Inativos

11.598.043,86

0,00

11.598.043,86

228.750,35

0,00

Total Despesa Líquida com Pessoal 11.369.293,51

Receita Corrente Líquida - RCL * 516.461.567,14

% da Despesa Total Líquida com Pessoal sobre RCL 2,20%

Limite 90% (§ 1º, inciso II, art.59) 5,40% 27.888.924,63

Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art.22) 5,70% 29.438.309,33

Limite Permitido (art. 20) 6% 30.987.694,03

* RCL fornecida pela Prefeitura Municipal

Câmara Municipal em Contagem, aos 29 de maio de 2.007.

Presidente              :  AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

Controle Interno   :  SÉRGIO DE MELLO FILHO

Nota : Retifica a publicação feita no “DOC” de 28-maio-2007, Edição 2342 -  página 8 – coluna 3.

Incorreção  constatada no valor da RCL.

Cinco

Extrato  do Contrato n.º 004/2007-Carta Convite Celebrado  entre  o  CINCO- Centro  Industrial de Contagem   e EMURB- Empresa Mineira de 

Urbanização Ltda.- Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço de Revitalização da Praça dos Trabalhadores e Canteiro Central 

da Av. Babita Camargos localizados na Cidade  Industrial,sob a jurisdição do CINCO- Valor R$ 146.244,62- vigência até 29/07/2007- DOTAÇÃO   

ORÇAMENTÁRIA:  22.66100152037 –33903900  Fonte 020200
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Conferência define novos rumos para 
o esporte e lazer em Contagem
Encontro discutiu políticas públicas para o esporte no município

Prefeitura abre seleção para 
médicos da família

Novo processo seletivo oferece 14 vagas para o SUS Contagem

As propostas aprovadas envolveram 
esporte educacional, de alto rendimento, 
infra-estrutura, financiamento e lazer 

Após a realização das Pré-Confe-
rências Municipais, que aconteceram 
nas Regionais, encerrou, no dia 26 
de maio, a 1ª Conferência Municipal 
de Esportes e Lazer de Contagem. 
Os trabalhos, que começaram no dia 
25, foram finalizados com a popu-
lação decidindo e aprovando novas 
propostas dentro dos eixos temáticos 
em discussão: Esporte Educacional, 
Lazer, Esporte de Alto Rendimento, 
Financiamento e Infra-Estrutura para 
criação de uma política pública para 
o Esporte e Lazer em Contagem. 

A importância dos eventos es-
portivos realizados na cidade, e que 
projetaram Contagem no cenário 
esportivo nacional, foi ressaltada pela 
prefeita Marília Campos. Um exem-
plo disso foi a Corrida Rústica, que 
contou com a participação de mais 
de 1.500 atletas de todas as idades e 
sexos, além de portadores de neces-
sidades especiais. “Precisamos lutar 
para termos nossa própria identidade 
no esporte e só vamos mudar este 
quadro se houver a participação de 
todos”, concluiu.

Os esforços em prol do esporte 
no município são uma realidade. 
A cidade conta com a maior Liga 
de Futebol Amador do Estado e a 
reforma do Ginásio Poliesportivo do 
Riacho fará do estádio um dos mais 
modernos do país. A entrega de kits 

de materiais esportivos para os clubes 
amadores que disputam os campeo-
natos oficiais, os convênios assinados 
e repassados à Liga para o pagamen-
to das taxas de arbitragens, a partici-
pação vitoriosa das equipes no Jogos 
do Interior de Minas Gerais (JIMI), e 
competições como a Corrida Rústica, 
Copa Contagem de Futsal, Jogos dos 
Trabalhadores e  Jogos Estudantis são 
a prova de que o município tem o es-
porte como uma de suas prioridades.

Uma das iniciativas elogiadas pelo 
secretário executivo do Ministério do 
Esporte, Wadson Ribeiro, que parti-
cipou da Conferência, foi o Projeto 
Segundo Tempo que viabilizará, com 
apoio do Governo Federal, a constru-
ção e reforma de ginásios na cidade, 
como o do Riacho. O Segundo Tempo 
visa promover a inclusão social, com a 
ampliação do acesso ao esporte e la-
zer e a promoção do desenvolvimen-
to integral da educação e da saúde, 
fora do horário escolar. O secretário 
manifestou seu desejo em ampliar 
novos núcleos em Contagem, pro-
porcionando aos jovens o direito à 
prática esportiva e de lazer, além de 
contribuir decisivamente na formação 
da crianças como cidadãos.

A 1ª Conferência dos Esportes 
contou, ainda, com as presenças do 
secretário de Educação, Esportes e 
Cultura, Lindomar Diamantino; do 

coordenador de Esportes e Lazer, 
José Rodrigues, entre outras auto-
ridades. As propostas apresentadas 
na I Conferência de Esporte e Lazer 
de Contagem envolvem Esporte 

Educacional, Infra-Estrutura, La-
zer, Esporte de Alto Rendimento e 
Financiamento. Conheça a íntegra 
das propostas no endereço www.
contagem.mg.gov.br.

A Secretaria Municipal de Saúde de 
Contagem realiza o segundo Processo 
Seletivo Simplificado (PSS nº 02/2007) 
para contratação de Médicos de Fa-
mília em 2007. Desta vez a Prefeitura 
oferece 14 vagas, sendo duas reserva-
das para pessoas negras e uma para 
portadores de deficiência. O Edital foi 
publicado no Diário Oficial de Conta-
gem (DOC) do dia 28 de maio e está 
disponível no portal da Prefeitura de 
Contagem, no endereço www.conta-
gem.mg.gov.br. As inscrições vão de 

30 de maio a 12 de junho (exceto os 
dias 7 e 8 de junho – feriado e ponto 
facultativo), das 8h30 às 16h30, na 
Diretoria de Administração de Pessoal 
da Famuc, situada na Av. General 
David Sarnoff, 3.113, bairro Inconfi-
dentes, Cidade Industrial.

O PSS selecionará profissionais 
para contratação pelo período de um 
ano, sem prorrogação de contrato. 
Os Médicos de Família do SUS Conta-
gem recebem remuneração entre R$ 
5.614,31 e R$ 6.400,02 e têm jornada 

de trabalho de 40 horas semanais. A 
seleção será realizada em duas etapas, 
ambas de caráter eliminatório e clas-
sificatório. A primeira etapa consiste 
em avaliação de títulos e a segunda 
é uma entrevista com o candidato. 
Podem candidatar-se brasileiros e 
portugueses amparados pelo estatu-
to da igualdade, maiores de dezoito 
anos e que tenham concluído o curso 
superior de Medicina. 

A avaliação de títulos será feita 
mediante pontuação especificada no 

edital, onde também estão esclarecidos 
os documentos necessários à sua com-
provação. Ao inscrever-se, o candidato 
deve apresentar cópia autenticada dos 
títulos que dispõe ou cópia simples 
com o original para conferência no ato 
da inscrição. Documentos originais não 
serão recebidos e não haverá inscrições 
ou entrega de documentos por via 
postal, eletrônica ou por fax.

Os interessados podem obter 
informações através do telefone (31) 
3362-1630.
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