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Previsão é que nova sede seja 
construída em um prazo de 45 dias

Elias R
am

o
s

Prefeitura busca soluções para 
moradores do Praia e Chácaras

Cerca de 300 famílias moram em loteamentos irregulares

Com o objetivo de atender anti-
gas reivindicações dos moradores dos 
bairros Praia e Chácaras, na região de 
Vargem das Flores, a prefeita de Con-
tagem, Marília Campos, reuniu-se com 
o procurador-geral de Justiça de Minas 
Gerais, Jarbas Soares na última terça-
feira, 25 de setembro. Cerca de 300 
famílias destes dois bairros moram em 
loteamentos irregulares e não possuem 
rede de água tratada fornecida pela 
Copasa. Devido a vigência do Termo 

de Ajuste de Conduta – TAC, realizado 
entre o Ministério Público, a Copasa e 
a Cemig, loteamentos irregulares em 
áreas de preservação ambiental não re-
cebem rede elétrica e água tratada para 
evitar, conforme afirma o procurador, 
danos irreversíveis ao meio ambiente.

De acordo com a prefeita, trazer a 
reivindicação da população ao Ministé-
rio Público é muito importante devido 
às condições precárias em que vivem, 
ao passo em que o assentamento não 

contribui para a deterioração do meio 
ambiente. Conforme conta o presidente 
da Associação de Moradores do Re-
canto da Mata, Altair Maciel da Silva, 
numa mesma rua, de um lado as casas 
recebem água e, do outro, não. Assim, 
as pessoas têm que buscar em baldes e 
garrafas. 

O procurador-geral comprometeu-se 
em buscar uma solução para o problema 
e enfatizou que se a área não for de 
proteção ambiental facilitará o proces-

so. Ficou marcado para quarta-feira, 26 
de setembro, uma reunião de trabalho 
com o corpo técnico para estudar a situ-
ação. Também participaram da reunião 
o secretário municipal de Desenvolvi-
mento Urbano, Carlos Vanderley Soares, 
o procurador do município, Zulman 
Galdino, o administrador regional Cen-
tro, Francisco Naldo, e os presidentes 
de Associações de Moradores do Praia e 
Chácaras (Recanto da Mata), Jane Soares 
e Altair da Silva, respectivamente.
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício 

de suas atividades, faz publicar as decisões abaixo 

indicadas:

Decisão nº 76

Processo nº: 02.B.00555/06 de 16/06/2006 

Impugnante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Assunto: Defesa contra o TNF nº 10.643 “série B” de 

28/04/06

Data da decisão: 12/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência integral do ISSQN, conforme consig-

nada no feito.

Decisão nº 77

Processo nº: 02.B.00552/06 de 16/06/2006 

Impugnante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Assunto: Defesa contra o TNF nº 10.645 “série B” de 

28/04/06

Data da decisão: 13/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência da Taxa de Fiscalização de Localiza-

ção e Funcionamento – TFLF e da Taxa de Fiscalização de 

Anúncio dos exercícios de 1999 a 2004.

Mantida a exigência da multas isoladas previstas nos itens 

01 e 03 da Tabela IV do art. 36 do Código Tributário do 

Município de Contagem.

Decisão nº 78

Processo nº: 02.B.00556/06 de 16/06/2006 

Impugnante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Assunto: Defesa contra o TNF nº 10.644 “série B” de 

28/04/06

Data da decisão: 14/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência integral do ISSQN, conforme consig-

nada no feito.

Decisão nº 79

Processo nº: 02.B.00208/05 de 22/03/2005 

Impugnante: Hincmar de Araújo Couto

Assunto: Defesa contra o TNF nº 13.686 “série B” de 

28/02/05

Data da decisão: 17/09/2007

Procedência da reclamação:

Cancelada a exigência integral do ISSQN.

Decisão nº 80

Processo nº: 02.A.05669/06 de 20/04/2006

Impugnante: Auto Elétrica Tolentino Ltda

Assunto: Defesa contra o Auto de Infração nº 024 de 

23/03/2006

Data da decisão: 18/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência da multa isolada aplicada, conforme 

o item 21 da tabela IV do art. 36 da Lei 1611/83 e alte-

rações.

Decisão nº 81

Processo nº: 02.A.05313/06 de 12/04/2006

Impugnante: Auto Mecânica DK Ltda

Assunto: Defesa contra o Auto de Infração nº 051 de 

23/03/2006

Data da decisão: 18/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência da multa isolada aplicada, conforme 

o item 21 da tabela IV do art. 36 da Lei 1611/83 e alte-

rações.

Decisão nº 82

Processo nº: 02.A.05668/06 de 24/04/2006

Impugnante: Centro de Formação de Condutores Guima-

rães Ltda

Assunto: Defesa contra o Auto de Infração nº 022 de 

22/03/2006

Data da decisão: 18/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência da multa isolada aplicada, conforme 

o item 21 da tabela IV do art. 36 da Lei 1611/83 e alte-

rações.

Decisão nº 83

Processo nº: 02.A.05178/06 de 11/04/2006

Impugnante: Hoffman Celulares Ltda

Assunto: Defesa contra o Auto de Infração nº 057 de 

03/04/2006

Data da decisão: 18/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência da multa isolada aplicada, conforme 

o item 06 da tabela IV do art. 36 da Lei 1611/83 e alte-

rações.

Decisão nº 84

Processo nº: 02.B.00736/06 de 07/08/2006

Impugnante: Bar e Mercearia Fialho Ltda

Assunto: Defesa contra o TNF nº 15.766 de 14/07/2006

Data da decisão: 20/09/2007

Procedência da reclamação:

Cancelada a exigência da Taxa de Fiscalização de Locali-

zação e Funcionamento – TFLF e da Taxa de Fiscalização 

Sanitária dos exercícios de 2001 e 2002.

Decisão nº 85

Processo nº: 02.A.05838/06 de 26/04/2006

Impugnante: J & RS Motores e Peças Ltda

Assunto: Defesa contra o Auto de Infração nº 042 de 

10/04/2006

Data da decisão: 20/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência da multa isolada aplicada, conforme 

o item 21 da tabela IV do art. 36 da Lei 1611/83 e alte-

rações.

Decisão nº 86

Processo nº: 02.A.14555/06 de 09/11/2006

Impugnante: Jonatas Honório da Silva

Assunto: Defesa contra o Auto de Infração nº 415 de 

01/11/2006

Data da decisão: 20/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência da multa isolada aplicada, conforme 

o item 01 da tabela IV do art. 36 da Lei 1611/83 e alte-

rações.

Decisão nº 87

Processo nº: 02.A.07720/07 de 25/05/2007

Impugnante: Geosol Geologia e Sondagens Ltda

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 14/09/2007

Procedência da reclamação:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Localiza-

ção e Funcionamento – TFLF do exercício de 2007.

Decisão nº 88

Processo nº: 02.A.08062/07 de 31/05/2007

Impugnante: Geraes Arquitetura e Engenharia Ltda

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 14/09/2007

Procedência da reclamação:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Localiza-

ção e Funcionamento – TFLF do exercício de 2007.

Decisão nº 89

Processo nº: 02.A.08864/07 de 18/06/2007

Impugnante: Irricom Serviços de Irrigação Ltda

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 14/09/2007

Procedência da reclamação:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Localiza-

ção e Funcionamento – TFLF do exercício de 2007.

Decisão nº 90

Processo nº: 02.A.07736/07 de 28/05/2007

Impugnante: Construtora Ápia Ltda 

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 14/09/2007

Procedência da reclamação:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Localiza-

ção e Funcionamento – TFLF do exercício de 2007.

Decisão nº 91

Processo nº: 02.A.07819/07 de 28/05/2007

Impugnante: Construtora Quebec Ltda 

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 14/09/2007

Procedência da reclamação:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Localiza-

ção e Funcionamento – TFLF do exercício de 2007.

Decisão nº 92

Processo nº: 02.A.08072/07 de 31/05/2007

Impugnante: GJP Engenharia Ltda 

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 14/09/2007

Procedência da reclamação:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Localiza-

ção e Funcionamento – TFLF do exercício de 2007.

Decisão nº 93

Processo nº: 02.A.02786/02 de 15/04/2002

Impugnante: Santory Sociedade Recreativa  Ltda 

Assunto: Cancelamento de TFLF, TFS e ISSQN

Data da decisão: 17/09/2007

Procedência parcial da reclamação:

Não cancelamento do ISSQN, da TFLF e TFS referente 

aos exercícios de 1.998 e 1.999 e da TFLF referente aos 

exercícios de 2.000 e 2.001, visto que referidos tributos 

são objeto de processos específicos, que se encontram 

em fase de execução fiscal. E quanto ao ISSQN e à TFS 

referente exercícios de 2.000 e 2.001, não há que se falar 

na cobrança de valores porventura existentes, uma vez 

já ocorrida, respectivamente, a decadência e prescrição 

quanto a referidos tributos.

Decisão nº 94

Processo nº: 02.A.10421/06 de 02/08/2006

Impugnante: Traço Exato Ltda 

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 13/08/2007

Procedência da reclamação:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Locali-

zação e Funcionamento – TFLF dos exercícios de 2002 a 

2005.

Decisão nº 95

Processo nº: 02.Z.02181/07 de 17/08/2007 

Requerente: Associação Vidas-Mulher

Assunto: Cancelamento de taxas

Data da decisão: 29/08/2007

Procedência parcial do requerimento:

Excluída a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza – ISSQN próprio, da Taxa de Fiscalização 

de Localização e Funcionamento – TFLF e da Taxa de 

Fiscalização de Anúncio - TFA referente a evento realiza-

do no dia 26 de agosto de 2007. Mantida a exigência da 

Taxa de Fiscalização Sanitária – TFS.

Decisão nº 96

Processo nº: 02.A.08005/06 de 12/06/2006 

Requerente: Nilo Soares Diniz

Assunto: Cancelamento de ISSQN

Data da decisão: 31/08/2007

Procedência parcial do requerimento:

Excluída a exigência do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN dos exercícios de 2002 a 2004. 

Mantida a exigência do ISSQN referente ao exercício de 

2006, proporcionalmente a 6/12 do valor anual.

Decisão nº 97

Processo nº: 02.A.15608/06 de 06/12/2006 

Requerente: Eldorado Projetos e Serviços Ltda

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 03/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Locali-

zação e Funcionamento – TFLF dos exercícios de 2004 a 

2006. 

Decisão nº 98

Processo nº: 02.A.16309/06 de 21/12/2006 

Requerente: Abílio Gomes de Rezende

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 03/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Locali-

zação e Funcionamento – TFLF dos exercícios de 2002 a 

2006. 

Decisão nº 99

Processo nº: 02.A.13453/06 de 11/10/2006 

Requerente: JE Fonseca Consultoria e Treinamento Ltda

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 03/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Locali-

zação e Funcionamento – TFLF dos exercícios de 2002 a 

2006. 

Decisão nº 100

Processo nº: 02.A.12328/06 de 14/09/2006 

Requerente: Maria da Silva Rezende

Assunto: Cancelamento de TFLF-TFS

Data da decisão: 03/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Locali-

zação e Funcionamento – TFLF e da Taxa de Fiscalização 

Sanitária – TFS dos exercícios de 2004 (proporcional a 

7/12), 2005 e 2006. 

Decisão nº 101

Processo nº: 02.A.08164/06 de 16/06/2006 

Requerente: Juliana Gomes de Carvalho

Assunto: Cancelamento de ISSQN

Data da decisão: 04/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza dos exercícios de 2006 e 2007.

Decisão nº 102

Processo nº: 02.A.04570/07 de 28/03/2007 

Requerente: Mecânica Especializada Jorsofe Ltda Indús-

tria e Comércio

Assunto: Cancelamento de TFLF

Data da decisão: 04/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Locali-

zação e Funcionamento – TFLF dos exercícios de 2002 a 

2007.

 Decisão nº 103

Processo nº: 02.A.04571/07 de 28/03/2007 

Requerente: Comercial Jorcel Ltda

Assunto: Cancelamento de TFLF 

Data da decisão: 04/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Locali-

zação e Funcionamento – TFLF dos exercícios de 2002 a 

2007.

Decisão nº 104

Processo nº: 02.A.08836/07 de 15/06/2007 

Requerente: Altair Rodrigues Teixeira

Assunto: Cancelamento de ISSQN

Data da decisão: 05/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza do exercício de 2007 (proporcional a 4/12).

Decisão nº 105

Processo nº: 02.A.08866/07 de 18/06/2007 

Requerente: Genésio Lopes de Almeida

Assunto: Cancelamento de ISSQN

Data da decisão: 05/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza dos exercícios de 2003 a 2007.

Decisão nº 106

Processo nº: 02.A.08968/07 de 19/06/2007 

Requerente: Cláudia Teresinha Facchin

Assunto: Cancelamento de ISSQN

Data da decisão: 05/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza dos exercícios de 2002 a 2007.

Decisão nº 107

Processo nº: 02.A.08900/07 de 18/06/2007 

Requerente: Ana Lúcia Mousse Safar

Assunto: Cancelamento de ISSQN

Data da decisão: 05/09/2007

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza dos exercícios de 2002 a 2007.

Decisão nº 108

Processo nº: 02.A.15232/06 de 27/11/2006

Impugnante: Lava Jato A&M Ltda

Assunto: Defesa contra o Auto de Infração nº 409 de 

27/10/2006

Data da decisão: 21/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência da multa isolada aplicada, conforme 

os itens 02 e 21 da tabela IV do art. 36 da Lei 1611/83 e 

alterações.

Decisão nº 109

Processo nº: 02.A.05608/06 de 20/04/2006

Impugnante: Instituto Hermes Pardini Ltda 

Assunto: Defesa contra o Auto de Infração nº 027 de 

27/03/2006

Data da decisão: 21/09/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência da multa isolada aplicada, conforme 

o item 21 da tabela IV do art. 36 da Lei 1611/83 e alte-

rações.
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JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício de suas atribuições, faz publicar as seguintes decisões em 

processos tributários de âmbito Municipal.

 PROCESSOS de IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano: 

 Contribuinte  Processo  Ind. Cadastral  Data  Decisão 

Adão Serafin de Siqueira 02.A.03743/07 11.329.0279-000 18/09/07 Procedente

Ademir Ferreira Valadares 02.A.08556/07 08.144.0366-002 14/09/07 Procedente

Adinarte Antonio de amorim 02.A.02976/07 11.461.0070-000 27/08/07 Procedente

Afonso de Carvalho Silva 02.A.02166/07 11.503.0360-000 15/08/07 Procedência Parcial

Aguinaldo Silveira dos Santos 02.A.06684/07 11.859.0375-000 07/08/2007 Procedente

 Aid Maria  02.A.00724/05 04.206.0177-001 27/08/07 Procedente

 Aid Maria  02.A.00941/05 04.206.0177-001 27/08/07 Procedente

Antônio Carlos Machado 02.A.06538/07 10.874.0040-000 27/08/07 Procedente

Antônio Tito da Silva 02.A.05844/07 11.551.0220-000 15/08/07 Procedente

Aparecida Ribeiro 02.A.06966/07 11.479.0040-000 27/08/07 Procedente

Arlete Valadares Pinheiro dos Santos 02.A.08013/07 09.658.0225-002 13/08/07 Procedente

Benedita Secundina Lopes 02.A.06442/07 31.083.0044-000 19/09/07 Procedente

Carlos Antônio Moreira 02.A.04191/06 09.517.0115-000 09/09/07 Procedente

Carlos Lúcio de Oliveira Silva 02.A.05047/07 10.829.4067-000 18/07/07 Procedência Parcial

Carlos Sebastião de Assis 02.A.11580/06 11.331.0599-000 18/09/07 Procedência Parcial

Dagmar Maria da Silva 02.A.02543/06 07.197.0406-003 07/08/07 Procedente

 Dávila de Resende Cesarino  02.A.14178/06  11.338.0108-000 17/09/07 Procedente

Dilson Hermogenes da Silva 02.A.09017/07 08.270.0285-000 11/09/07 Procedente

 Dirce Araújo  02.A.06247/07 09.146.0180-000 17/09/07 Procedente

 Edson de Souza  02.A.05027/07 10.940.0082-000 13/08/07 Procedente

Eldi Silva Santos 02.A.03552/06 11.935.0453-000 27/08/07 Procedente

Eliane de Fatima dos Anjos 02.A.03802/07 31.042.0151-000 18/09/07 Procedente

 Eliane de Souza Milho  02.A.03990/06  09.003.0294-000 04/09/2007 Procedente

Eliete Oliveira Lopes 02.A.02562/07 10.940.0057-000 10/08/07 Procedente

Elso da Silva 02.A.06076/05 11.357.0271-000 27/08/07 Procedente

Eremita Augusta da Silva Reis 02.A.02010/06 05.202.0075-001 07/08/07 Procedente

 Ernane Francisco dos Santos  02.A.02983/06  11.511.0110-000 04/09/2007 Procedência Parcial

Espólio de José Ferreira Lopes 02.A.02422/07 03.132.0363-002 06/08/07 Procedência Parcial

Espólio de José Souza Campos 02.A.02830/05 08.088.0055-002 13/08/2007 Procedente

Espolio de Manoel Messias Silva 02.A.11193/05 08.460.0087-003 28/08/07 Procedente

Evaldo Aparecido Zeferino 02.A.04787/07 10.987.0073-000 27/08/07 Procedente

Evandro Maria Ribeiro 02.A.11986/05 09.674.0312-000 03/09/07 Procedente

Evanilton José Alves Barbosa 02.A.06575/07 10.544.0554-000 28/08/07 Procedente

Ezita Gomes Moreira 02.A.07235/07 10.740.0456-002 14/09/07 Procedente

Flavia Gomes Ferreira Santos 02.A.01049/05 30.015.305-000 27/08/07 Procedente

Flávia Regina Lopes de Oliveira 02.A.01160/07 31.020.0128-000 13/08/2007 Procedente

Francisco Rivail Furtado 02.A.01988/06 10.946.0066-000 07/08/07 Procedente

Geralda Maria de Miranda 02.A.06342/07 10.810.0030-002 14/09/07 Procedência Parcial

Geralda Maria de Miranda 02.A.06342/07 10.810.0030-003 14/09/07 Procedência Parcial

Geraldina Gomes da Silva 02.A.03382/07 10.333.0136-001 09/08/07 Procedência Parcial

Geraldina Gomes da Silva 02.A.03382/07 10.333.0136-002 09/08/07 Procedência Parcial

Geraldo Machado Baeca 02.A.04060/06 51070350000 04/09/07 Procedente

Geraldo Martins Fraga 02.A.04798/07 08.600.0010-000 22/08/07 Procedente

Gester- Gestão S. Terceirizados 02.A.02524/07 02.051.0252-001 17/09/07 Procedente

Gester- Gestão S. Terceirizados 02.A.02524/07 02.051.0252-002 17/09/07 Procedente

Getulio Aguinaldo Ferreira Gonçalves 02.A.03796/06 09.439.0478-000 17/08/07 Procedente

Gilberto Junio da Silva 02.A.08620/07 05.092.0160-000 24/08/07 Procedência Parcial

Gilson da Silva Oliveira 02.A.04357/06 09.120.0094-000 04/09/07 Procedente

Guilherme Sales Teixeira 02.A.04196/06 10.208.0318-000 10/09/07 Procedente

Hailton Anselmo Almeida 02.A.04688/06 10.779.0423-000 04/09/07 Procedência Parcial

Hamilton de Oliveira 02.A.02976/05 10.756.0362-000 27/08/07 Procedente

Helena Maria Quelotti 02.A.02018/06 08.178.0044-002 08/08/07 Procedente

Helena Maria Quelotti 02.A.02018/06 08.178.0044-003 08/08/07 Procedente

Helena Maria Santos de Matos 02.A.02292/07 10.957.0148-000 14/09/07 Procedência Parcial

Igreja Cristã maranata PES 02.A.09706/05 11.040.0078-002 06/07/07 Procedência Parcial

Igreja do Eangelho Quadrangular 02.A.14775/06 08.513.0047-002 04/07/07 Procedente

Igreja do Eangelho Quadrangular 02.A.14775/06 08.513.0047-003 04/07/07 Procedente

Igreja do Eangelho Quadrangular 02.A.14775/07 08.513.0047-004 06/07/07 Procedência Parcial

Igreja Universal do Reino de Deus 02.A.04910/07 11.456.0070-002 03/08/2007 Procedência Parcial

Igreja Universal do Reino de Deus 02.A.04910/07 11.456.0070-003 03/08/07 Procedência Parcial

 Iracilva Maria da Silva  02.A.09434/07  08.670.0150-003 14/09/07 Procedente

Jessé Asarias de Oliveira 02.A.01260/07 10.981.0361-000 13/08/07 Procedente

Jesus Emiliano dos Santos 02.A.05865/07 11.478.0050-003 08/08/07 Improcedente

Joana D’Arc Macedo Pereira 02.A.06083/07 10.726.0199-001 17/09/07 Procedente

 João Beon de Castro  02.A.12962/07 10.149.0357-000 17/09/07 Procedente

Joaquim Gomes 02.A.03377/07 10.645.0301-002 06/08/2007 Procedente

Joaquim Gomes de Fátima 02.A.16527/06 05.216.0704-001 14/09/2007 Procedente

Joel Pereira da Rocha 02.A.10667/05 11.365.0386-000 28/08/07 Procedente

José do Carmo Silva 02.A.07868/07 08.551.0260-000 17/09/2007 Procedência Parcial

José Francisco da Paixão 02.A.07468/07 11.819.0437-000 28/08/07 Procedência Parcial

José Geraldo de Faria Silva 02.A.02737/07 11.518.0044-000 27/08/07 Procedência Parcial

José Gomes de Oliveira 02.A.07795/07 09.338.0213-002 02/08/2007 Procedente

José Joaquim Oliveira Neto 02.A.03458/07 10.827.0950-000 17/09/2007 Procedente

José Nogueira 02.A.05790/07 08.682.0450-000 27/08/2007 Procedente

Josias Lopes Ferreira 02.A.03856/07 10.637.0192-001 06/08/2007 Procedência Parcial

Jovita Anunciada dos Santos 02.A.11602/05 08.260.0100-000 28/08/07 Procedente

Luciano de Paula Moreira 02.A.11359/05 08.415.0322-002 29/08/07 Procedente

Luciano de Paula Moreira 02.A.11359/05 08.415.0322-002 29/08/07 Procedência Parcial

 Magda de Pascoa  02.A.11780/05  07.158.0051-002 28/08/2007 Procedente

Marceli Maria de Andrade 02.A.05425/06 08.669.0120-000 02/08/07 Procedente

Marcia Lourdes Carmo Pereira 02.A.14310/06 10.829.2748-000 17/09/2007 Procedente

Maria Aparecida Martins Braga 02.A.06423/07 08.690.0180-000 17/09/2007 Procedente

 Maria Aparecida Teixeira  02.A.1552/06  31.002.0304-000 17/09/2007 Procedente

Maria Beatriz de Souza 02.A.10391/05 09.036.0062-002 28/08/2007 Procedente

Maria da Penha Pimenta da Rocha 02.A.10225/05 10.802.0084-000 28/08/07 Procedente

 Maria de Fátima Lelis Coelho  02.A.01086/06  10.962.0444-000 14/09/2007 Procedente

Maria de Jesus Pereira Campos 02.A13474/06 05.107.0110-000 14/09/2007 Procedência Parcial

Maria do Carmo Silva 02.A.12906/06 08.745.0188-000 14/09/2007 Procedência Parcial

Maria do Carmo Silva 02.A.12906/06 08.745.0188-001 14/09/2007 Procedência Parcial

Maria do Carmo Silva 02.A.12906/06 08.745.0188-002 14/09/2007 Procedência Parcial

Maria dos Passos Oliveira 02.A.02190/05 09.359.0164-000 24/08/2007 Procedente

Marluce Ruas Alves 02.A.03214/07 10.634.1209-000 27/07/07 Procedência Parcial

Nair de Campos Vasconcelos 02.A.11402/05 08.353.0097-000 29/08/07 Procedente

Neide Nascimento Vaz Freitas 02.A.11226/05 11.033.0182-000 28/08/07 Procedente

 Orlando Alves de Souza 02.A.15093/06 09.012.0252-000 17/09/07 Procedente

 Oscar de Souza Filho  02.A.16128/06 11.080.0160-003 13/08/07 Procedente

Paulo Marcio dos Santos Maia 02.A.04309/06 08.032.0249-000 02/08/07 Procedente

Pedro Alexandrino Bispo Neto 02.A.04072/07 10.634.1084-000 06/08/07 Procedente

Pedro Benedito Vieira Filho 02.A.01761/07 11.366.0370-000 17/09/2007 Procedente

Raimundo de Souza Alves 02.A.11515/07 08.047.0196-000 02/08/07 Procedente

 Renata Dias de Araujo Lima 02.A.11163/05 10.616.0395-000 28/08/07 Procedente

Ricardo de Jesus Amaral 02.A.06238/07 10.956.0320-000 14/08/07 Procedente

Roberto Pereira 02.A.01459/07 10.777.0648-000 13/08/07 Procedente

Robson Azevedo Diniz 02.A.10010/05 10.853.0620-000 16/07/07 Procedência Parcial

Robson da silva Vidal 02.A.00771/05 09.083.0290-000 09/08/07 Procedente

Rodrigo Valeriano Nicásio 02.A.07898/07 08.560.0052-000 09/08/07 Procedente

Rubens Alves Costa  02.A.00559/07  11.414.0184-000 11/09/07 Procedente

Sebastião Paiva de Abreu 02.A.02983/07 31.017.0165-000 18/07/07 Procedência Parcial

Sérgio Augusto Pereira 02.A.06096/07 10.890.0600-000 03/08/07 Procedência Parcial

Silvio de Paula Freitas 02.A.02808/07 11.320.0149-000 08/08/07 Procedente

Socorro Ferreira da Silva 02.A.06420/07 10.568.0283-000 12/09/2007 Procedência Parcial

Sonia Aparecida dos Santos 02.A.04177/07 11.426.0502-000 07/08/07 Procedente

Vania Quaresma da Silva 02.A.11334/07 08.742.0253-000 02/08/07 Procedente

Welington Luiz de Souza 02.A.03570/07 11.481.0210-000 16/08/07 Procedência Parcial

Wilson da Silva Seabra 02.A.11794/06 05.093.0090-000 13/09/2007 Procedência Parcial

Wilson Leandes Pires 02.A.16367/06 11.608.0203-001 08/08/2007 Procedência Parcial

Wilson Leandes Pires 02.A.16367/06 11.608.0203-002 08/08/2007 Procedência Parcial
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00
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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: 31/08/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 28/09/07 15:50


  


     

       


  


     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      



       

       

  

  

       

* 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)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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 469.683.404,41 414.337.326,54 416.135.124,17

   

   

 469.683.404,41 414.337.326,54 416.135.124,17 1.797.797,63 (53.548.280,24)
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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Data/hora de geração do relatório: 28/09/07 15:44
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/8/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 28/09/07 15:44

-34-

Atos do Legislativo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE DE 2.007

SETEMBRO DE 2.006  A AGOSTO 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

12.204.096,880,00

12.204.096,88

431.839,95

0,00

Prefeitura inicia obras da nova 
sede do Cerest Contagem

Investimento amplia serviços de saúde ao trabalhador

As obras de reforma da nova sede 
do Centro de Referência Regional 
em Saúde do Trabalhador (Cerest) 
de Contagem, deverão ser concluídas 
em 45 dias.

A Prefeitura de Contagem investe 
R$ 530 mil na implantação da nova 
estrutura do Cerest, que comemora 
15 anos em outubro. Novos profis-
sionais, como médico do trabalho, 
psicóloga e terapeuta ocupacional, 

vão incorporar a equipe. A unidade 
recebe, em média, 10 trabalhadores 
por semana para a primeira consul-
ta. O investimento visa à melhoria 
na qualidade do atendimento e a 
ampliação das ações de Saúde do 
Trabalhador no SUS Contagem e 
microrregião.

O novo Cerest, que funcionará à 
rua Pedro Olímpio da Fonseca, 545, 
bairro Santa Cruz, no Distrito Sanitá-

rio Eldorado, contará com um Centro 
de Conhecimento em Saúde do Tra-
balhador, área para capacitação dos 
profissionais do SUS Contagem e dos 
trabalhadores atendidos na unidade. 
O Centro de Conhecimento também 
abrigará área de estudos, além de 
um banco de dados em saúde do 
trabalhador.

O Cerest desenvolve ações de 
Atenção Integral à Saúde do Tra-

balhador através de diagnósticos 
e comprovação da relação entre 
a doença adquirida e o trabalho 
realizado, bem como tratamento do 
cidadão e reabilitação física para o 
trabalho. Mantém ainda a Vigilância 
em Saúde do Trabalhador, que busca 
conhecer o ambiente e os processos 
de trabalho e fazer intervenções 
para melhorar as condições e a quali-
dade de vida do trabalhador.

Total Despesa Líquida com Pessoal 11.772.256,93

Receita Corrente Líquida - RCL * 515.945.851,62

% da Despesa Total Líquida com Pessoal sobre RCL 2,28%

Limite 90% (§ 1º, inciso II, art.59) 5,40% 27.861.075,99

Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art.22) 5,70% 29.408.913,54

Limite Permitido (art. 20) 6% 30.956.751,10

* RCL fornecida pela Prefeitura Municipal

Câmara Municipal em Contagem, aos 26 de setembro de 2.007.

Presidente              :  AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

Contadora              :  SÔNIA MARIA DE FREITAS SOUZA – CRC/MG: 57.849

Controle Interno   :  SÉRGIO DE MELLO FILHO


