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Prefeita defende cota 
para negro em concursos 

Reunião com movimentos aconteceu na semana da Consciência Negra

Lei Municipal estabelece cota de 
12% do total de vagas abertas para 
candidatos da raça negra

A prefeita Marília Campos reuniu, 
dia 22, em seu gabinete, com lide-
ranças, militantes e representantes 
de movimentos negros de Contagem 
para anunciar sua posição favorável 
à Lei Municipal 3.829/04, que dispõe 
sobre a reserva de vagas para negros 
em concursos públicos do município. 
A lei, que está sendo questionada 
pelo Ministério Público do Estado, 
estabelece uma cota de 12% do total 
de vagas abertas em concursos para 
candidatos da raça negra. O encontro 
é parte das comemorações do mês da 
Consciência Negra.

Citando a lei como pioneira e única 
no país, Marília Campos sugeriu a 
criação de uma comissão com repre-
sentantes de todos os segmentos do 
movimento negro da cidade a se mo-
bilizarem na luta pela igualdade racial 
e pela defesa das políticas públicas 
que promovam a inclusão e a igualda-
de. “Esta lei não deve ser revogada, 
e sim, um exemplo a ser seguido no 
país”, ressaltou a prefeita frisando 
que o movimento em Contagem será 
uma forma de ajudar na aprovação 
do Estatuto da Igualdade Racial, pelo 
Congresso Nacional. “É preciso que a 
dívida do Brasil com a população afro-
descendente seja sanada”, completou 
a prefeita de Contagem se comprome-
tendo no apoio ao movimento.

Nos quatro concursos realizados 
pela administração atual, os candida-
tos da raça negra tiveram suas vagas 
asseguradas pela lei 3.829/04. Na 
administração direta foram 147 apro-
vados, sendo 452 na Famuc e 50 na 
Funec, perfazendo o total de 649 afro-
descendentes aprovados em concursos 
públicos de Contagem. 

Para o coordenador de Políticas de 
Igualdade Racial, da secretaria de Tra-
balho e Desenvolvimento Social, José 
Sabóia a proposta da prefeita Marília 
Campos vai reforçar a articulação dos 

movimentos sociais da cidade. “Vamos 
nos organizar para que a situação 
da maioria da população negra não 
continue permeada pelas dificulda-
des de acesso à educação, moradia, 
emprego e saúde”, afirmou Sabóia, 
convocando todas as pessoas e entida-
des envolvidas na luta pela igualdade 
racial para reunião dia 27, terça-feira, 
às 17 horas, na Casa Azul do Centro 
Cultural de Contagem, quando serão 
tratados assuntos para mobilizações 
e atividades em prol da Lei 3.829 e 
pela aprovação do Estatuto. O Centro 
Cultural fica na rua Dr. Cassiano, 130, 
Centro. Informações pelo telefone 
3361-4103.

Estatuto da Igualdade Racial
Projeto de lei do senador Paulo 

Paim (PT-RS) que institui o Estatuto 
da Igualdade Racial com o objeti-
vo de estabelecer critérios para o 
combate à discriminação racial de 
cidadãos afro-descendentes. Entre os 
principais pontos do projeto estão 
as definições de Discriminação Racial 
(toda distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou 
étnica que tenha por objeto anular 
ou restringir igualdades e liberda-
des nos campos político, econômico, 
social, cultural ou qualquer outro da 
vida pública ou privada); 

Desigualdade Racial (diferen-
ciações de acesso e gozo de bens, 
serviços e oportunidades, na esfera 
pública e privada); Afro-brasileiros 
(pessoas que se classificam como 
tais ou como negros, pretos, par-
dos ou definição análoga); Ações 
Afirmativas (políticas públicas ado-
tadas pelo Estado para a correção 
das desigualdades raciais e para a 
promoção da igualdade de oportu-
nidades). Nova Disciplina (“História 
Geral da África e do Negro no Bra-
sil”, a disciplina obrigatoriamente 
fará parte do currículo do ensino 
fundamental e médio, público e 
privado).
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Lei

Atos do Executivo

LEI nº 4.118, de 21 de novembro de 2007

Autoriza doação, com encargos, do imóvel que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Contagem autorizado a doar, 

com encargos, à empresa Vedere Indústria Ótica Ltda, 

CNPJ nº 02.926.649/0001-63, área medindo 2.064,20 m², 

constituída pelo Lote 15, da Quadra 01, do Distrito Indus-

trial Dr. Hélio Pentagna Guimarães.

Art. 2º A doação, com encargos, de que trata o art. 1º 

desta Lei será realizada nos termos da Lei nº 3.630, de 

26 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a criação do 

programa social denominado Desenvolvendo Contagem, 

objetivando fomentar a implantação de novas empresas 

no Município ou ampliação das já existentes, mediante 

o incentivo da doação com encargos de áreas de terrenos.

Art. 3º A donatária arcará com os ônus decorrentes da la-

vratura do instrumento público de doação com encargos 

e respectivo registro.

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

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro 

de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.119, de 21 de novembro de 2007

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva 

Recreativa Tropical.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIA-

ÇÃO ESPORTIVA RECREATIVA TROPICAL, 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, aos 21 de novembro 

de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.120, de 21 de novembro de 2007

Dispõe sobre a extinção da Companhia Urbanizadora de 

Contagem - CUCO, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover a 

extinção da Companhia Urbanizadora de Contagem – 

CUCO, constituída pela Lei nº 1.123, de 29 de agosto de 

1973.

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

cial as Leis nº 1.123, de 29 de agosto de 1973, nº 2.179, de 

11 de março de 1991, nº 2.485, de 14 de abril de 1993, nº 

2.693, de 28 de dezembro de 1994 e nº 2.698, de 10 de 

janeiro de 1995.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro 

de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.121, de 21 de novembro de 2007

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de 

Segurança Pública da 131ª Cia. PMMG – CONSEP - 2, com 

sede neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Comunitário de Segurança Pública da 131ª Cia. PMMG – 

CONSEP- 2, 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, aos 21 de novembro 

de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.122, de 21 de novembro de 2007

Cria e denomina centro municipal de educação infantil, 

neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado e denominado o Centro Municipal de 

Educação Infantil – CEMEI Icaivera, localizado na Rua Ati 

com Rua Picassu, no Bairro Icaivera, 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, aos 21 de novembro 

de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.123, de 21 de novembro de 2007

Estabelece a delimitação e regulamenta a Área de Espe-

cial Interesse Social 1 - AIS 1 do assentamento Vila Barra-

ginha, localizado na Cidade Industrial Coronel Juventino 

Dias no Município de Contagem.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece a delimitação e regulamenta a 

Área de Especial Interesse Social 1 - AIS 1 do assenta-

mento Vila Barraginha, localizado na Cidade Industrial 

Coronel Juventino Dias, no Município de Contagem.

Parágrafo único. Aplica-se à AIS 1 do assentamento Vila 

Barraginha as normas especiais de urbanização, parce-

lamento, uso e ocupação do solo, de edificações de uso 

habitacional ou misto previstas nesta Lei, sem prejuízo 

das regras gerais da legislação aplicável.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES E DOS OBJETIVOS

Art. 2º A urbanização e a regularização fundiária da AIS 

1 - Vila Barraginha atenderão às seguintes diretrizes: 

I -  participação efetiva dos moradores e de toda a 

comunidade, incluindo os empreendedores do entorno 

imediato, na definição das intervenções necessárias a sua 

urbanização e controle da situação de risco identificada; 

II -  observância das características físico-ambientais, 

em especial as peculiaridades geológicas e geotécnicas 

levantadas no âmbito do Plano de Intervenção Integrada 

da Vila Barraginha, promovendo, indispensavelmente, a 

estabilização geotécnica do solo e o controle da situação 

de risco identificada; 

III -  exercício efetivo do controle do solo urbano pela 

Prefeitura Municipal de Contagem através do monitora-

mento das intervenções, em especial aquelas necessárias 

a sua estabilização, incluindo os empreendimentos do 

entorno imediato. 

Art. 3º A AIS 1 - Vila Barraginha atenderá aos seguintes 

objetivos:

I -  adequar a propriedade do solo para cumprir sua 

função social de habitação de interesse social;

II -  adequar o solo propiciando a recuperação físico-

ambiental da área ocupada pela Vila Barraginha, corri-

gindo situações que coloquem em risco o assentamento 

através do tratamento geotécnico das áreas identificadas 

como de risco geológico e decorrente de ocupações em 

áreas impróprias ao uso;

III -  propiciar a permanência das famílias na área da 

Vila Barraginha, integrando-a a cidade formal e promo-

vendo sua regularização fundiária e urbanística;

IV -  fomentar a utilização de vazios urbanos no 

entorno ampliando a oferta de terra para habitações de 

interesse social;

V -  possibilitar a oferta de espaços para a implantação 

de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI -  evitar o processo de expulsão indireta dos seus 

moradores, provocado pela valorização do uso do solo, 

decorrente das intervenções previstas, mediante a utiliza-

ção de instrumentos jurídicos e urbanísticos próprios; 

VII -  conscientizar os moradores e usuários da AIS 1 - 

Vila Barraginha e do seu entorno imediato pelo controle 

permanente das intervenções de controle do risco geoló-

gico existente.

CAPÍTULO III

DA DELIMITAÇÃO DA AIS 1 – VILA BARRAGINHA

Art. 4º O Anexo 2c da Lei Complementar nº 033, de 26 

de dezembro de 2006 passa a vigorar de acordo com as 

alterações constantes no Anexo I desta Lei, que delimita 

a Área de Especial Interesse Social 1 - AIS 1 - Vila Barra-

ginha, localizado na Cidade Industrial Coronel Juventino 

Dias, no Município de Contagem.

CAPÍTULO IV

DOS PARÂMETROS DE PARCELAMENTO, USO E OCUPA-

ÇÃO DO SOLO

Seção I 

Do Parcelamento do Solo

Art. 5º Os projetos de parcelamento da AIS 1 - Vila 

Barraginha dependerão de aprovação do Poder Executivo 

Municipal e deverão atender as normas estabelecidas na 

Lei Federal nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, na Lei 

nº 962, de 18 de junho de 1971 e nesta Lei.

Parágrafo único As vias do loteamento da área de que 

trata o caput deste artigo deverão articular-se com 

as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e 

harmonizar-se com a topografia local, com larguras va-

riando entre 6,50m (seis metros e cinqüenta centímetros) 

e 21,00m (vinte e um metros).

Art. 6º As dimensões mínima e máxima das quadras da 

AIS 1 - Vila Barraginha devem ser adequadas ao projeto 

que promoverá a estabilização geotécnica do solo, po-

dendo tais dimensões diferir do disposto na Lei nº 962, de 

18 de junho de 1971, mediante parecer técnico do Poder 

Executivo Municipal.

Art. 7º Os lotes da AIS 1 - Vila Barraginha devem atender 

às condições básicas de habitabilidade, acesso e seguran-

ça, além das normas definidas nesta Lei e na legislação 

aplicável.

Seção II

Do Uso do Solo

Art. 8º Os usos urbanos permissíveis na área da AIS 1 – 

Vila Barraginha são os descritos a seguir:

I -  residencial: uso residencial multifamiliar perma-

nente correspondendo a mais de uma habitação por lote, 

agrupadas verticalmente;

II -  não residencial: usos de comércio e serviço, desde 

que conviventes e limitados ao pavimento térreo nos 

casos de edificação multifamiliar vertical de uso misto.

§1º As categorias de uso classificadas como comércio ata-

cadista, serviço e indústria só serão permitidas mediante 

parecer técnico do Poder Executivo Municipal, conforme 

a viabilidade técnica e social de sua implantação.

§2º Para a constatação da viabilidade social de que trata 

o §1º deste artigo, deve-se assegurar análise detalhada 

da realidade socioeconômica da Vila Barraginha.

§3º Os usos residenciais permitidos na AIS 1 - Vila Barra-

ginha não poderão ser conflitantes com o uso residencial 

predominante.

Art. 9º As áreas do entorno imediato da AIS 1 - Vila 

Barraginha, que possuem testada para esta AIS 1, conti-

nuarão com o zoneamento próprio, conforme definido 

na legislação aplicável.

Parágrafo único. Qualquer intervenção nas áreas do en-

torno da AIS 1 – Vila Barraginha dependerá de aprovação 

do Poder Executivo que, além de atender a legislação 

pertinente, deverá avaliar o risco geológico identificado.

Seção III

Da Ocupação do Solo 

Subseção I

Das Restrições Urbanísticas

Art. 10 Para a AIS 1 – Vila Barraginha, adotam-se as 

seguintes restrições urbanísticas:

I -  coeficiente de aproveitamento: 1,50 (um inteiro e 

cinqüenta centésimos);

II -  taxa de ocupação: 50% (cinqüenta por cento);

III -  quota mínima de terreno por unidade habitacio-

nal: 50m² (cinqüenta metros quadrados);

IV -  taxa de permeabilidade mínima: 20% (vinte por 

cento);

V -  número de vagas para veículos: no mínimo uma 

vaga para cada três unidades habitacionais;

VI -  altimetria: fica definido o gabarito máximo de al-

tura em 12m (doze metros), sendo admitidas edificações 

de até 04 (quatro) pavimentos.

§1º Será permitido gabarito máximo de 15m (quinze 

metros) para as edificações em que o quinto pavimento 

tenha, comprovadamente, as seguintes destinações: 

coberturas, terraços de uso privativo ou áreas de uso 

comum.

§2º Para fins do disposto neste artigo, considera-se:

I - coeficiente de aproveitamento: resultante da divisão 

da área líquida edificada pela área do lote ou gleba;

II - taxa de ocupação: relação entre a área de projeção 

horizontal da edificação e a área do terreno;

III - quota mínima de terreno por unidade habitacional: 

instrumento que controla o nível de adensamento nas 

edificações destinadas ao uso residencial ou na parte 

residencial das de uso misto;

IV - taxa de permeabilidade: a relação entre a parte 

permeável do terreno e a área total;

Art. 11 Na área mínima a ser mantida permeável, é ve-

dada a pavimentação, a implantação de edificação ou de 

qualquer elemento construtivo que impeça a infiltração 

de água no solo.

Parágrafo único. A taxa de permeabilidade mínima de 

que trata o inciso IV do art. 10 desta Lei poderá ser alte-

rada quando o parecer técnico desaconselhar a permeabi-

lidade do terreno, podendo utilizar caixas de captação e 

drenagem como medida atenuante.

Art. 12 Os parâmetros urbanísticos referentes ao recuo 

frontal obrigatório, aos afastamentos laterais e de fundos 

e à altura máxima na divisa devem seguir o disposto na 

legislação aplicável.

Art. 13 O dimensionamento das faixas de acumulação de 

veículos deverão respeitar as seguintes regras:

I -  para os estacionamentos com áreas inferiores a 

1000m² (mil metros quadrados) ficam dispensadas as 

faixas de acumulação;

II -  para os estacionamentos com áreas superiores a 

1000m² (mil metros quadrados) deverá ser prevista uma 

faixa de acumulação com o comprimento mínimo de 5m 

(cinco metros).

Subseção II

Das Normas de Edificação

Art. 14 Para o atendimento das necessidades de habi-

tação de interesse social na AIS 1 – Vila Barraginha, fica 

autorizada a edificação de imóveis residenciais multifa-

miliares e não residenciais de acordo com os seguintes 

critérios:

I -  pé direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta 

centímetros) para todos os cômodos;

II -  área útil mínima por unidade habitacional de 43m² 

(quarenta e três metros quadrados), considerando-se útil 

a área total da unidade descontada a de paredes;

III -  compartimento destinado a banheiro deverá ter 

área útil mínima de 2m² (dois metros quadrados);

IV -  compartimento destinado a cozinha deverá ter 

área útil mínima de 4m² (quatro metros quadrados), com 

dimensão mínima de uma das paredes de 1,95m (um 

metro e noventa e cinco centímetros);

V -  será permitida área útil mínima de 35m² (trinta e 

cinco metros quadrados) para as unidades habitacionais 

de apenas um quarto.

Art. 15 A implantação de edificação em qualquer terreno 

situado na AIS 1 - Vila Barraginha dependerá de aprova-

ção do Poder Executivo, que verificará o cumprimento da 

legislação aplicável, especificamente os parâmetros esta-

belecidos nesta Lei e as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT que dispõem sobre materiais, 

coeficientes de segurança e acessibilidade;

Parágrafo único As edificações na AIS 1 -Vila Barraginha 

devem ser projetadas de modo a assegurar aos seus 

usuários satisfatórias condições de habitabilidade e salu-

bridade, especialmente no que diz respeito à iluminação 

e ventilação.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 Os espaços livres de uso comum, as vias de circu-

lação, as praças e as áreas destinadas a equipamentos 

urbanos e comunitários da AIS 1 - Vila Barraginha não 

poderão ter sua destinação alterada após a aprovação do 

loteamento salvo interesse público.

Parágrafo único. As áreas a que se refere o caput deste 

artigo devem constar no projeto de loteamento e no 

memorial descritivo e, no ato do registro do loteamento, 

passam a integrar o domínio público do Município de 

Contagem.

Art. 17 Os pareceres técnicos mencionados nesta Lei fica-

rão a cargo dos setores afetos às políticas habitacionais, 

ambientais e urbanas do Município de Contagem.

Art. 18 Fica atribuído ao Conselho Municipal de Habita-
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ção as deliberações relativas aos casos omissos desta Lei.

Art. 19 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 20 Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.124, de 21 de novembro de 2007

Declara de utilidade pública a Associação Ser Parte, com sede neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO SER PARTE, com sede neste Município.

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

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.125, de 21 de novembro de 2007

Autoriza doação, com encargos, do imóvel que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Contagem autorizado a doar, com encargos, à empresa Labcor Laboratórios Ltda. CNPJ n.º 

19.336.924/0001-91, área medindo 7.514,59m², constituída pelo Lote 1L, da Quadra 01, do Distrito Industrial Dr. Hélio 

Pentagna Guimarães.

Art. 2º A doação, com encargos, de que trata o art. 1º desta Lei será realizada nos termos da Lei n.º 3.630,de 26 de 

dezembro de 2002, que dispõe sobre a criação do programa social denominado Desenvolvendo Contagem, objetivan-

do fomentar a implantação de novas empresas no Município ou ampliação das já existentes, mediante o incentivo da 

doação com encargos de áreas de terrenos.

Art. 3º A donatária arcará com os ônus decorrentes da lavratura do instrumento público de doação com encargos e 

respectivo registro.

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

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

Decretos

DECRETO nº 813, de 09 de novembro 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$

 1.03.1.04.122.0005.2005.33904900.010000 20.000,00

 1.04.1.03.092.0006.2009.31901100.010000 40.000,00

 1.06.1.04.131.0012.2033.33903900.010000 400.000,00

 1.07.1.04.122.0046.2105.33903300.010000 9.548,24

 1.08.1.04.123.0016.2040.33903500.010000 50.000,00

 1.08.1.04.123.0016.2040.33903900.010000 5.347,00

 1.08.1.04.129.0017.2041.33903900.010000 297.698,00

 1.08.1.28.843.0003.3068.32902100.010000 178.300,00

 1.10.2.08.243.0019.2044.33504300.310605 1.483,05

 1.10.2.08.243.0019.2044.33504300.310701 5.000,00

 1.10.5.11.333.0018.2043.33903900.010000 102.522,43

 1.12.1.12.122.0013.2087.33903000.010100 130.000,00

 1.12.1.12.122.0013.2087.33903100.010100 52,00

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903000.010908 56.721,00

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903600.010908 28.360,50

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903900.010908 28.360,50

 1.12.1.12.365.0040.2096.33504100.010100 294.536,00

 1.12.1.12.365.0040.2096.44504200.010100 2.800,00

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903000.010000 19.800,00

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903100.010000 7.664,80

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903000.010000 400,00

 1.12.2.12.122.0013.2115.31900400.010000 35.000,00

 1.12.2.12.122.0013.2115.31901100.010000 660.000,00

 1.12.2.12.122.0013.2115.31901300.010000 269,72

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903000.010000 15.000,00

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903900.010000 27.630,00

 1.12.2.12.362.0054.2114.33903600.010000 3.100,00

 1.13.1.10.122.0024.2051.31901100.010200 340.000,00

 1.13.2.10.122.0023.2048.31901300.010200 320.000,00

 1.13.2.10.122.0023.2048.33904900.010200 85.000,00

 1.15.1.15.122.0013.2012.31901100.010000 55.000,00

 1.13.2.10.122.0023.2048.31909200.010200 15.000,00

 1.13.2.10.122.0023.2048.31909400.010200 80.000,00

 1.12.2.12.122.0013.2115.31911300.010000 1.300,00

 1.12.2.12.363.0052.2112.33903000.011223 9.233,00

 1.12.2.12.363.0052.2112.33903900.011223 256.226,20

 1.10.3.08.243.0019.2079.44905200.011301 1.181,00

TOTAL 3.582.533,44
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$
 1.02.1.04.122.0004.2004.33903900.010000 8.500,00
 1.03.1.04.122.0005.2005.31901100.010000 105.065,00
 1.03.1.04.122.0005.2005.31901300.010000 32.060,00
 1.04.1.03.092.0006.2009.31901300.010000 10.577,00
 1.04.1.03.092.0006.2009.33904900.010000 5.950,00
 1.05.1.04.124.0035.2086.31901300.010000 8.161,72

 1.07.1.04.122.0047.2106.31901100.010000 8.000,00
 1.07.1.04.122.0047.2106.33904900.010000 1.000,00
 1.07.1.04.128.0045.2104.31909200.010000 60.000,00
 1.07.1.04.128.0045.2104.31909400.010000 13.000,00
 1.08.1.04.123.0016.2040.31900400.010000 6.589,00
 1.08.1.04.129.0017.2041.33903500.010000 506.100,00
 1.08.1.04.129.0017.2041.33909300.010000 25.245,00
 1.09.1.99.999.9999.9999.99999900.999900 400.000,00
 1.10.1.08.122.0013.2042.31900400.010000 25.000,00
 1.10.1.08.122.0013.2042.33903000.010000 109.005,48
 1.10.1.08.122.0013.2042.33903300.010000 1.048,24
 1.10.1.08.122.0013.2042.33904900.010000 8.235,00
 1.12.1.13.361.0042.1098.33903900.010000 9.800,00
 1.12.1.13.391.0042.1098.44906100.010000 7.664,80
 1.12.1.13.392.0043.2100.33903900.010000 10.000,00
 1.12.1.27.812.0044.2102.33903900.010000 400,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.31900900.010000 8.000,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.33900800.010000 200,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.33903200.010000 320,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.33903600.010000 84.000,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.33904900.010000 50.000,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.44905200.010000 5.250,00
 1.12.2.12.362.0054.1121.44905200.010000 9.000,00
 1.12.2.12.363.0052.2112.33903200.010000 1.800,00
 1.12.2.12.363.0052.2112.33903300.010000 1.750,00
 1.12.2.12.363.0052.2112.44905200.010000 18.750,00
 1.12.2.12.366.0053.2113.44905200.010000 5.560,00
 1.13.1.10.122.0024.2051.31901300.010200 240.000,00
 1.14.1.04.122.0013.2070.31901100.010000 28.000,00
 1.14.1.04.122.0013.2070.31901300.010000 8.000,00
 1.12.1.12.122.0013.2087.33504100.010100 297.336,00
 1.04.2.28.846.0003.3011.31901100.010000 40.000,00
 1.04.2.28.846.0003.3011.31901300.010000 10.000,00
 1.10.3.08.243.0019.2079.33504300.011301 1.181,00
 1.12.1.12.122.0013.2087.33903900.010000 52,00
 1.02.1.04.122.0004.2004.31911300.010000 12.082,00
 1.03.1.04.122.0005.2005.31911300.010000 6.550,00
 1.05.1.04.124.0035.2086.31911300.010000 10.000,00
 1.06.1.04.131.0012.2033.31911300.010000 25.000,00
 1.07.1.04.122.0047.2106.31911300.010000 24.000,00
 1.07.1.04.128.0045.2104.31911300.010000 40.000,00
 1.08.1.04.123.0016.2040.31911300.010000 60.000,00
 1.09.1.04.121.0030.2075.31911300.010000 25.000,00
 1.10.1.08.122.0013.2042.31911300.010000 60.000,00
 1.12.1.27.812.0044.2102.31911300.010000 15.000,00
 1.14.1.04.122.0013.2070.31911300.010000 15.400,00
 1.13.1.10.122.0024.2051.31911300.010200 100.000,00
 1.15.1.15.122.0013.2012.31911300.010000 10.000,00
 1.12.2.12.363.0052.2112.33903600.011223 265.459,20
 1.13.2.10.122.0023.2048.31911300.010200 500.000,00
 1.12.1.12.361.0045.2103.33903900.030901 130.000,00
TOTAL 3.469.091,44

 II – Convênio nº 017/2007, celebrado com o Ministério do Trabalho e Emprego, no valor de R$ 113.442,00 (cento 

e treze mil, quatrocentos e quarenta dois reais), creditado no Banco do Brasil, agência 0503-7 , conta 60707-X.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO n.º815, de 13 de novembro 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$
 1.07.1.04.122.0046.2105.33903300.010000 838,24
 1.10.2.08.244.0019.2045.33504300.010606 5.536,97
 1.10.2.08.244.0019.2045.33903900.010606 400,00
 1.12.1.12.361.0039.2094.33903900.010100 225.256,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.33903600.010000 84.000,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.33904900.010000 50.000,00
 1.13.1.10.301.0026.2056.33903000.011000 200.000,00
 1.13.1.10.301.0026.2056.33903900.011000 500.000,00
 1.13.1.10.302.0027.2058.33903000.011000 600.000,00
 1.13.1.10.302.0027.2058.33903900.011000 3.000.000,00
 1.13.1.10.302.0027.2058.44905200.011000 270.146,70
 1.13.1.10.304.0029.2064.33903900.011000 5.000,00
 1.13.1.10.305.0029.1063.33903000.011000 10.000,00
 1.15.1.17.512.0008.1020.44909300.011201 300.000,00
 1.03.1.06.181.0005.2006.33903600.010000 2.000,00
 1.12.1.12.122.0013.2087.33903900.030901 15.000,00
 1.03.1.06.181.0005.2006.33913900.010000 447.814,00
 1.12.1.12.361.0037.2091.44909300.030901 414.465,00
 1.12.1.12.122.0013.2087.33903000.030901 130.000,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.33903600.020300 47.814,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.33903900.020300 300.000,00
 1.12.2.12.122.0013.2115.33903000.020300 100.000,00
TOTAL 6.708.270,91
Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos proveniente 

de: 
I - anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
 1.02.1.04.122.0004.2004.31901100.010000 30.000,00
 1.03.1.06.181.0005.2006.33903900.010000 447.814,00
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 1.03.1.06.181.0005.2006.33904800.010000 2.000,00
 1.06.1.04.131.0012.2033.31901100.010000 20.000,00
 1.07.1.04.128.0045.2104.33904900.010000 14.000,00
 1.10.1.08.122.0013.2042.31900400.010000 30.000,00
 1.10.1.08.122.0013.2042.33903300.010000 838,24
 1.10.2.08.244.0019.2045.33903000.010606 5.936,97
 1.12.1.12.122.0013.2087.33903000.010100 130.000,00
 1.12.1.12.122.0013.2087.33903900.010100 225.256,00
 1.13.1.10.122.0024.1052.33903000.011100 113.184,25
 1.13.1.10.122.0024.1052.44905200.011100 712.934,90
 1.13.1.10.122.0024.1052.44905200.310200 114.670,00
 1.13.1.10.122.0024.1053.44905100.011100 3.113.284,00
 1.13.1.10.122.0024.1053.44905100.310200 237.404,89
 1.13.1.10.302.0028.2060.33903500.011000 4.000,00
 1.13.1.10.304.0029.2064.33903000.011000 5.000,00
 1.13.1.10.305.0029.2062.44905200.011000 10.000,00
 1.15.1.17.512.0008.1020.44905100.011200 300.000,00
 1.13.1.10.302.0027.2058.33903300.011000 76.555,02
 1.08.1.04.123.0016.2040.31911300.010000 20.000,00
 1.10.1.08.122.0013.2042.31911300.010000 20.000,00
 1.12.1.12.365.0040.1095.44905100.030901 414.465,00
 1.13.1.10.122.0024.1053.33903900.310200 198.113,64
 1.12.1.12.361.0045.2103.33903900.030901 15.000,00
TOTAL 6.260.456,91

II - receita intra-orçamentária da  FUNEC  proveniente de prestação de serviços não prevista no orçamento/2007 no 

valor de R$ 447.814,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais).

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

Palácio do Registro, em Contagem, 13 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO nº 816, de 19 de novembro de 2007

Nomeia Controlador Geral do Município.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 92, 

inciso II, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado Munir Nacif Mitre para o cargo de Controlador Geral do Município.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 19 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 817, de 20 de novembro de 2007

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 

Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

CONSIDERANDO o ofício OF/SETS/GAB283/2007, encaminhado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimen-

to Social;

CONSIDERANDO os despachos da Secretaria Municipal de Administração;

DECRETA:

Art. 1º Fica designado Rogério Gomes Santana, para compor o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente da Regional Ressaca, em substituição ao Conselheiro Titular Aureliano Moreira Neto, durante 30 dias, contados 

do dia 22 de outubro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de outubro de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem, 20 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 818, de 22 de novembro de 2007

Dispõe sobre o encerramento do Exercício financeiro de 2007 nos órgãos da Administração Pública Municipal

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; nos termos dos incisos VII e XII, do art. 92 

da Lei Orgânica do Município; considerando o disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e conside-

rando a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

DECRETA:

Art.1º Para o encerramento do exercício financeiro de 2007, os órgãos que compõem as Administrações Direta e Indire-

ta deverão obedecer às seguintes datas limites:

I - até o dia 30 de novembro de 2007 para emissão de Notas de Empenho - NE;

II - até o dia 20 de dezembro de 2007 para emissão de Notas de Autorização de Pagamento–NAP e para o pagamento 

de despesas orçamentárias/extraorçamentárias;

III - até o dia 14 de dezembro de 2007 para o recolhimento de saldo não aplicado de adiantamento;

IV - até o dia 21 de dezembro de 2007 para protocolo da respectiva prestação de contas na Secretaria Municipal de 

Fazenda;

V - até o dia 18 de janeiro de 2008 para encaminhar à Controladoria Geral do Município relatório com as metas físicas 

realizadas em relação às fixadas na Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Plano 

Plurianual - PPA, em cumprimento ao art. 9º da Instrução Normativa nº 01/2003, do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais - TCE-MG;

VI - até o dia 29 de janeiro de 2008 para encaminhar formalmente à Controladoria Geral do Município, os relatórios 

que servirão de base para os processos de prestação de contas dos órgãos e entidades, exigidas nas instruções normati-

vas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG.

Art.2º O não cumprimento dos prazos estabelecidos no art. 1º deste Decreto implicará responsabilidade do servidor, da 

comissão, ou de unidades equivalentes e demais dirigentes da área responsável pela informação.

Art.3º Excetuam-se do disposto no art. 1º deste Decreto, os empenhos referentes a despesas com pessoal e dívida públi-

ca, bem como as despesas consideradas urgentes e inadiáveis, autorizadas expressamente pela Junta de Coordenação 

Orçamentária e Financeira - JUCOF.

Art.4º As unidades gestoras terão até o dia 23 de novembro de 2007 para tornarem disponíveis os saldos de empenhos 

passíveis de cancelamento, os quais serão utilizados como fonte de abertura de crédito suplementar pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, através da Coordenadoria de Orçamento.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral diligenciará no sentido de que todas as 

anulações de empenho ou de saldos de empenhos considerados insubsistentes estejam concretizadas até o dia 30 de 

novembro de 2007.

Art.5º As despesas a serem inscritas em restos a pagar deverão estar em estrita observância à legislação.

Art.6º Fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a suspender o acesso ao Sistema de Administração Financeira 

e Controle Interno - SAFCI, para efeito de emissão de Notas de Empenho - NE e Notas de Autorização de Pagamento - 

NAP, a partir do 1º dia útil subseqüente ao prazo estabelecidos nos incisos I e II do art. 1º deste Decreto.

Art.7º A Coordenadoria de Receita deverá encaminhar, diariamente, à Coordenadoria de Contabilidade os relatórios 

das minutas de receitas de dezembro de 2007.

Art.8º A Coordenadoria de Tesouro Municipal deverá encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade os processos 

pagos do exercício de 2007 até o dia 26 de novembro de 2007, e os processos referentes a dezembro, diariamente.

Art.9º A Coordenadoria de Receita deverá encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade o relatório de saldos existen-

tes em dívida ativa no final do exercício de 2006, até 10 de janeiro de 2008.

Art.10 Os bens móveis, imóveis e dos almoxarifados, geral e setoriais, existentes deverão ser inventariados fisicamente, 

por comissões especiais, tantas quantas forem necessárias, nomeadas pelos titulares dos respectivos órgãos e entida-

des.

Parágrafo único. O inventário geral deverá ser encaminhado às respectivas Contabilidades até o dia 28 de dezembro 

de 2007.

Art.11 A Secretaria Municipal de Fazenda e os demais órgãos e entidades da Administração Municipal deverão pro-

mover, até o dia 10 de janeiro de 2008, por meio de comissão nomeada pelos respectivos titulares, levantamento dos 

valores existentes na Tesouraria no final do exercício de 2007.

Art.12 A Câmara Municipal de Contagem, a Companhia Urbanizadora de Contagem - CUCO e a CONTERRA deverão 

encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda/Coordenadoria de Contabilidade, até o dia 14 de janeiro de 2008, o 

Balancete Mensal e o Demonstrativo da Execução da Despesa referente ao mês de dezembro de 2007, o Demonstrativo 

da Remuneração dos Agentes Políticos referentes ao exercício de 2007, o Demonstrativo da Remuneração do Presiden-

te da Câmara, o inventário dos bens patrimoniais e a relação dos bens adquiridos no exercício.

Art.13 Compete à Controladoria Geral do Município a elaboração do relatório de controle interno concernente à ava-

liação da execução da Lei Orçamentária Anual, em cumprimento ao disposto no §2º, do art. 53, da Lei Complementar 

nº 33, de 28 de junho de 1994.

Parágrafo único. Ficam os órgãos e entidades do Poder Executivo responsáveis pelo pronto atendimento às solicitações 

da Controladoria Geral do Município, para o cumprimento do disposto no caput deste artigo.

Art.14 A partir da publicação deste Decreto, até a prestação de contas anual do Município, são consideradas urgentes 

e prioritárias as atividades vinculadas à Contabilidade, à apuração orçamentária e ao inventário, em todos os Órgãos e 

Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 

Art.15 Fica a Coordenadoria de Contabilidade autorizada a cancelar os saldos da conta contábil “Depósitos para Quem 

de Direito” até o exercício de 2001.

Art.16 Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal ficam, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, conta-

dos a partir da disponibilização dos relatórios e demonstrações contábeis de encerramento de exercício, obrigados a 

prestar informações à Controladoria Geral do Município, contendo notas explicativas relativas aos fatos que possam 

influir na interpretação dos resultados do exercício, bem como ás incorreções de processamento que possam ocorrer 

nos balanços, anexos e demonstrativos de encerramento do exercício.

Parágrafo único A não manifestação no prazo estabelecido no caput deste artigo implicará na validação dos resultados 

processados automaticamente pelo Sistema de Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI.

Art.17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.18 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO

Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO nº 819, de 22 de novembro de 2007

Nomeia membros para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manu-

tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CONFUNDEB - do 

Município de Contagem/MG.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 4.081, 

de 03 de maio de 2007;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CONFUNDEB os 

seguintes membros:

I -  representantes da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura:

a) Titular: Felipe José de Souza Lima Nogueira;

b) Suplente: Dimas Monteiro da Rocha;

II -  representantes dos professores das escolas públicas municipais;

a) Titular: Vitória Maria de Lázaro;

b) Suplente: Inês Coelho Resende;

III -  representantes dos diretores das escolas públicas municipais;

a) Titular: Andréa Maryse Moraes Polônio Nardotto;

b) Suplente: Paula Fernanda Almeida Muniz;

IV -  representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais;

a) Titular: Norma Nonata de Aquino;

b) Suplente: Adriana Ferraz M. Veronez;

V -  representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais;

a) Titular: Maria Benedita Ferreira;

b) Suplente: Joenilson Santana Feitosa;

c) Titular: Marlene Ferreira Damasceno;

d) Suplente: Senildo Rodrigues Bulhões;

VI -  representantes dos estudantes da educação básica pública municipal;

a) Titular: Fernanda Alves Ferraz;

b) Suplente: Alexandre Cruz da Silva;

c) Titular: Fernanda Silva Reis;

d) Suplente: Reginaldo Antônio Pereira;

VII -  representantes do Conselho Municipal de Educação;

a) Titular: Galdina de Souza Arrais;

b) Suplente: Álvaro Celso de Souza Leite;

VIII -  representantes dos Conselhos Tutelares Municipais.

a) Titular: André Resende Pereira;

b) Suplente: Elida Janduí Cipriano Amaral;

IX -  representantes da Secretaria Municipal de Fazenda;

a) Titular: Sandra Maria Accacio;

b) Suplente: Adiel Anacleto da Rocha;

X -   representantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral;

a) Titular: Juliana Barbosa Gonçalves David de Souza;

b) Suplente: Jarbas da Cunha e Silva;

XI -  representantes da Câmara Municipal; e

a) Titular: Letícia da Penha Guimarães;
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b) Suplente: Ciro Wellington Campos;

XII -  representantes do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação - SIND-UTE – subsede Contagem.

a) Titular: Donaldo Antônio de Castro Pedroso;

b) Suplente: Eduardo de Souza.

Art. 2º Revoga-se o Decreto nº 810, de 05 de novembro de 2007.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 820, de 22 de novembro de 2007

Abre crédito adicional su-

plementar, 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$

 1.01.1.01.031.0002.2002.31901100.010000 850.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.31901600.010000 30.000,00

 1.07.1.04.122.0046.2105.33903000.010000 3.757,40

 1.07.1.04.122.0046.2105.33909200.010000 149,60

 1.10.1.08.122.0013.2042.33904900.010000 6.570,00

 1.12.1.12.306.0036.2088.33903000.010000 182.342,10

 1.12.1.12.306.0036.2088.33903900.010000 1.482.012,07

 1.12.1.12.361.0037.2091.33903000.010100 2.080,00

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903000.010100 3.200,00

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903900.010100 200,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.31911300.010000 10.000,00

 1.10.3.08.243.0019.2079.44905200.011301 9.150,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.33903900.030901 40.000,00

 1.10.3.08.243.0019.2079.33903900.011301 8.263,75

 1.12.1.12.361.0037.2091.33909300.010800 3.271,61

TOTAL 2.630.996,53

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$

 1.01.1.01.031.0001.2001.31901100.010000 290.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.31900400.010000 5.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.31900900.010000 4.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.31901300.010000 31.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.31903400.010000 50.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.31909200.010000 10.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.31909400.010000 30.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33900800.010000 5.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33901400.010000 20.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33903000.010000 50.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33903300.010000 18.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33903500.010000 16.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33903600.010000 16.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33903700.010000 5.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33903900.010000 150.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33904900.010000 10.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33909200.010000 20.000,00

 1.01.1.01.031.0002.2002.33909300.010000 150.000,00

 1.01.1.28.846.0003.3003.31909100.010000 10.000,00

 1.04.1.28.062.0003.3010.44909100.010000 1.664.354,17

 1.07.1.04.122.0046.2105.33903900.010000 3.907,00

 1.11.1.15.122.0013.2014.33904900.010000 6.570,00

 1.12.1.12.361.0037.1090.33903900.010100 3.400,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.31901100.010800 3.271,61

 1.12.1.12.361.0037.2091.33903600.010100 2.080,00

 1.10.3.08.243.0019.2079.33504300.011301 17.413,75

 1.12.1.12.361.0045.2103.33903900.030901 40.000,00

TOTAL 2.630.996,53

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

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO nº 821, de 22 de novembro de 2007

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados em área urbana no Bairro São Pedro.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 92, XIII 

da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 

de 1941, para fins de desapropriação amigável ou judicial, os imóveis situados no perímetro urbano deste Município 

e integrantes da área delimitada pela poligonal a seguir, iniciando no ponto 1 (um) e na seqüência até o ponto 19 

(dezenove), fechando este último no ponto 1 (um), envolvendo um área de 133.877,84m2 (cento e trinta e três mil, 

oitocentos e setenta e sete e oitenta e quatro metros quadrados):

PONTO COORDENADAS

1 N =7.795.394,0560 E = 600.099,9110

2 N =7.795.472,9769 E = 600.179,8755

3 N =7.795.492,9400 E = 600.242,5270

4 N =7.795.523,7170 E = 600.283,8140

5 N =7.795.612,5321 E = 600.340,3381

6 N =7.795.652,9500 E = 600.379,5910

7 N =7.795.694,5201 E = 600.427,6849

8 N =7.795.800,1383 E = 600.446,7106

9 N =7.795.756,6339 E = 600.544,6050

10 N =7.795.719,0321 E = 600.610,7011

11 N =7.795.569,0020 E = 600.697,4760

12 N =7.795.503,8450 E = 600.571,2950

13 N =7.795.432,9630 E = 600.492,8410

14 N =7.795.409,2240 E = 600.454,9410

15 N =7.795.290.9416 E = 600.350,8745

16 N =7.795.315,2424 E = 600.282,7964

17 N =7.795.302,7820 E = 600.228,5517

18 N =7.795.301,7664 E = 600.185,9385

19 N =7.795.349,5600 E = 600.128,1825
§1º As coordenadas N e E são verdadeiras e estão amarra-

das ao sistema de coordenadas, implantado para projetos 

no Município de Contagem.

§2º Ficam excluídos da declaração de utilidade pública 

de que trata o caput deste artigo os imóveis do Poder 

Público, bem como os já destinados ao uso comum, que 

porventura integram as áreas indicadas e descritas.

§3º Os pontos de referência e as linhas caminhamento, 

relativos à individualização das áreas ora declaradas de 

utilidade pública, constam de levantamento técnico e de 

projeto da Prefeitura de Contagem.

Art. 2º Os imóveis localizados na área delimitada pela 

poligonal de que trata o art. 1º deste Decreto são entre 

Avenida Portugal, Rua Mafalda, Rua Augusta Ribeiro, 

área do CBTU, Rua Rita Ribeiro, Rua Altino Ribeiro, Rua 

Damas Ribeiro, Rua Courupita, Rua A e Rua José Olindo 

Fontes. 

Art. 3º A desapropriação de que trata o art. 1º deste 

Decreto destina-se a saneamento do Córrego do Arroz, 

no Bairro São Pedro.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução do disposto 

neste Decreto correrão por conta das dotações orçamen-

tárias consignadas em Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º A Procuradoria Geral do Município fica autorizada 

a promover a desapropriação dos imóveis de que trata o 

art. 1° deste Decreto e suas respectivas benfeitorias, po-

dendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência 

a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei 3.365 de 21 de 

junho de 1941.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de novembro de 

2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Administração, diante de 

inúmeros casos de servidores apostilados (detentores de 

estabilidade financeira) que pleiteiam revisão de remune-

ração sob a alegação de “transformação” do cargo comis-

sionado em que se deu o apostilamento com mudança de 

nível, em virtude da edição de lei que altera a estrutura 

administrativa do Poder Executivo, solicita a elaboração 

de parecer para disciplinar, de maneira uniforme, o gozo 

do referido direito. 

Tendo sido feita esta consulta anteriormente à Pro-

curadoria Geral do Município e diante das inúmeras inter-

pretações e pareceres controversos dados anteriormente, 

optou-se por fazer consulta formal ao Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais, no final do ano de 2005. 

Em meados de 2007, o referido Tribunal, entendendo 

tratar-se de consulta de caso concreto, não respondeu as 

indagações formuladas, razão pela qual o tema retorna 

para parecer.

A opção em elaborar o presente parecer normativo tem 

por escopo uniformizar os entendimentos acerca da 

matéria.

As questões concretas relacionadas ao tema da “transfor-

mação de cargos” suscitadas são, em síntese, as seguintes: 

a) A legislação que reestrutura a organização administra-

tiva ou simplesmente altera os cargos públicos “transfor-

ma” ou “extingue” os cargos comissionados da estrutura 

ou lei anterior?

b) Há possibilidade de cargo ser extinto sem ser trans-

formado mesmo se atribuições do cargo extinto forem 

incorporados a novo cargo na lei de estrutura?

c) A transformação de cargos somente ocorre se estiver 

expressa na lei posterior?

d) Se na lei modificada houver distribuição de competên-

cias de um cargo comissionado “transformado” para dois 

cargos de nível mais alto, o servidor terá direito à percep-

ção da remuneração referente a mudança de nível?

e) Se parte das atribuições do cargo “transformado” 

forem transferidas para cargo de nível mais elevado e 

outras delas permanecerem no cargo anterior de menor 

nível, o servidor terá direito a perceber a remuneração do 

nível mais alto? 

f) Os critérios “alteração da denominação” e “alteração 

das atribuições do cargo” devem ser concomitantes ou 

são alternativos na consideração da “transformação” do 

cargo? 

g) Quais são os requisitos legais necessários para que se 

dê a “transformação” de cargos públicos?

Eis o relatório. 

PARECER

A legislação municipal que rege o tema da transformação 

do cargo e o direito à continuidade da percepção da re-

muneração de cargo “transformado”, quando o servidor 

for detentor de estabilidade financeira, prevê que:

“O servidor público municipal ocupante de cargo de 

carreira e detentor de estabilidade funcional terá assegu-

rado o direito adquirido à continuidade da percepção da 

remuneração do cargo de provimento em comissão exer-

cido, a título de estabilidade financeira ou apostilamento, 

nos termos da legislação vigente à época da aquisição da 

estabilidade financeira, direito este inerente aos venci-

mentos, às gratificações e a todas as demais vantagens 

próprias do cargo em relação ao qual tenha ocorrido a es-

tabilidade financeira ou apostilamento, ainda que decor-

rente de transformação ou reclassificação posteriores.” 

(art. 48, § 2°, da Lei Orgânica do Município; § 2º alterado 

pela Emenda n. 026, de 20 de junho de 2006)

[...]

“Transformação é a alteração da denominação e das 

atribuições do cargo mediante lei.” (art. 28 da Lei n. 

2.160/1990)

“O servidor de cargo transformado será provido no cargo 

novo resultante de transformação.” (art.29 da Lei n. 

2.160/1990)

O art. 52, § 4° do Estatuto dos Servidores (Lei n. 

2.160/1990), que assegurava o direito à mudança de nível 

com a transformação de cargo, foi revogado pela Lei 

Complementar n. 32, de 20 de dezembro de 2006. Previa 

o dispositivo revogado: “No caso de reclassificação ou 

transformação do cargo no qual se deu o apostilamento, 

o servidor terá direito à remuneração do novo cargo, 

resultante da transformação ou reclassificação.” 

A regra da Lei Orgânica do Município que subsistiu ao 

referido dispositivo revogado, assim, assegura que o 

ocupante de cargo de carreira e detentor de estabilidade 

funcional terá assegurado o direito à continuidade da 

percepção da remuneração do cargo de provimento em 

comissão exercido, ainda que decorrente de transforma-

ção ou reclassificação posterior.

A expressão “transformação de cargos” no direito 

brasileiro ficou consagrada no magistério de Hely Lopes 

Meirelles, para quem, pela transformação, 

[...] extinguem-se os cargos anteriores e se criam os 

novos, que serão providos por concurso ou por simples 

enquadramento dos servidores já integrantes da adminis-

tração [...] Assim, a investidura nos novos cargos poderá 

ser originária (para os estranhos ao serviço público) ou 

derivada (para os servidores que forem enquadrados), 

desde que preencham os requisitos da lei. 

A Advocacia Geral da União, em parecer exarado na aná-

lise da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 837-4/600, 

entendeu que

Transformam-se cargos para serem obtidos outros que 

se ajustem à execução razoável das atividades afetas aos 

órgãos e entidades ou, simplesmente, melhor aglutinar 

cargos e servidores no desempenho de uma gama de 

atribuições que se identifiquem pela sua natureza e nível 

de dificuldades. O intuito é assegurar a desejada funcio-

nalidade da Administração Pública. 

Decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido pela 

impossibilidade da transformação de cargos, com fun-

damento no art. 37, II, da Constituição da República, em 

virtude da exigência do concurso público. 

Na ADIN n. 248, sob a relatoria do Ministro Celso de 

Mello, entendeu-se que 

A transformação de cargos e a transferência de servi-

dores para outros cargos ou para categorias funcionais 

diversas traduzem, quando desacompanhadas da prévia 

realização do concurso público de provas ou de provas 

e títulos, em formas inconstitucionais de provimento no 

serviço público, pois implicam o ingresso do servidor em 

cargos diversos daqueles nos quais foi ele legitimamente 

admitido. Insuficiência, para esse efeito, da mera prova 

de títulos e da realização de concurso interno. Ofensa ao 

princípio da isonomia.  

Na ADIN n. 266-0, com entendimento semelhante, 

decidiu-se que “[...] se a transformação implicar em alte-

ração do título e das atribuições do cargo, configura novo 

provimento, que exige concurso público [...].”  

No mesmo sentido, decisões foram proferidas pelo Tribu-

nal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

A inviabilidade na transformação de cargos, conforme os 

entendimentos do STF e do TJMG, evita artifícios voltados 

para favorecer servidores, que poderiam beneficiar-se in-

devidamente de transformação de cargos modestos nou-

tros de nível elevado, sem a comprovação de possuírem a 

devida qualificação, aferível mediante concurso público. 

A transformação, nesse caso, seria uma disfarçada espécie 

de “ascensão funcional”.

O direito que se discute nesse parecer e garantido pela 

Lei Orgânica do Município de Contagem, entretanto, 

não se equipara à transformação de cargo para fins de 

ascensão funcional, pois o que assegurou a Lei Máxima 
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do Município foi a continuidade da percepção da remuneração de cargo em comissão exercido pelo titular de cargo 

efetivo, mesmo diante da “transformação ou reclassificação” do respectivo cargo em comissão. Tal direito passou a 

integrar o patrimônio jurídico do servidor público pelo instituto do “apostilamento.”

É claro que se pode discutir o conteúdo (i)moral do referido direito, bem como sua (in)adequação aos contemporâneos 

modelos de gestão de pessoas no setor público, mas tais aspectos, por ora, não serão objeto desta análise.

Assim, a “transformação de cargo” em comento, diz respeito à mudança (relevante) de atribuições dos cargos co-

missionados e o exercício do direito alteração da remuneração decorrentes da referida modificação. No entender de 

Osvaldo Rodrigues de Souza 

“A simples modificação nominal do cargo não tem maior relevância na questão da transformação de cargos [pois] 

As responsabilidades a ele pertinentes decorrem de suas atribuições. [Nesse caso,] o cargo (preenchido) objeto da 

transformação, autorizada regularmente, está fora do alcance do princípio da acessibilidade aos cargos públicos, bem 

como da exigência do concurso público, uma vez que esse procedimento administrativo não é forma de investidura 

[em cargo público].” 

Nesse sentido, a “transformação de cargos” pode ser analisada de forma analógica à regra anteriormente contida 

no § 4º, do art. 40, da Constituição da República (atualmente revogada pela Emenda Constitucional n. 41/2003), que 

garantia a paridade entre ativos e inativos, quando ocorresse a transformação ou reclassificação do cargo ou função 

em que se deu a aposentadoria.  

Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, 

O preceito inserto no art. 40, § 4º, da Carta Federal, visa tão-somente evitar que o inativo sofra os males da desva-

lorização da moeda e proporcionar-lhe a manutenção dos proventos o mais próximo dos vencimentos percebidos 

na atividade, inibindo que, por haver o servidor exercido um direito constitucional - o da aposentadoria -, tenha ele 

decesso nos seus rendimentos.  

Na linha do que foi decidido pelo STF, entendeu Meirelles que o citado dispositivo tem por escopo evitar “[...] o vezo 

meio maroto de rever vencimentos de servidores na atividade por meio de alteração (transformação ou reclassificação) 

de sua escala de referências numéricas, elevando-as, de tal sorte que a melhoria não era extensiva aos inativos” 

Analisando caso concreto acerca da alteração da carreira do Ministério Público Federal, e com base do referido § 4º, do 

art. 40, da CR/1998, o STF entendeu que 

Quem anteriormente se aposentara como Procurador da República de 1ª Categoria adquiriu, com a Constituição de 

1988, direito aos proventos do cargo de Subprocurador-Geral, que, entrementes, passara a constituir a classe final; 

não, porém, ao acréscimo de 20% sobre o valor deles, uma vez os cargos de Procurador da República de 1ª Categoria 

não foram transformados em cargos de Subprocurador-Geral, pois a alteração no regime de provimento destes não 

afetou a sua superioridade hierárquica sobre aqueles, nem a diversidade das atribuições respectivas. 

Da legislação vigente apresentada e consoante a jurisprudência existente sobre o tema, tem-se como requisitos para 

que haja transformação de cargos e que possa ocorrer alteração da remuneração decorrente da referida mudança, os 

seguintes:

a) O servidor público municipal seja ocupante de cargo de carreira e tenha obtido estabilidade funcional nos termos 

da legislação vigente. Nesse sentido, qualquer processo de pedido de transformação de cargos deverá, antes dele, se a 

estabilidade funcional foi concedida nos termos da legislação vigente;

b) Que tenha ocorrido transformação do cargo comissionado, entendida esta como a alteração atribuições do cargo, 

mediante lei, consoante regra do Estatuto dos Servidores Públicos;

Visando a análise do requisito da “transformação do cargo”, deve-se observar o que se segue:

1) a denominação do cargo é irrelevante para verificar se houve a transformação do cargo comissionado;

2) a análise da transformação do cargo não deverá ser feita de forma isolada, mas atentando-se para a estrutura 

administrativa constituída em cada época. Assim, o que deverá ser observado é a correspondência do cargo transfor-

mado com a nova estrutura da administração pública, sobretudo no que diz respeito à superioridade e subordinação 

hierárquica em relação a outros cargos da referida organização administrativa. Não deverá ser feita, portanto, análise 

do cargo em que o servidor foi apostilado com o cargo que alega ter na nova estrutura administrativa.

3) o objetivo da transformação de cargos não é a elevação constante do nível de remuneração dos servidores deten-

tores de estabilidade financeira, mas tão somente, consoante a regra constante do § 2º, do art. 48 da LOM, o direito 

à continuidade da percepção da remuneração do cargo de provimento em comissão exercido, a título de estabilidade 

financeira ou apostilamento;

4) tendo em vista a complexidade da gestão administrativa contemporânea e das alterações estruturais da adminis-

tração pública, nem sempre haverá transformação de cargos em comissão, mas tão somente a sua extinção – fato que 

deverá ser analisado diante da comparação das estruturas administrativas e da correlação de atribuições;

5) para fins de apuração da “semelhança de atribuições” dos cargos para os quais se pretende a transformação, 

entende-se que mais da metade das atribuições tenham sido transferidas para o cargo para o qual se pretende a 

transformação;

6) na comparação das atribuições dos cargos deve-se atentar para a natureza e complexidade das funções exercidas. 

Assim, por exemplo, não pode pretender a transformação para cargo de nível superior, cujas tarefas possuem natureza 

de “coordenação” e “chefia”, o servidor que foi apostilado em cargo cujas funções eram meramente “executórias”. 

Considerando os itens enumerados acima, veja-se a correlação de cargos comissionados, com a mais recente mudança 

na estrutura organizacional da administração pública, para servir de base a análise dos pedidos de transformação:

Estrutura órgãos anterior (e seus respectivos cargos) Estrutura organizacional atual ( e seus respectivos 

cargos)

Lei n. 3.399/2001 (e alterações posteriores) Lei Complementar n. 006/2005 (e alterações posteriores)

1º grau hierárquico: Secretarias e órgãos a elas equiparados Cargo: Secretários e outros a ele equiparados 1º 

grau hierárquico: Secretaria Municipal ou órgãos a ela equiparados (Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, 

Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município) Cargo: Secretário Municipal e outro aqueles 

equiparados

2º grau hierárquico: SuperintendênciaCargo: Superintendente II 2º grau hierárquico: Coordenadorias e Superintendên-

cias Cargo: Coordenador

3º grau hierárquico: Superintendência Cargo: Superintendente I 3º grau hierárquico: Diretorias Cargo: Diretor

4º grau hierárquico: Diretorias Cargo: Diretor 4º grau hierárquico: Gerências Cargo: Gerente

Os demais cargos da estrutura anterior, tendo em vista não terem sido abarcados pela estrutura atual, assim, não 

foram objeto de transformação.

CONCLUSÃO

Assim, pelos fundamentos legais acima expostos, esta Procuradoria Geral entende, s. m. j., e respondendo objetiva-

mente às questões formuladas supra, que:

a) A legislação que reestrutura a organização administrativa tanto pode “transformar” quanto “extinguir” cargos 

comissionados, devendo ser analisada a situação concreta levantada. 

b) Se as atribuições de cargo comissionado expressamente extinto por lei, forem incorporadas em novo cargo na lei de 

estrutura, não haverá transformação do cargo. 

c) A extinção dar-se-á de forma expressa e a transformação pode estar expressa ou ser depreendida tacitamente na 

nova lei e estrutura.

d) Se na nova lei de estrutura houver distribuição da maioria das atribuições de um cargo comissionado “transforma-

do” para outro cargo de nível mais alto, o servidor terá direito à percepção da remuneração referente à mudança de 

nível.

e) Os critérios “alteração da denominação” e “alteração das atribuições do cargo” não necessitam ser concomitantes 

para a consideração da “transformação” do cargo, já que a alteração da denominação, como dito anteriormente, é 

irrelevante para a referida análise.

f) Os demais requisitos legais necessários para que se dê a “transformação” de cargos restaram elencados no corpo do 

parecer.

É o parecer normativo submetido à apreciação das autoridades competentes.

Contagem, 29 de outubro de 2007.

Zulman da Silva Galdino

Procurador Geral do Município de Contagem

Cleudirce Cornélio de Camargos

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 024, de 20 de novembro de 2007

Designa servidora para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal de Governo.

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 Designar a servidora Rosana Trópia Barreto para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º A servidora de que trata o art. 1º desta Portaria fica dispensada de atuar nos processos judiciais e administrati-

vos que tramitam na Procuradoria Geral do Município, sem prejuízo do recebimento da verba honorária.

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

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

Contagem, 20 de novembro de 2007.

ZULMAN DA SILVA GALDINO

Procurador Geral do Município de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO DE APOSENTADORIA Nº 667

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, conforme delegação de competência, conferida 

nos termos do art. 2º do Decreto Municipal n.º 030/2005, publicado no Diário Oficial de Contagem em 31 de janeiro 

de 2005, CONCEDE APOSENTADORIA voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, calculados pela 

última remuneração, nos termos dos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, à Servidora MARIA DE 

LOURDES CASTRO MOREIRA, matrícula n.º 06.398-3, inscrita no CPF sob o n.º 029.096.146-70, no cargo de Professor 

de Educação Básica 1, Nível II, Grau “A” – PEB1-IIA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, a 

partir de 14 de novembro de 2007. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 21 de novembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO DE APOSENTADORIA Nº 668

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, conforme delegação de competência conferida 

nos termos do art. 2º do Decreto Municipal n.º 030/2005, publicado no Diário Oficial de Contagem em 31 de janeiro de 

2005, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, com proventos mensais proporcionais a 20/30 anos de contribuição, 

calculados pela média aritmética, nos termos do § 1º, inciso III, alínea “b”, combinado com os §§ 3º e 17, todos do art. 

40 da Constituição da República, com redação dada pela EC n.º 41/2003, à Servidora MAURA AUXILIADORA GOMES 

GONÇALVES, matrícula n.º 13.549-6, inscrita no CPF sob o n.º 829.582.976-91, no cargo de Auxiliar de Serviços Escola-

res, Nível I, Grau “H”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, a partir de 14 de novembro de 

2007. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 21 de novembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 669

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, CONCEDE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, com proventos mensais integrais, calculados pela média aritmética, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, 

combinado com os parágrafos 3º e 17 da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 

41/2003, à Servidora MARIA DA CONCEIÇÃO MARAZZI, matrícula n.º 00.833, inscrita no CPF sob o n.º 793.263.236-68, 

no cargo de Auxiliar de Serviços Escolares, Nível I, Grau “J”, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a 

partir de 27 de agosto de 2007. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 21 de novembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

C O N V O C A Ç Ã O

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Convocamos os aprovados nos Processos Seletivos a comparecerem à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da Secreta-

ria Municipal de Administração, no dia 29/10/2007.

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas esta localizada no prédio sede da Prefeitura do Município de Contagem, 

na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem / MG.

Processo Seletivo nº. 03/2006

AUXILIAR DE SERVIÇO I

Classificação: 352º ao 364º

AUXILIAR DE SERVIÇO III

Classificação: 485º ao 491º

MOTORISTA I 

Classificação: 81º AO 88º

Processo Seletivo nº. 05/2007

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I

Classificação: 18º ao 33º

AUXILIAR DE SERVIÇOS EM OBRAS PUBLICAS (AJUDANTE DE CAMINHÃO)

Classificação: 5º ao 6º

EXTRATO

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATO DATA ASSUNTO

5.047 14/11/07

CANCELA LICENÇA SEM VENCIMENTO, concedida pelo do Ato Administrativo nº. 4.372, de 22 

de junho de 2007, ao Servidor PAULO HENRIQUE DE SOUZA “B”, titular do cargo de provimento 

efetivo de Agente de Serviços Escolares, Nível I, Grau “F”, matrícula nº 16455-0, lotado na Secre-

taria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, a partir de 10 de dezembro de 2007.
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5.048 14/11/07

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Escolares, Nível I, 

Grau “A”, matrícula nº 29774-7, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, 

CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS, a partir de 21 de setembro de 2007. 

5.049 14/11/07

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Oficial de Gabinete, Nível II, CPC 

315, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, DANIEL DE PAULA MAL-

HEIROS, a partir de 05 de novembro de 2007.

5.052 14/11/07

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Diretora do Distrito Sanitário Ressaca, Nível 

V, CPC 24, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, 

CLEA MARIA COELHO M. PROCÓPIO, a partir de 08 de novembro de 2007.

5.053 19/11/07

CONCEDE FÉRIAS-PRÊMIO, pelo período de 1º (primeiro) de dezembro  de 2007 a 31 de dezem-

bro de 2007, referente ao 1º decênio 1993/2003, ao Servidor EDUARDO CESAR FERREIRA, titular 

do cargo de provimento efetivo de Oficial de Manutenção e Obras I, Nível II, Grau “B”, matrícula 

nº. 14676-5, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

5.054 19/11/07

CONCEDE FÉRIAS-PRÊMIO, pelo período de 1º (primeiro) de dezembro  de 2007 a 31 de dez-

embro de 2007, referente ao 1º decênio 1995/2005, ao Servidor ANTONIO LOPES DOS SANTOS, 

titular do cargo de provimento efetivo de Oficial de Manutenção e Obras II, Nível III, Grau “G”, 

matrícula nº. 16023-7, lotado na Secretaria Municipal de Administração. 

5.055 19/11/07

CONCEDE FÉRIAS-PRÊMIO, pelo período de 1º (primeiro) de dezembro de 2007 a 30 de dezem-

bro de 2007, referente ao 1º decênio 1989/1999, a Servidora JURACIARA STANGUINI DINIZ, 

titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 2, Nível I, Grau “A” – 

PEB2-IA, matrícula nº 10605-4, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. 

5.056 19/11/07

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade de Infra-estrutura – HMC, 

Nível II, CPC 122, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FA-

MUC, VALERIA PACHECO DE FREITAS, a partir de 08 de novembro de 2007.

5.057 19/11/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Diretora do Distrito Sanitário Ressaca, 

Nível VI, CPC 24, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FA-

MUC, MARIA DA AJUDA LUIZ DOS SANTOS, a partir de 08 de novembro de 2007.

5.058 19/11/07

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria Escolar, Nível II, 

Grau “C”, matrícula nº. 27449-6, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, 

ANA PAULA HORTA TORRES, a partir de 27 de setembro de 2007.

5.059 19/11/07

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 10 de novembro de 2007 a 10 de outu-

bro de 2009, a Servidora CLEONICE LUIZA DO CARMO PAULA, titular do cargo de provimento 

efetivo de Agente de Serviços Escolares, Nível I, Grau “D”, matrícula nº 13344-2, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

5.060 19/11/07

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Oficial de Manutenção e Obras II, Nível 

III, Grau “D”, matrícula nº. 15763-5, lotado na Secretaria Municipal de Administração, NELSON  

LOPES DE FARIA, a partir de 23 de outubro de 2007.

5.061 20/11/07

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Diretora do Núcleo Regional de Educação 

– Regional Sede/Petrolândia, Nível V, CPC 683, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 

Esportes e Cultura, ANGELA MARIA CAMPOS RABELLO, retroagindo seus efeitos a partir de 24 

de julho de 2006.

5.062 20/11/07

RESOLVE designar a Servidora ANGELA MARIA CAMPOS RABELLO, para responder pelas 

atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretora do Núcleo Regional de Educação 

– Regional Sede/Petrolândia, Nível V, CPC 683, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 

Esportes e Cultura, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de julho de 2006.

5.063 20/11/07

TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 4.978, de 29 de outubro de 2007, que exonera 

GILSON VALDETE FERREIRA, do cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico, Nível V, 

CPC 854, lotado na Secretaria Municipal de Governo.

5.064 20/11/07

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico, Nível V, CPC 858, lotado 

na Secretaria Municipal de Governo, ROSA MARIA EUSTAQUIO LOPES DE SOUZA, a partir de 

1º(primeiro) de novembro de 2007. 

5.065 20/11/07

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico, Nível V, CPC 845, lotado 

na Secretaria Municipal de Governo, PIERRE CIRIACO MARTINS, a partir de 1º (primeiro) de 

dezembro de 2007.

5.067 20/11/07

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Assessor Administrativo, Nível III, CPC 806, 

lotado na Administração Regional Eldorado / Secretaria Municipal de Governo, GERALDO BONI-

FACIO DE OLIVEIRA, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2007.

5.068 20/11/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico, Nível V, CPC 858, lotado 

na Administração Regional Eldorado / Secretaria Municipal de Governo, GERALDO BONIFACIO 

DE OLIVEIRA, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2007.

5.069 20/11/07

DISPENSA da designação para o exercício da Função Especial de Apoio Administrativo de Caixa 

Escolar – Escola Municipal “Sandra Rocha”, Referência FE-5, CFE 150, lotado na Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Cultura, ELIZA REGINA LOPES matrícula nº. 15666-3, a partir 

de 13 de novembro de 2007.

5.070 21/11/07

TORNA SEM EFEITO, no Ato Administrativo no 4.725, de 05 de setembro de 2007, a nomeação 

dos candidatos abaixo relacionados, pois não tomaram posse em tempo hábil.

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

PROFESSOR PEB1

Nome

Classificação

CLAUDIA SOARES RIBEIRO MOURA      203º

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

SECRETÁRIO ESCOLAR

Nome

Classificação

PALOMA DIAS RODRIGUES                   20º

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

PROFESSOR PEB2 (INGLÊS)

Nome

Classificação

SARAH ALVES VIEIRA MARQUES          38º

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

ASSISTENTE ESCOLAR

Nome

Classificação

VANESSA VELOSO PEREIRA                   55º

5.071 21/11/07

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 1, Nível 

II, Grau “A” – PEB1-IIA, matrícula nº. 36339-1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 

Esportes e Cultura, GISLAINE DE OLIVEIRA, a partir de 23 de outubro de 2007.

5.072 21/11/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gerente Financeiro e Contábil do Fundo 

de Previdência, Nível III, CPC 456, lotado na Secretaria Municipal de Administração, ALBA NÍVEA 

FERNANDES BALSAMÃO, a partir de 03 de dezembro de 2007.

5.073 22/11/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Agente de Gabinete, Nível I, CPC 32, 

lotado na Secretaria Municipal de Administração, JOAO NETO DE SOUZA, a partir de 03 de 

dezembro de 2007.

5.074 22/11/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Oficial de Gabinete, Nível II, CPC 338, 

lotado na Secretaria Municipal de Administração, JOSE ANTONIO PROCOPIO DE ALMEIDA, a 

partir de 03 de dezembro de 2007.

DESPACHO DE JULGAMENTO

Acolho o relatório final apresentado pela Comissão Processante e nos termos do artigo 136, inciso II, da Lei Municipal 

2.160/90, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia formulada contra a servidora R. C. MOREIRA, professora, 

matrícula nº 06093-3, por terem restado comprovados ilícitos a ela imputados.

Condeno a servidora ao cumprimento da pena de suspensão equivalente a 45 (quarenta e cinco) dias de serviço, na 

forma prevista no artigo 123, inciso II c/c artigo 126, ambos da Lei 2.160/90.

Intime-se. Registre-se. Publique-se.

Contagem, 05 de novembro de 2007.

LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Processo Administrativo Disciplinar nº 01/034/2007

Processada: Denise de Freitas Passos Bitencourt 

DESPACHO DE JULGAMENTO

Acolho o relatório final apresentado Comissão Processante e nos termos do artigo 136, inciso II da Lei Municipal 

2160/90, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a portaria nº. 110, de 13 de julho de 2007, para aplicar a servidora Denise 

de Freitas Passos Bitencourt, matrícula nº 13081-8, agente de serviços escolares, a pena de SUSPENSÃO equivalente a 

30 (trinta) dias, nos termos do artigo 123, inciso II c/c artigo 126 caput, ambos da Lei 2160/90.

Por questão de conveniência para o serviço, a penalidade será convertida em multa, na base de 50%(cinqüenta por 

cento) do dia de vencimento da servidora, devendo a mesma permanecer em serviço, na forma prevista no § 2º do 

artigo 126 da Lei 2.160/90 – Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem. 

Registre-se. Publique-se. Intime-se.

    Palácio do Registro, 31 de outubro de 2007.

Lindomar Diamantino Segundo

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Corregedora do Município de Contagem, no exercício de suas atribuições, e considerando o disposto no parágrafo 2º 

do art. 3º, do Decreto n°055, de 15 de março de 2005, convoca os servidores abaixo relacionados para comparecer ao 

seu órgão de lotação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responder por abandono de cargo:

Servidor (a) Matrícula
Fernanda Amaro Silva 133088
Fernando Batista Soares 126028-0
Betânia de Queiroz Andrade 057007-9

Contagem, 20 de novembro de 2007.

Rosilene Aparecida Barbosa

Corregedora Municipal

PORTARIA Nº 165, de 20 de novembro de 2007.

Designa Defensor Dativo.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Senhora Cleudirce Cornélio de Camargos, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo § 2º do artigo 158, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;

RESOLVE:

                Designar ÉRICA PEREIRA VIANA MENDONÇA, Corregedora Municipal Assistente, matrícula nº 31977-5, para, 

na condição de defensora dativa, apresentar defesa escrita, acompanhar o procedimento disciplinar e adotar as demais 

providencias cabíveis que se tornarem necessárias em favor do servidor A.V. DE OLIVEIRA, Motorista, matrícula nº 

16113-6, que responde a Sindicância Indiciária nº 03/023/2007, constituída nos termos da Portaria nº 156, já que deixou 

de atender à citação regular que lhe foi feita, nos termos da Lei

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de novembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

  PORTARIA Nº 166, de 21 de novembro de 2007.

   Instaura Processo Administrativo Disciplinar.

         A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, CONSIDERANDO:

a) o teor da documentação remetida pelo Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura que aponta indícios de 

má gestão financeira dos recursos obtidos através da “lojinha” da Escola Municipal “Nossa Senhora Aparecida”;

b) as denúncias da vice-diretora e tesoureira do caixa escolar junto à SEDUC e ao Núcleo Regional de Educação Indus-

trial que indicam que o acusado não tem realizado uma gestão transparente dos recursos arrecadados na referida 

Escola; 

c) que há indícios de irregularidades na prestação de contas, levando-se em consideração o que consta no livro de 

controle do caixa da lojinha; 

d) a documentação encaminhada pelo Núcleo Regional de Educação Industrial que denuncia problemas de relacio-

namento envolvendo o acusado, a vice-direção e o corpo de educadores, problemas esses que têm prejudicado o 

desenvolvimento dos projetos na Escola Municipal “Nossa Senhora Aparecida”;

e) a manifestação do acusado acerca da prestação de contas do caixa escolar da Escola Municipal “Nossa Senhora Apa-

recida”, apresentada à Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, que evidencia a existência de problemas de gestão 

administrativa da Escola;

f) que é necessário o conhecimento das causas do comportamento do acusado não apenas com vista à correção do 

mesmo, mas, a fim de gerar providências por parte da Administração e que tenham por escopo impedir a repetição de 

fatos semelhantes, danosos à idoneidade da Administração Pública Municipal;

g) finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da Administração Pública, em atendimento 

aos cânones constitucionais.
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RESOLVE:

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor C. H. TORRES, matrícula 10309-8, Diretor Escolar, 

pela suposta prática das seguintes infrações: 

1 – apresentar prestação de contas do caixa escolar da Escola Municipal “Nossa Senhora Aparecida” com valores 

incorretos;

 

2 – tirar proveito do cargo para obter vantagem pessoal, lesando os cofres públicos;

3 – não tratar com urbanidade os demais servidores da Escola Municipal “Nossa Senhora Aparecida”, causando prejuí-

zo ao desenvolvimento de projetos pedagógicos.

Assim, o servidor, supostamente, incorreu na violação aos deveres funcionais previstos no art. 112, incisos I, II e XI, 

bem como ter praticado as proibições capituladas no artigo 113, incisos IX e XIII, todos da Lei Municipal 2.160 de 20 de 

dezembro de 1990. 

Estará o servidor sujeito às cominações legais prevista no artigo 123, incisos I, II ou III em possível conformidade com os 

artigos 125, 126 ou 127, incisos I, IV e XIII, da Lei 2.160/90, caso restem provadas qualquer das transgressões funcionais 

a ele imputadas.

Em vista do exposto, DETERMINO:

Art.1º A constituição de Comissão Disciplinar, integrada pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do 

primeiro, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:

I – Rosilene Aparecida Barbosa;

II – Cláudio Marcos da Silva;

III – Nélio Murilo Sanches;

Parágrafo Único. Designo para Relator do Processo Administrativo Disciplinar, o membro Nélio Murilo Sanches.

Art.2º Determino a citação do servidor acima referido para que responda a todos os termos do processo, devendo ser 

expedida a respectiva carta para tal finalidade.

Art.3º Ordeno como medida cautelar e respaldada no artigo 142 da Lei Municipal 2.160/90, que o servidor seja ime-

diatamente afastado do exercício de seu cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta 

portaria.

Art.4º O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar concluído no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 

publicação desta portaria, podendo ser prorrogado por igual prazo uma única vez, conforme estipula o artigo 147 da 

Lei 2.160/90.

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

    PORTARIA Nº 167, de 21 de novembro de 2007.

                   Instaura Sindicância Administrativa.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes 

da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, Considerando :

I – que as folhas de presença do servidor no período de fevereiro à setembro de 2007, apontam um elevado número 

de faltas injustificadas.

II – os relatórios enviados pela E. M. Nossa Senhora Aparecida e pela Secretaria Municipal de Educação que apontam 

que as ausências do servidor têm prejudicado o andamento do plano pedagógico da escola.

III – que existem queixas da comunidade escolar quanto à infreqüência e a conduta profissional do servidor. 

       IV– que há denúncias da comunidade quanto a má atuação do servidor, ao argumento de que o mesmo não está 

desempenhando a contento as suas atividades.

                   V – que, de acordo com a documentação, há indícios de que a comunidade escolar possa se insurgir contra 

o servidor, caso o mesmo permaneça no cargo e haja prejuízo na seqüência de conteúdos .

 

RESOLVE:

Instaurar Sindicância Administrativa na forma do artigo 138 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Muni-

cípio de Contagem, Lei 2.160 de 20 de dezembro de 1990, em desfavor de R. N. RAMOS, matrícula nº. 08588-0, pelas 

seguintes infrações :

1 – violação dos art. 112, I, III, X, e artigo 113, XIII já que não observou seu dever de ser assíduo ao seu local de traba-

lho, prejudicando o andamento das tarefas inerentes a seu cargo e consequentemente prejudicando o trabalho de 

toda escola.

Estará o(a) infrator(a) sujeito(a) à cominação legal do art. 123 c/c art. 126 125 ou 127, XIII da Lei 2160/90, caso restem 

provadas as transgressões funcionais supramencionadas. 

Em vista do exposto, determino:

Artigo 1º A Constituição de comissão, integrada pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, 

destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:

 I – Rosilene Aparecida Barbosa .

 II –Nélio Murilo Sanches 

                   III- Cláudio Marcos da Silva 

1/2
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Parágrafo único. Designo para Relator do processo o servidor Nélio Murilo Sanches. 

                   Art. 2º Determino a citação do servidor R. N. RAMOS, matrícula nº 08588, para responder a todos os termos 

do processo, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.

                   Art.3º Como medida cautelar e a fim de garantir a serenidade e lisura das apurações, ficará o servidor 

afastado do exercício do cargo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, conforme recomenda o 

art. 142 da Lei 2.160/90. 

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 168, de 21 de novembro de 2007.

Designa Defensor Dativo.

   A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sra. Cleudirce Cornélio de Camargos e a Corregedora Municipal 

Dra. Rosilene Aparecida Barbosa, no uso de suas atribuições, nos termos do § 2º do art. 158 da Lei 2.160, de 20 de 

dezembro de 1990,

 RESOLVEM:

   Designar a Dra. Edlaine Pereira de Sousa, OAB/MG 75698, para, na condição de defensora dativa, acompanhar os 

procedimentos disciplinares e adotar as providências que se tornarem necessárias em favor do servidor M.L.GOMES, 

Motorista, matrícula nº 171010-8, que responde ao Processo Administrativo Disciplinar nº 01/046/2007, constituído nos 

termos da Portaria nº 145 de 02 de outubro de 2007, bem como acompanhar os demais atos processuais, nos termos 

da lei.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ROSILENE APARECIDA BARBOSA

Presidente da Comissão Processante

PORTARIA Nº 169, de 21 de novembro de 2007.

Designa Defensor Dativo.

   A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sra. Cleudirce Cornélio de Camargos e a Corregedora Municipal 

Dra. Rosilene Aparecida Barbosa, no uso de suas atribuições, nos termos do § 2º do art. 158 da Lei 2.160, de 20 de 

dezembro de 1990,

 RESOLVEM:

   Designar a Dra. Edlaine Pereira de Sousa, OAB/MG 75698, para, na condição de defensora dativa, acompanhar 

os procedimentos disciplinares e adotar as providências que se tornarem necessárias em favor da servidora M.C.M. 

MUNIZ, Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº. 127045-3, que responde ao Processo Administrativo Disciplinar nº 

01/044/2007, constituído nos termos da Portaria nº 143 de 02 de outubro de 2007, bem como acompanhar os demais 

atos processuais, nos termos da lei.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ROSILENE APARECIDA BARBOSA

Presidente da Comissão Processante

PORTARIA Nº 170, de 21 de novembro de 2007.

Designa Defensor Dativo.

     A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sra. Cleudirce Cornélio de Camargos e a Corregedora Municipal 

Dra. Rosilene Aparecida Barbosa, no uso de suas atribuições, nos termos do § 2º do art. 158 da Lei 2.160, de 20 de 

dezembro de 1990,

 RESOLVEM:

     Designar a Dra. Edlaine Pereira de Sousa, OAB/MG 75698, para, na condição de defensora dativa, acompa-

nhar os procedimentos disciplinares e adotar as providências que se tornarem necessárias em favor da servidora 

G.T.DA.F.MAGESTE, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 170065-2, que responde ao Processo Administrativo Disci-

plinar nº 01/045/2007, constituído nos termos da Portaria nº 144 de 02 de outubro de 2007, bem como acompanhar os 

demais atos processuais, nos termos da lei.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ROSILENE APARECIDA BARBOSA

Presidente da Comissão Processante

PORTARIA Nº 171, de 22 de novembro de 2007.

     Instaura Processo Administrativo Disciplinar.

       A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, CONSIDERANDO:

a) a decisão interlocutória proferida pela Exma. Juíza de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública que requer providên-

cias no sentido de apurar possível arbitrariedade noticiada na ação ordinária nº 079.07.361277-6 proposta em desfavor 

do Município de Contagem;

b) que a referida ação noticia suposto ato arbitrário e abuso de poder praticado por servidores municipais lotados na 

Guarda Municipal e TRANSCON, tais como: apreensão ilegal de veículo, abordagem arbitrária, ilegal e desrespeitosa e 

excesso do exercício de atribuições extrapolando competências; 

c) que o agente de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes deve ser conhecedor e aplicador da 

Legislação de Trânsito Brasileira, principalmente a constante do Código de Trânsito Brasileiro;

d) que a participação do Guarda Municipal será apurada pela Corregedoria da Guarda Municipal conforme estabelece 

o art. 11 da Lei Complementar 023/2006; 

e) que é necessário o conhecimento das causas do comportamento do servidor não apenas com vista à correção do 

mesmo, mas, a fim de gerar providências por parte da Administração e que tenham por escopo impedir a repetição de 

fatos semelhantes, danosos à idoneidade da Administração Pública Municipal;

f) finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da Administração Pública, em atendimento 

aos cânones constitucionais.

RESOLVE:

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor R. A. R. do Amaral, matrícula nº 34.222-0, Agente 

de Trânsito, pela suposta prática das seguintes infrações: 

1 – violência arbitrária – artigo 322 do Código Penal; 

2 – não observar as normas legais e regulamentares;

3 – agir com falta de urbanidade; 
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(continuação da Portaria nº 171, de 22 de novembro de 2007)

   Assim, o servidor, supostamente, incorreu na violação aos deveres funcionais previstos no art. 112, incisos III e XI, da 

Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 1990. 

Estará o servidor sujeito às cominações legais prevista no artigo 123, incisos I, II ou III em conformidade com o artigo 

125, 126 ou 127, inciso I, ambos da Lei 2.160/90, caso restem provadas qualquer das transgressões funcionais a ele 

imputadas.

Em vista do exposto, DETERMINO:

Art.1º A constituição de Comissão Processante, integrada pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do 

primeiro, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:

I – Rosilene Aparecida Barbosa;

II – Cláudio Marcos da Silva;

III – Nélio Murilo Sanches;

Parágrafo Único. Designo para Relator da Comissão Processante, o membro Nélio Murilo Sanches.

Art.2º Determino a citação do servidor acima referido para que responda a todos os termos do processo, devendo ser 

expedida a respectiva carta para tal finalidade.

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

Registre-se e Publique-se.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de novembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

  PORTARIA Nº 172, de 22 de novembro de 2007.

   Instaura Processo Administrativo Disciplinar.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 138 e seguintes 

da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, CONSIDERANDO:

a) o memorando nº 060/2007, oriundo da Diretoria de Serviços e Manutenção que noticia um abalroamento ocorrido 

com um veículo oficial envolvendo um servidor municipal; 

b) que o servidor J.Alves, matrícula nº 12.929-1, Motorista, providenciou junto à Polícia Civil uma representação na 

qual relata os fatos que culminaram no abalroamento;

c) que o servidor já foi advertido por descumprimento de dever funcional, a saber: inobservância de normas legais e 

regulamentares;

d) a necessidade de se identificar se o servidor agiu com culpa ou dolo para fins de ressarcimento ao erário;

e) que é necessário o conhecimento das causas do comportamento do servidor não apenas com vista à correção do 

mesmo, mas, a fim de gerar providências por parte da Administração e que tenham por escopo impedir a repetição de 

fatos semelhantes, danosos ao erário municipal;

f) finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da Administração Pública, em atendimento 

aos cânones constitucionais.

RESOLVE:

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor J. Alves, matrícula nº 12.929-1, Motorista, pela 

suposta prática das seguintes infrações: 

1 – não exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

2 – descumprir normas legais e regulamentares;

3 – proceder de forma desidiosa.

Assim, o servidor, supostamente, incorreu na violação aos deveres funcionais previstos no art. 112, incisos I e III, bem 

como ter praticado a proibição capitulada no artigo 113, inciso XIII, todos da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro 

de 1990. 
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        Estará o servidor sujeito às cominações legais prevista no artigo 123, inciso I, II ou III em possível conformidade 

com os artigos 125, 126 ou 127, inciso XIII, da Lei 2.160/90, caso restem provadas qualquer das transgressões funcionais 

a ele imputadas.

Em vista do exposto, DETERMINO:

Art.1º A constituição de Comissão Disciplinar, integrada pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do 

primeiro, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:

I – Rosilene Aparecida Barbosa;

II – Cláudio Marcos da Silva;

III – Nélio Murilo Sanches;

Parágrafo Único. Designo para Relator do Processo Administrativo Disciplinar, o membro Nélio Murilo Sanches.

Art.2º Determino a citação do servidor acima referido para que responda a todos os termos do processo, devendo ser 

expedida a respectiva carta para tal finalidade.

Art.3º O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar concluído no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 

publicação desta portaria, podendo ser prorrogado por igual prazo uma única vez, conforme estipula o artigo 147 da 

Lei 2.160/90.

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

Registre-se e Publique-se.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de novembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

EXTRATO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº.243/2005, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTA-

GEM COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A VARA DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE CONTAGEM. OBJETO: PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA, QUE PASSA A VIGORAR ATÉ 

31 DE DEZEMBRO DE 2008. ASSINADO: 01/11/2007

EXTRATO AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº.044/2007-CAIXA ESCOLAR, CELEBRADO ENTRE O MU-

NICÍPIO DE CONTAGEM E A CAIXA ESCOLAR  PROFESSOR WANCLEBER PACHECO. OBJETO:  SUPLEMENTAÇÃO DE 

R$30.000,00, REFORMA DA REDE FÍSICA DO ANEXO-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO MAIOR, CONFORME 

PLANILHA DE ORÇAMENTO. REPASSE: PARCELA ÚNICA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DESPESA CORRENTE – QESE-1

.12.1.12.361.0037.2092-33504100 FONTE: 010901. ASSINADO: 19/11/2007.  

Extrato do Contrato Locação n°. 099/2007/Licitação – Disp. nº. 136/07 - Partes: Município de Contagem e EXPEDITO 

LUIZ PINTO - Objeto: Locação de imóvel situado a Rua VC 02, nº. 15 sobreloja, Bairro Nova Contagem, Contagem/MG 

destinado para instalação da Administração Regional Vargem das Flores. Assinado: 01/10/2007 - Vigência: 30/09/2008. – 

Valor Total: R$ 8.400,00 sendo o valor mensal do imóvel de R$700,00 - Dotação Orçamentária: 1071.04.122.0048.2.107– 

Cód. 33.90.36.11 F. 010000 - Data: 01/10/07 - Contagem/MG. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

PREGÃO PRESENCIAL 

A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SMA 089/2007, de 

04/06/2007, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Diretoria de Compras Licitações, conforme abaixo: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2007 – Processo 409/2007,  aquisição de LIVROS, marcado para o dia 10/12/2007, creden-

ciamento de 09h00min às 09h15min e início da disputa às 09h15min, (edital disponível a partir do dia 28/11/2007).

Os Editais poderão ser obtidos,  na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro 

Camilo Alves, Contagem/MG,  para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para gravação 

magnética – sem custos OU  através do endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/licitacao. Informações pelo 

Telefone (31) 3356.6658. Contagem, 26/11/2007.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

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 
Aldevino Soares Ramos 02.A.13166/06 10.587.0314-005 07/11/07 Improcedente
Alexandre José de Moura 02.A.00940/05 09.129.0189-000 25/10/07 Improcedente
Alexandre Prado Cruz 02.A.16106/06 08.608.0220-000 06/11/07 Procedente
Ana Paula da Costa 02.A.16003/06 09.195.0088-000 06/11/07 Procedente

Aparecida Gontijo  Rocha Carvalho 02.A.16225/06 10.178.0202-002 29/10/07
Procedência 

Parcial

Aparecida Gontijo  Rocha Carvalho 02.A.16225/06 10.178.0202-003 29/10/07
Procedência 

Parcial
Argentino Matias Gomes 02.A.03452/07 03.129.0342-003 07/11/07 Procedente
 Armando Rosa Braga  02.A.13326/07 04.230.0159-002 07/11/07 Procedente
Benjamin Caieiro da Silva 02.A.14307/06 09.546.0290-000 07/11/07 Procedente

Carlos Mario de Moraes 02.A.11662/05 02.240.0382-000 30/10/07
Procedência 

Parcial
Cleberson Alves Miranda 02.A.15988/06 08.823.0488-000 06/11/07 Procedente
Eduardo José Vieira Barbosa  02.A.04525/07 09.083.0150-000 30/10/07 Procedente

Elaine Cristina Sampaio 02.A.13439/06 10.529.0482-000 24/10/07
Procedência 

Parcial

Elizabeth Ibraim de Oliveira Abdo 02.A.02553/07 09.020.0186-000 30/10/07
Procedência 

Parcial
Empresa Agricola São Gabriel 02A.15739/07 31.009.0171-000 06/11/07 Procedente
Espólio Raimundo Dalbino Jaco 02.A.08120/06 08.352.0346-000 10/11/07 Procedente

Flavio Avelino da Silva 02.A.02990/07 09.070.0371-000 30/10/07
Procedência 

Parcial
Gabia Madureira Andrade de Sousa 02.A.14712/06 08.812.0107-000 07/11/07 Procedente

Geni de Jesus Martins da Silva 02.A.12766/06 10.166.0108-000 24/10/07
Procedência 

Parcial

Gilberto Scarparo 02.A.06476/07 09.120.0119-002 07/11/07
Procedência 

Parcial

Ieda de Souza Gonçalves 02.A.02389/06 04.235.0418-003 06/11/07
Procedência 

Parcial
Iolanda de Fátima Mendes Pereira 02.A.02239/07 09.058.0393-000 31/10/07 Procedente
 Jesus Gonçalves  02A.09495/07  09.081.0376-000 31/10/07 Procedente
Joana D’Arc Santos de Almeida 02.A.10780/07 09.081.0224-000 31/10/07 Procedente
 Jõao Gomes Martins  02.A.00735/05 09.206.0397-000 12/11/07 Procedente

José Antônio de Carvalho 02.A.04289/06 07.062.0110-000 06/11/07
Procedência 

Parcial
 José do Nascimento Belchior  02.A.00911/06  10.942.0338-000 08/11/07 Procedente
José Esutáquio Ribeiro 02.A.09245/06 08.829.0137-000 07/11/07 Procedente
José Esutáquio Ribeiro 02.A.07166/07 08.829.0151-000 07/11/07 Procedente
 José Gabriel  02.A.02515/06 10.552.0260-000 06/11/07 Procedente
José Geraldo Ferreira 02A.15240/06 10.613.0507-000 07/11/07 Procedente
José Maria Filho 02.A.12827/06 10.007.0588-000 07/11/07 Procedente
José Ricardo de Melo Souza 02.A.08749/06 10.755.0332-000 12/11/07 Procedente
 Juarez de Oliveira Rodrigues  02.A.03993/06 09.673.0073-000 12/11/07 Procedente
June Pereira 02.A.10170/07 09.039.0026-001 30/10/07 Procedente
June Pereira  02.A.10170/07  09.039.0038-000 30/10/07 Procedente
 Lauro Gomes Pereira  02.A.04238/06  05.109.0095-000 06/11/07 Procedente
Lincoln Alves Pereira 02.A.06401/06 10.815.0012-000 08/11/07 Procedente
Lúcia Eutinia Silva Luciano 02.A.06675/06 07.451.0474-000 10/11/07 Procedente
Luciano Moreira Gomes 02.A.04690/06 11.860.0192-000 08/11/07 Procedente
Luiz Carlos V. Paula e Outros 02.A.11515/06 08.415.0241-002 07/11/07 Procedente
Marcelo Pereira Coelho 02.A.08331/06 10.864.0401-000 12/11/07 Procedente
Marcio Martins Moreira 02.A.04057/07 09.019.0044-000 31/10/07 Procedente
Marco Antônio Riciolino de Souza 02.A.13388/06 07.291.0240-002 22/10/07 Procedente

Marcos Antônio de Paula 02.A.05676/06 11.455.0084-000 08/11/07
Procedência 

Parcial

Marcos Antônio Gonçalves 02.A.11589/07 09.024.0192-000 31/10/07
Procedência 

Parcial
Marcos Antônio Simões Agostinho 02.A.06458/06 09.606.0030-000 10/11/07 Procedente
Marcus Antônio Cantagalli 02.A.03758/06 08.063.0238-000 06/11/07 Procedente

Maria Augusta Soares 02.A.05678/06 09.180.0343-000 08/11/07
Procedência 

Parcial
Maria Cândia Lucas 02.A.15268/06 04.424.0161-003 07/11/07 Procedente

Maria das Graças O. Passos 02.A.11814/06 02.126.0060-002 24/11/07
Procedência 

Parcial
Maria dos Anjos de Jesus S. Silva 02.A.05084/06 11.481.0200-000 08/11/07 Procedente
Maria Elisete de Souza Sobreiro 02.A.14902/06 10.744.0278-000 07/11/07 Procedente
 Marilene Altino de Araujo  02.A.00792/06 08.561.0440-000 19/10/07 Procedente

Mário Fonseca Coutinho 02.A.08064/07 08.072.0160-000 31/10/07
Procedência 

Parcial

Marlene Francisca de Souza 02.A.11723/07 09.083.0450-000 31/10/07
Procedência 

Parcial

Maurílio Sérgio Alonso 02.A.13038/06 10.007.0175-000 07/11/07
Procedência 

Parcial
Miguel de Oliveira Leite 02.A.15640/06 08.088.0265-001 06/11/07 Procedente
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 Mozart de Souza 02.A.02253/06 08.397.0020-000 06/11/07
Procedência 

Parcial
 Onofre Caetano Fernandes 02.A.15977/06 07.451.0270-000 06/11/07 Procedente
Paulo André Rocha 02.A.11522/06 04.299.0298-000 07/11/07 Procedente
Paulo Roberto Rachetto 02.A.15866/06 10.171.0240-000 06/11/07 Procedente
Robson Rocha Trindade 02.A.00857/07 09.058.0364-000 01/11/07 Procedente
 Rogerio Alves Ribeiro  02.A.00850/06 10.971.0169-000 06/11/07 Procedente
Rosilane Viana Pereira 02.A.08124/04 09.068.0179-000 05/11/07 Procedente
Rosilene França do Carmo 02.A.02212/06 09.391.0054-000 06/11/07 Procedente
Sebastião Estevão Quintino 02.A.02058/06 05.242.0125-000 06/11/07 Procedente

Sebastião Matias do amaral 02.A.03112/06  11.026.0340-000 06/11/07
Procedência 

Parcial
Selma Maria Batista 02.A.15320/06 08.649.0100-001 07/11/07 Procedente

Sérgio de Almeida Silva 02.A.11792/06 11.492.0140-000 07/11/07
Procedência 

Parcial

 Silvanio Oliveira Carlos  02.A.04191/05  04.365.0251-001 07/08/07
Procedência 

Parcial

 Silvanio Oliveira Carlos 02.A.04191/05  04.365.0251-002 07/08/07
Procedência 

Parcial
 Silvano Monteiro de Oliveira 02.A.07531/06 11.361.0294-000 10/11/07 Procedente

Sueli do Carmo Bicalho 02.A.03284/06 09.545.0100-000 06/11/07
Procedência 

Parcial

Terezinha da Silva Lima 02.A.11642/06 02.100.0150-004 07/11/07
Procedência 

Parcial
Terezinha Helmer 02.A.13596/06 10.171.0312-000 07/11/07 Procedente
Therezinha Peixoto de Mesquita 02.A.04962/06 05.396.0110-000 08/11/07 Procedente
Vanderli Caetano da costa 02.A.04337/06 08.196.0469-000 06/11/07 Procedente
Wesley de Barros 02.A.04218/06 09.160.0100-000 06/11/07 Procedente

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais, no exercício das suas atribuições, faz publicar as ementas do(s) acórdão(s) 

abaixo indicado(s).

ACÓRDÃO Nº 79

Recurso Voluntário – PA: Nº: 02.A.01204/2005 e 02.A.07696/2005-Recorrente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS - Relator: Emerson Gonçalves de Oliveira.

EMENTA

CORREIOS IPTU. IMUNIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Os Correios não tem direito à imunidade, pois não preenchem os 

requisitos constitucionais. Vistos relatados e discutidos os autos, acorda a Junta de Recursos Fiscais, na audiência do 

dia 14 de novembro de 2007, à unanimidade, decidiu pela IMPROCEDÊNCIA do Recurso, mantendo a decisão proferida 

em Primeira Instância. Presidiu este julgamento o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, tendo também participado deste 

julgamento o Sr. Célio da Silveira Júnior e a Sra. Maria Helena Serafim de Castro.

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais, no exercício das suas atribuições, faz publicar as ementas do(s) acórdão(s) 

abaixo indicado(s).

ACÓRDÃO Nº 80

Recurso Voluntário – PTA: Nº: 02.B.00763/2006-Recorrente: SAC ACADEMIA LTDA-ME - Relator: Célio da Silveira Júnior.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. 

Cumpre ao contribuinte ou responsável pelo tributo facilitar e colaborar com a ação fiscal, apresentando documentos, 

informações e esclarecimentos, não sendo aplicáveis quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito 

de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papeis e efeitos comerciais ou fiscais. Vistos relatados e discuti-

dos os autos, acorda a Junta de Recursos Fiscais, na audiência do dia 14 de novembro de 2007, à unanimidade, decidiu 

pela IMPROCEDÊNCIA do Recurso, mantendo a decisão proferida em Primeira Instância. Presidiu este julgamento o Sr. 

Emerson Gonçalves de Oliveira, tendo também participado deste julgamento o Sr. Gilmar Silva Coelho, o Sr. Célio da 

Silveira Júnior e a Sra. Maria Helena Serafim de Castro.

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais, no exercício das suas atribuições, faz publicar as ementas do(s) acórdão(s) 

abaixo indicado(s).

ACÓRDÃO Nº 81

Recurso Voluntário – PTA: Nº: 02.B.01749/2004-Recorrente: MTC CONSULTORIA PROJETO E MANUTENÇÃO LTDA - 

Relator: Gilmar Silva Coelho.

EMENTA

ISSQN – APLICAÇÃO DA ALINEA “a” DO ART. 12 DO DL.406/68, LC 116/03, LM 3800/03 – INTERPRETAÇÃO DO DEC. MU-

NICIPAL 11045/02, IMPOSTO DEVIDO – LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO – JUROS 

MORATÓRIOS – APLICABILIDADE. Correta a exigência fiscal do ISSQN para o município de Contagem, para os serviços 

enquadrados no item 22 e 30 da lista de serviços anexa LC 56/87 e 17.1 da LM 3800/03. Sendo o imposto devido nestes 

casos no local do estabelecimento prestador e na vigência do Dec. 11.045/02 devido a não comprovação que os serviços 

descritos no item 22 e 30 da lista de serviços foram executados fora do município de Contagem entre o período de 

setembro de 2002 a dezembro de 2003 Juros Moratórios aplicados de 1% am, conforme preceitua o art. 36, II do CTMC 

– Manutenção da Decisão. Vistos relatados e discutidos os autos, acorda a Junta de Recursos Fiscais, na audiência do 

dia 14 de novembro de 2007, à unanimidade, decidiu pela IMPROCEDÊNCIA do Recurso, mantendo a decisão proferida 

em Primeira Instância. Presidiu este julgamento o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, tendo também participado deste 

julgamento o Sr. Gilmar Silva Coelho, o Sr. Célio da Silveira Júnior e a Sra. Maria Helena Serafim de Castro.

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício de suas atividades, faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Decisão nº 176

Processo nº: 02.B.00774/07 de 25/06/2007 

Impugnante: Britânica Empreendimentos Ltda.

Assunto: Defesa contra o TNF nº 17.902 “série B” de 20/06/07.

Data da decisão: 07/11/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência integral do ISSQN consignada no TNF.

Decisão nº 177

Processo nº: 02.B.00775/07 de 25/06/2007. 

Impugnante: Britânica Empreendimentos Ltda.

Assunto: Defesa contra o TNF nº 17.904 “série B” de 20/06/07.

Data da decisão: 09/11/2007.

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência integral do ISSQN consignada no 

TNF.

Decisão nº 178

Processo nº: 02.B.00118/07 de 13/03/2007. 

Impugnante: E.F. de Oliveira Serviços Ltda.

Assunto: Defesa contra o TNF nº 17.521 “série B” de 

26/02/07.

Data da decisão: 12/11/2007.

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência integral do ISSQN consignada no 

TNF.

Decisão nº 179

Processo nº: 02.B.00041/07 de 18/01/2007 

Impugnante: Transportadora RTE Ltda

Assunto: Defesa contra o TNF nº 13.650 “série B” de 

05/12/06

Data da decisão: 13/11/2007

Improcedência da reclamação:

Mantida a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza - ISSQN, conforme consignada no feito.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

Concorrência nº 039/2.007

A Prefeitura do Município de Contagem, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na seguinte modalidade: 

Concorrência nº 039/2007, tipo menor preço, Contratação 

de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada 

por preços unitários, para as obras de Revitalização da 

Praça Antônio Mourão Guimarães (Praça da CEMIG) e 

Canteiros Centrais das Avenidas Babita Camargos (trecho 

entre Praça dos Trabalhadores e Praça Coronel Costa Fer-

reira) e David Sarnoff (trecho entre Praça Coronel Costa 

Ferreira e Praça João XXIII), localizados na Cidade Indus-

trial - Contagem/MG, sob a jurisdição do CINCO – Centro 

Industrial de Contagem/MG, com entrega dos envelopes 

de documentação e propostas até às 09:30 (nove horas  e 

trinta minutos)  do dia 08 (oito) de janeiro de 2008 e com 

a abertura marcada para as 10:00 (dez horas) do dia  08 

(oito) de janeiro de 2008. 

Os interessados poderão ler e obter o texto integral 

destes Editais e seus Anexos, inclusive projetos de 

engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 01 

(primeiro) de dezembro de 2007, na Sala de Comissão 

de Permanente de Licitação- SEMOBS, na Av. João César 

de Oliveira, 1410, sala 312, Bairro Eldorado, Contagem - 

MG, tel.:  (0**31) 3391.9357 e 3911-9426, de segunda à 

sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 

horas, através da obtenção do CD-ROM correspondente. 

No ato de aquisição do CD-ROM, os interessados deverão 

fornecer outro CD-ROM, sem qualquer uso ou na opção 

por cópia reprográfica, com o recolhimento através de 

GEA (Guia Especial de Arrecadação) de taxa de R$50,00 

(cinqüenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMEN-

TE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: 

razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/

MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa 

para contato. 

Márcia Mendes Siqueira Vilela

PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO 1ºTERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 

006/2007 – TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2006

CONTRATADA: EMURB-EMPRESA MINEIRA DE URBANI-

ZAÇÃO LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - readequação da planilha com decréscimo de 

um item e aumento de outros quantitativos, para melhor 

atender os serviços de implantação da quadra de esportes 

da Escola Municipal José Lucas filho, sem alteração de seu 

valor global.

DATA: 12/07/2007

EXTRATO DO 2ºTERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 

006/2007 – TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2006

CONTRATADA: EMURB-EMPRESA MINEIRA DE URBANI-

ZAÇÃO LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - readequação da planilha com aumento de 

alguns itens não planilhados e decréscimos de outros 

quantitativos, para melhor atender aos serviços de im-

plantação da quadra de esportes da Escola Municipal José 

Lucas Filho, sem alteração de seu valor global.

DATA: 16/08/2007

EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

014/2007 – CONVITE Nº 140/2006

CONTRATADA: CONCRETA NEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - a prorrogação da vigência do contrato 

originário de execução das obras de reforma do telhado, 

das instalações hidraúlicas e elétricas e revitalização da 

pintura, na Escola Municipal Doutor Sabino Barroso, na 

Praça Silviano Brandão, s/n.º, Bairro Trevo, no Município 

de Contagem/MG

PRAZO:O presente contrato terá vigência por mais 

120(cento e vinte)dias, contados a partir de 09/06/2007 e 

com termo final em 07/10/2007.

DATA: 07/06/2007

EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

249/2006 – CONCORRÊNCIA Nº 009/2006

CONTRATADA: EQUIPE – EMPRESA DE VIGILÂNCIA 

ARMADA LTDA 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - o reajuste de preços no valor global do contra-

to originário, observando-se a sua Convenção Coletiva 

de Trabalho, a incidir sobre o valor contratual a partir do 

mês de janeiro de 2007, assim discriminado:

– 02 Postos de Vigilância Armada Aterro Sanitário – 

4,53%

– 01 Posto de Vigilância Armada Motorizada Aterro 

Sanitário – 4,18%

– 01 Posto de Vigilância Armada Canteiro de Obras – 

4,53% 

VALOR: O valor deste termo aditivo é de R$ 18.070,56 

(dezoito mil, setenta reais e cinquenta seis centavos), 

assim distribuído:

– Aterro Sanitário   – R$ 13.552,92

– Canteiro de Obras – R$ 4.517,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1151 18.452.0007.2016 – Código: 33.90.37.02 – Fonte: 

010000

1151 15.451.0009.1027 – Código: 33.90.37.02 – Fonte: 

010000

DATA: 17/10/2007

EXTRATO DO 1ºTERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 

115/2005 – CONCORRÊNCIA Nº 003/2005

CONTRATADA: RAL ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: O objeto deste termo de apostila é a readequa-

ção da planilha para finalização do contrato dos serviços 

de conservação e manutenção de vias públicas em diver-

sos logradouros pavimentados e não pavimentados do 

município, sem alteração de seu valor global.

DATA: 05/09/2007

EXTRATO DO 1ºTERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 

167/2006- CARTA CONVITE Nº 098/2006

CONTRATADA: PROMAVI ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: O objeto deste termo de apostila é a readequa-

ção da planilha, em função da implantação do Centro de 

Educação Infantil no Bairro Parque São João, mudança 

do terreno no Bairro Chácaras Bom Jesus, desenvolvimen-

to dos projetos de um segundo padrão em Centros de 

Educação Infantil menores, necessidade de adequações 

nos projetos dos CEI exigidos pela Vigilância Sanitária 

e a finalização do contrato, sem alteração de seu valor 

global.

DATA: 15/08/2007

EXTRATO DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

011/2007 – CARTA CONVITE Nº 157/2006

CONTRATADA: CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO - Constitui objeto deste termo aditivo o acrésci-

mo de serviços no objeto do contrato originário, corres-

ponde a aproximadamente 29,99%( vinte e nove vírgula 

noventa e nove por cento) do valor global.
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VALOR- O valor deste termo aditivo é de R$ 9.080,00 

(nove mil e oitenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-

 1121 12.361.0037.1090; Código: 33.90.39.22; Fonte de 

Recursos: 010901.

DATA: 20/08/2007

EXTRATO DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

014/2007 – CONVITE Nº 140/2006

CONTRATADA: CONCRETA NEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - o acréscimo de serviços no objeto do contrato 

originário, que corresponde aproximadamente a 43,44%( 

quarenta e três vírgula quarenta e quatro por cento) do 

valor global.

VALOR: O valor deste termo aditivo é de R$ 23.853,09 

(vinte e três mil, oitocentos e cinquenta três reais e nove 

centavos ).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1121 12.361.0037.1090; Código: 33.90.39.22; Fonte de 

Recursos: 010901

DATA: 20/08/2007

EXTRATO DO 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

115/2005 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2005

CONTRATADA: RAL ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo o 

reajuste de preços do valor global do contrato originário, 

observando-se a cláusula XI, a incidir sobre o valor 

contratual a partir do mês de agosto de 2006, conforme 

discriminado abaixo:

Serviço Índice de Reajuste

Instalação da Obra - IGPM 2,43%

Demolições - IGPM 2,43%

Trabalhos em terra - col.38 6,07%

Galeria celular - col.40 3,15%

Drenagem - col 39 A 4,77%

Pavimentação - col.37 6,82%

Urbanização - col.46 4,56%

Mão de obra - col.1 6,59%

Equipamentos - col.15 1,53%
VALOR: O valor deste termo aditivo é de R$991.874,08

(novecentos e noventa e hum mil, oitocentos e setenta 

quatro reais e oito centavos).

DOTAÇÃO: 1151 15.451.0009.2082 – Código: 33.90.39.22 

– Fonte: 010000

DATA: 16/10/2007

EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2007 – CONCORRÊNCIA 

Nº 021/2007

CONTRATADA: CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação 

de empresa para fornecimento e aplicação de produtos 

betuminosos especiais com a finalidade de execução de 

nova pavimentação em vias corredores de tráfego do 

Município de Contagem/MG, adjudicado à CONTRATADA 

em decorrência do julgamento da Concorrência 021/2007, 

segundo a proposta e demais peças integrantes do Edital, 

as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se 

a este instrumento, independentemente de transcrição.

PRAZO: O presente contrato terá vigência de 07(sete) 

meses a contar da ordem de serviço.

VALOR: R$6.621.771,45(seis milhões, seiscentos e vinte 

hum mil, setecentos e setenta hum reais e quarenta cinco 

centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1151 15.541.0009.1028 – Código: 44.90.51.07; Fonte: 

010000 

DATA: 12/09/2007

EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2007 – TOMADA DE 

PREÇOS Nº 024/2007

CONTRATADA: GPO MERCANTIL E ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: Constitui objeto deste contrato a execução, sob 

o regime de empreitada por preços unitários, das obras 

do Parque do Conjunto Carajás, localizado no Bairro 

Nacional, na margem esquerda do Córrego do Muniz, 

contendo área esportiva, com campo de futebol, quadra 

poliesportiva, quadra de vôlei e peteca, área de ginástica, 

pista de caminhada de 1 km, pérgulas, arena, pracinha, 

praça-mirante, além de paisagismo e programação visual, 

no Município de Contagem - MG, conforme termo de 

referência e planilha, anexos do Edital Tomada de Preços 

nº024/2007 - SEMOBS. 

PRAZO: O presente contrato terá vigência de 120 (cento e 

vinte) dias, a contar da data ordem de serviço.

VALOR: R$623.765,48(seiscentos e vinte três mil, setecen-

tos e sessenta cinco reais e quarenta oito centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1151 18.541.0007.1017 – Código: 44.90.51.07; Fonte: 

010000 

DATA: 17/10/2007

EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2007 – TOMADA DE 

PREÇOS Nº 021/2007

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: Constitui objeto deste contrato a execução, sob 

o regime de empreitada por preços unitário para exe-

cução das obras de Reforma da Escola Municipal Padre 

Joaquim de Souza Silva, no município de Contagem/

MG, conforme termo de referência e planilha, anexos do 

Edital Tomada de Preços nº021/2007 – SEMOBS. 

PRAZO: O presente contrato terá vigência de 90 (noven-

ta), a contar da data da Ordem de Serviços.

VALOR: R$125.359,59(cento e vinte cinco mil, trezentos e 

cinquenta nove reais e cinquenta nove centavos)

DOTAÇÃO: 1121 12.361.0037.1090 – Código: 44.90.51.03; 

Fonte: 010100 

DATA: 19/10/2007

Atos do Legislativo

Ata da 35ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Contagem do ano dois mil e sete. Aos seis dias do mês de 

novembro, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário “Ve-

reador José Custódio”, a trigésima quinta reunião ordiná-

ria com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum 

regimental, o Presidente Avair Salvador de Carvalho 

solicitou ao 1º Secretário vereador Dimas Campos da Fon-

seca, que procedesse a chamada dos vereadores, estando 

todos presentes. Em seguida, foi votada e aprovada, sem 

ressalva, a ata da reunião anterior. Logo após, foram lidas 

as correspondências recebidas e encaminhadas à Gerência 

Legislativa para as providências de praxe. Na seqüência, 

foram lidos e encaminhados ao órgão competente para 

exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: 

Projeto de Lei Nº 075/2007 – declara de utilidade pública 

a Associação Comunitária Beneficente Evangélica do 

Estado de Minas Gerais, neste município, de autoria do 

vereador Avair Salvador de Carvalho; Projeto de Resolu-

ção Nº 031/2007 – concede o Título de Cidadã Honorária 

de Contagem a senhora Maria das Graças Martins Maia 

de Araújo, de autoria do vereador Gil Antônio Diniz; 

Projeto de Resolução Nº 032/2007 – concede o Título 

de Cidadão Honorário de Contagem ao senhor Jorge 

Luiz Miranda, de autoria do vereador Gil Antônio Diniz; 

Projeto de Lei Complementar Nº 015/2007 PE – altera a 

lei complementar nº 037, que cria empregos públicos de 

agente comunitário de saúde e de agente de combate às 

endemias no âmbito da Fundação de Assistência Médica 

e de Urgência de Contagem – FAMUC e dá outras pro-

vidências, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei 

Complementar Nº 016/2007 PE – altera a Lei Complemen-

tar nº 036, de 02 de maio de 2007, que institui o regime 

de plantão para os médicos e dá outras providências, de 

autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar 

Nº 017/2007 PE – altera a Lei Complementar Nº 031, de 

20 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Sistema 

Municipal de Saúde, estabelece a estrutura orgânica e 

os procedimentos administrativos da Fundação de Assis-

tência Médica e de Urgência de Contagem- FAMUC e dá 

outras providências, de autoria do Poder Executivo. Em 

seguida, a pedido da vereadora Maria Lúcia Guedes Viei-

ra, os trabalhos foram suspensos por dez minutos, a fim 

de que fossem discutidas matérias constantes da pauta. 

Reabertos os trabalhos, foram votados e aprovados, por 

unanimidade, os Requerimentos de Nºs 522 a 529/2007; 

Indicações de Nºs 883 a 893/2007; Moções de Nºs 600 

a 614/2007, apresentados pelos vereadores, inclusive 

o Requerimento Nº 529/2007 – que solicita o envio de 

convite aos representantes da TRANSCON e ao Ilmo. Sr: 

Dr: José do Carmo Dias, Secretário Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos, para comparecerem ao Plenário da Câ-

mara, no dia 20/11/2007, às 15 horas, a fim de prestarem 

esclarecimentos a respeito da mudança do trânsito da 

Sede e das obras que estão sendo realizadas, há um ano, 

nas praças próximas do Restaurante Mafunfo e da Rua 

José Rodrigues Guilherme, neste município, de autoria 

da vereadora Maria José Chiodi. Passando ao expediente, 

foi votado e aprovado, por unanimidade, no Parecer e 

em Primeiro Turno, o Projeto de Lei Complementar Nº 

014/2007 PE – institui a gratificação de desempenho de 

direção de escola municipal e dá outras providências, de 

autoria do Poder Executivo. Em Segundo Turno, foram 

votados e aprovados, por unanimidade, os projetos, a sa-

ber: Projeto de Lei Nº 020/2007 PE – dispõe sobre extinção 

da Companhia Urbanizadora de Contagem- CUCO, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo; Projeto 

de Lei Nº 014/2007 – cria o Distrito da Ressaca no âmbito do Município de Contagem, de autoria do vereador Ronaldo 

Soares dos Santos; Projeto de Lei Nº 019/2007 – dispõe sobre diretrizes gerais para a Política Municipal do Livro e dá 

outras providências, de autoria do vereador Ronaldo Soares dos Santos.  Finalizando os trabalhos, foi convocada a 36ª 

Reunião, Reunião, Ordinária, prevista para o dia treze de novembro, às nove horas, a fim de deliberarem sobre maté-

rias que serão encaminhadas aos gabinetes. Feita a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Dimas Campos da Fonseca, 1º Secretário, solicitei 

fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.

Ata da 36ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e sete. Aos treze dias do mês de 

novembro realizou-se, neste Legislativo, no Plenário “Vereador José Custódio”, a trigésima sexta reunião ordinária 

com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Avair Salvador de Carvalho solicitou 

ao 1º secretário vereador Dimas Campos da Fonseca, que procedesse a chamada dos vereadores, estando todos 

presentes. Em seguida, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Logo após, o vereador Jander 

Filaretti solicitou a palavra para comentar a respeito de uma notícia publicada pelo jornal Contagem, intitulada: “UAI 

pode ser interditada”. Fazendo a leitura da notícia na íntegra, Jander voltou a criticar duramente a atual Administra-

ção Municipal , devido a inúmeras irregularidades encontradas naquela unidade de saúde, quando da vistoria feita 

pelo SINDMED-MG e por fiscais do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais – CRMMG. Aparteando, a 

vereadora Letícia da Penha afirmou que o local onde funciona a UAI, é temporário, uma vez que a Policlínica da 

Ressaca está sendo totalmente ampliada e reformada. Fizeram uso da palavra, a respeito, diversos vereadores, 

conforme registrado em notas taquigráficas. Solicitando a palavra, a vereadora Maria José Chiodi mostrou-se bastante 

preocupada, com relação à saúde em nosso município. Falando com relatora da Comissão Externa de Saúde desta Casa, 

essa vereadora observou a necessidade de apresentar e discutir propostas, objetivando solucionar os graves problemas 

na saúde em Contagem. Por questão de ordem, o vereador Ciro Campos solicitou a palavra para lembrar que o caos na 

saúde pública está em todo o Brasil. Conclamou os colegas vereadores a contatar os Senadores, através de telegramas, 

solicitando-lhes que destinem a alíquota de cinquenta por cento, do CPMF, para ser aplicada na saúde em nosso país. 

Prosseguindo os trabalhos, foi lida a correspondência recebida e encaminhada à Gerência Legislativa para as 

providências de praxe. Foram ainda lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, 

os projetos, a saber: Emenda Modificativa 01 ao Projeto de Lei Nº 022/2007 PE, que dispõe sobre o parcelamento de 

multas de trânsito e encargos administrativos referentes ao recolhimento e à custódia de veículos apreendidos e dá 

outras providências, de autoria do vereador Jander Filaretti; Emenda Aditiva 01 ao Projeto de Lei Nº 024/2007 PE, que 

dispõe sobre o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências, de autoria do vereador Lucas Cardoso da 

Silva; Projeto de Resolução Nº 033/2007- Concede o Título de Cidadão Honorário de Contagem ao senhor Walcyneu 

Macedo de Oliveira, de autoria do vereador Silvio Braz da Silva; Projeto de Resolução Nº 034/2007 – institui o programa 

“Cidadania pelo Legislativo”: a Câmara Mirim do Município de Contagem, o Prefeito Mirim, estabelecendo normas de 

instalação, de autoria do vereador Ronaldo Soares dos Santos; Projeto de Lei Nº 076/2007 – declara de utilidade pública 

a AMOPARK – Associação de Moradores do Bairro Central Parque, neste município, de autoria do vereador Avair Salva-

dor de Carvalho; Projeto de Lei Nº 077/2007 – altera a classificação para ZUI –1, da área compreendida pelos lotes 04, 

05, 06, 07 e 08 da Quadra 83-A do Bairro Jardim Riacho das Pedras no município de Contagem, de autoria do vereador 

Carlos Roberto Ferreira Dias; Projeto de Lei Nº 037/2007 PE – altera a Lei 3.381, de 14 de dezembro de 2000, que cria o 

Conselho Municipal de Saúde, institui instância de decisões e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei Nº 038/2007 PE – dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções firmado entre os municípios de 

Belo Horizonte, Contagem, Betim e Sabará e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei 

Complementar Nº 004/007 PE – altera a Lei nº 1611, de 30 de dezembro de 1983, que institui o Código Tributário do 

Município de Contagem e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar Nº 018/2007 PE – altera as alíquotas de 

contribuição previdenciária do regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de Contagem e dá 

outras providências, de autoria do Poder Executivo. Na seqüência, foram votados e aprovados, por unanimidade, os 

Requerimentos de Nºs 530 a 537/2007; Indicações de Nºs 894 a 905/2007; Moções de Nºs 615 a 627/2007, apresentados 

pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento Nº 530/2007 – Retirada do abrigo de ônibus 

da Rua Monsenhor João Martins, nº 2.188, no Bairro Novo Progresso, neste município, de autoria do vereador Joaquim 

Bernardino da Silva; Requerimento Nº 535/2007 – Requer à Administração Municipal a criação dos cargos de Psicólogo, 

Fonoaudiólogo e Psicopedagogo, em provimento efetivo, para complementar o quadro de servidores da Secretaria 

Municipal de Educação, neste município, de autoria do vereador Lucas Cardoso da Silva; Requerimento Nº 536/2007 – 

Requer, ao Promotor de Meio Ambiente, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e à Gerência de Fiscalização de 

Posturas, imediata fiscalização no Clube Yucca, de autoria da vereadora Maria José Chiodi. Justificando o seu pedido, 

essa vereadora explicou que tal reivindicação é dos moradores do Bairro Fonte Grande e adjacências, uma vez que é 

grande o transtorno provocado pela música ao vivo, ali realizada, principalmente em decorrência de um baile “Funk”, 

promovido por aquele Clube, no dia 10 de novembro, passado. Maria José esclareceu ainda que, tal solicitação teria 

sido feita e cumprida pela antiga diretoria do clube, entretanto, os problemas solucionados, retornaram; Moção Nº 

622/2007 – Congratulações ao Dr: Adilson Lobato pelos relevantes serviços prestados às comunidades de Nova 

Contagem e região, de autoria do vereador Lucas Cardoso da Silva. Logo após, depois de aprovada a inversão da 

pauta, fizeram uso da Tribuna Livre o senhor Flávio Roberto Ferreira e a senhora Mônica Cristina Reis, representantes 

da Escola Municipal Guimarães Rosa, que discorreram sobre o fechamento da referida escola. Na oportunidade, esses 

oradores fizeram a leitura de um relatório, enviado pela Prefeitura, que justifica a necessidade de uma ampla reforma 

na escola acima citada. Esses oradores esclareceram ainda que os alunos estariam sendo transferidos para a Escola 

Municipal Ovídio Guerra, causando sérios transtornos aos pais de alunos. Inconformados, esses representantes 

solicitaram apoio dos vereadores a fim de solucionarem esse impasse. Fizeram uso da palavra a respeito, diversos 

vereadores, conforme registrado em notas taquigráficas. Passando ao expediente, foram votados e aprovados, por 

unanimidade, em Turno Único, através de Escrutínio Secreto, os projetos, a saber: Projeto de Resolução Nº 031/2007 – 

concede o título de Cidadã Honorária de Contagem a senhora Maria das Graças Martins Maia de Araújo, de autoria do 

vereador Gil Antônio Diniz; Projeto de Resolução Nº 032/2007 – concede o título de Cidadão Honorário de Contagem 

ao senhor Jorge Luiz Miranda, de autoria do vereador Gil Antônio Diniz. Prosseguindo, foi votado e aprovado, no 

Parecer e em Primeiro Turno, com a abstenção do vereador Jander Muniz Filaretti, o Projeto de Lei Nº 017/2007 PE – 

autoriza a doação com encargos dos imóveis que menciona e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. 

Foi ainda votado e rejeitado o Parecer, com a abstenção dos vereadores Carlos Roberto Ferreira Dias, Dimas Campos da 

Fonseca e Letícia da Penha Guimarães, ao Projeto de Lei Nº 022/2007 – dispõe sobre o parcelamento de multas de 

trânsito e encargos administrativos referentes ao recolhimento e à custódia de veículos apreendidos e dá outras 

providências, de autoria do Poder Executivo. Em seguida, foi votado e aprovado, por unanimidade, em Primeiro Turno, 

o Projeto de Lei Nº 022/2007 PE, acima mencionado, que recebeu uma emenda, de autoria do vereador Jander Muniz 

Filaretti, a saber: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 022, de 20 de agosto de 2007. O artigo 1º passa a ter a 

seguinte redação: Artigo 1º - As multas de trânsito e encargos administrativos referente ao recolhimento e à custódia 

de veículos apreendidos, cobrados pela autarquia de trânsito e transportes – TRANSCON, poderão ser pagos em até 6 

(seis) parcelas mensais, mediante requerimento do interessado. Na seqüência, foi votado e aprovado, por unanimida-

de, no Parecer e em Primeiro Turno, o Projeto de Lei Nº 024/2007PE – dispõe sobre o Fundo Municipal de Meio 

Ambiente e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Foi encaminhada a este projeto uma emenda, de 

autoria do vereador Lucas Cardoso da Silva, a saber: O artigo 2º do Projeto de Lei Nº 024/2007, passa a viger com a 

seguinte redação: Art. 2º - O Fundo Municipal de Meio Ambiente tem por objetivos: IV – financiar a implantação e 

manutenção da Guarda Ambiental do Município de Contagem. Foi ainda votado e aprovado, no Parecer e em Primeiro 

Turno, com a abstenção do vereador Jander Muniz Filaretti, o Projeto de Lei Nº 025/ 2007 PE – autoriza a doação com 

encargos do imóvel que menciona, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Logo após, foram votados 

e aprovados, no Parecer e em Primeiro Turno, por unanimidade, os projetos, a saber: Projeto de Lei Nº 034/2007 PE – 

cria e denomina centro municipal de educação infantil, neste município, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei 

Nº 035/2007 PE – estabelece a delimitação e regulamenta a Área de Especial Interesse Social 1 – AIS 1 do assentamento 

da Vila Barraginha, localizado na Cidade Industrial Coronel Juventino Dias, no município de Contagem, de autoria do 
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Poder Executivo. Em Redação Final, foram votados e 

aprovados, por unanimidade, os projetos, a saber: Projeto 

de Lei Nº 020/2007 PE – dispõe sobre extinção da 

Companhia Urbanizadora de Contagem – CUCO, e dá 

outras providências, de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei Nº 014/2007 – cria o Distrito da Ressaca no 

âmbito do Município de Contagem, de autoria do 

vereador Ronaldo Soares dos Santos; Projeto de Lei Nº 

019/2007 – dispõe sobre diretrizes gerais para a Política 

Municipal do Livro e dá outras providências, de autoria 

do vereador Ronaldo Soares dos Santos. Por questão de 

ordem, o vereador Jander solicitou a palavra para 

repudiar a atitude do Sr: Paulo César Funghi, Secretário 

Municipal de Governo, que teria dito que este Legislativo 

estaria votando os projetos, de interesse da comunidade, 

com uma certa morosidade. Corroborando com o colega 

Jander, diversos vereadores também protestaram contra 

o Secretário Municipal de Governo, uma vez que os proje-

tos estariam tramitando dentro da normalidade. 

Finalizando os trabalhos, foi convocada a 36ª Reunião 

Ordinária prevista para o dia vinte de novembro, a fim de 

deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Feita a 

chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 

reunião e, para constar, eu, Dimas Campos da Fonseca, 1º 

Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, 

sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo 

Presidente, assinada.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

P A R E C E R

A proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de 

Contagem nº 002/2007, de autoria de vários Vereadores 

e que acrescenta ao Ato das Disposições Transitórias da 

Lei Orgânica do Município de Contagem o artigo 30, 

tramitou regularmente, sendo aprovada com estrita 

observância das normas regimentais.

De posse desta Comissão, para as providências de sua 

Redação Final, somos de Parecer pela adoção do texto 

anexo, como conclusivo, expedindo a Emenda à Lei Orgâ-

nica do Município de Contagem nº 029/2007.

Sala das Reuniões das Comissões Permanentes, aos 30 de 

outubro de 2007.

A COMISSÃO:

Vereador JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

-Presidente-

Vereador CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS

-Vice-Presidente-

Vereadora LETÍCIA DA PENHA

-Relatora-

P R O M U L G A Ç Ã O D E E M E N D A À L E I O R G Â N I 

C A D O M U N I C Í P I O

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTA-

GEM, no uso de suas atribuições legais, especificamente 

a prevista no § 4º do artigo 74 da Lei Orgânica do Muni-

cípio de Contagem, de 20 de março de 1990, promulga a 

seguinte Emenda à Lei Orgânica:

Emenda nº 029, de 30 de outubro de 2007.

Acrescenta ao Ato das Disposições Transitórias da Lei 

Orgânica do Município de Contagem o artigo 30.

Art. 1º - Fica acrescido ao Ato das Disposições Transitórias 

o artigo 30, com a redação seguinte:

“Art. 30 – Passam a integrar o quadro efetivo de pessoal 

da administração pública municipal, em cargo correspon-

dente à função pública de que sejam detentores, desde o 

dia 1º (primeiro) de julho de 2007, os seguintes servidores 

admitidos por prazo indeterminado:

I – o detentor de função pública admitido até a data da 

promulgação da Constituição da República de 1988;

II – o detentor de função pública admitido no período 

compreendido entre o dia 05 (cinco) de outubro de 1988 

e 20 (vinte) de dezembro de 1990, data da instituição do 

regime jurídico único no Município.”

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

Art. 3º - Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na 

data de sua publicação.

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 30 de outubro 

de 2007.

A MESA DIRETORA:

Avair Salvador de Carvalho

-Presidente-

Kawlpter Prates Bocchino

-1º Vice-Presidente-

José Arnaldo Canarinho

-2º Vice-Presidente-

Dimas Fonseca

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 13 de novembro de 2007.

Vereador AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-Presidente-

Vereador DIMAS FONSECA

-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 031/2007

Concede o título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Jorge Luiz Miranda.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu 

nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica concedido o título de cidadania honorária de Contagem ao Senhor JORGE LUIZ MIRANDA, pelos rele-

vantes e inestimáveis serviços prestados ao Município.

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

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

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 13 de novembro de 2007.

Vereador AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-Presidente-

Vereador DIMAS FONSECA

-1º Secretário-

C.M.D.C.A.

ERRATA

Na edição nº 2310 do Diário Oficial de Contagem - DOC, de 27 de novembro de 2006 foi publicada a Resolução de 

nº 007/06 - CMAS, a qual saiu com valores financeiros contraditórios. Os valores válidos são os apresentados em 

parênteses.

Sendo assim: 

No caput do Art. 1º, onde está escrito “R$ 360,00 (trezentos e sessenta mil reais)”,  deve se ler: “R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais)”.

No inciso I do Art 1º, onde está escrito “R$ 300,00 (trezentos mil reais), deve-se ler: ”R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais)”.

No inciso II do Art 1º, onde está escrito “R$ 60,00 (Sessenta mil reais)”, deve-se ler: “R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais)”

Contagem, 22 de novembro de 2007

Eliane Fernandes Braga Carlos

Presidente do CMAS

.

Ao

Conselho Municipal de Diretoria da criança e do Adolescente de Contagem

ATT.

Sr. Presidente

A Comissão de Ética do processo Administrativo Disciplinar, nomeada pela Portaria nº 006/07, vem requerer junto a 

este Conselho, prorrogação do prazo de mais de 30 dias – 08/11/2007 a 07/12/2007 -, para apresentação do parecer 

final do processo supra citado em desfavor do Sr. A.M.N., que se encontra em tramite.

Esclarecemos que a prorrogação se faz necessária ante o desenvolvimento do processo o qual dever se feita de 

maneira transparente e cautelosa, para que posamos chegar a uma conclusão bem fundamentada.

Destarte, contamos com a compreensão deste órgão, agradecendo antecipadamente.

Kátia Gorete Lima de Oliveira

Presidente da Comissão Ética do Processo

Administrativo Disciplinar

Contagem, 07 de Novembro de 2007.

Prorroga o . prazo por trinta dias a contar de 08/11/2007 a  07 / 12/2007  conforme portaria 006/07 o processo disci-

plinar do Conselheiro Tutelar da Regional Ressaca Sr. A. M. N., para conclusão dos trabalhos do referido processo.

Atenciosamente, 

Evando Batista de Morais 

Presidente do CMDCAC

Famuc

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 007/ 2007

CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGENCIA DE CONTAGEM

CONVENIADO: HOSPITAL SÃO BENTO LTDA

OBJETO: a cooperação mútua entre os partícipes, de forma a viabilizar a realização de ATIVIDADE DE CAMPO e 

ESTÁGIOS CURRICULARES e EXTRA- CURRICULARES na área de saúde, em todos os níveis de atenção, buscando 

aprimoramento aos acadêmicos de graduação e pós-graduação da área de saúde, na qualidade de assistência de 

ensino, através da integração ensino/serviço, com atividade de educação continuada curriculares e de pesquisa nas 

Unidades de Serviço da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA: 01/08/2007

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 153/2006 – Pregão Presencial 067/2006, celebrado entre a Prefeitura do 

Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa ATIMA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. O objeto do presente 

Termo Aditivo é o reajuste de preços do Contrato nº 153/2006, pelo IGPM (Decreto Municipal nº 299 de 26/01/2006), 

compreendendo o período de 21 de junho de 2007 a 21 de junho de 2008, ficando os efeitos financeiros retroativos 

à 21/06/07. Em 14/11/07.

-1º Secretário-

Wlliam Vieira Batista

-2º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 027/2007

Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Conselho 

Comunitário de Segurança Pública – CONSEP, da Região 

dos Bairros Riacho e Monte Castelo , neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu 

nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao 

Conselho Comunitário de Segurança Pública – CONSEP, 

da Região dos Bairros Novo Riacho e Monte Castelo, 

neste Município, na pessoa de seu Presidente, o Senhor 

Luiz Russo, em reconhecimento à valiosa e inestimável 

contribuição à área de segurança da população do Muni-

cípio de Contagem.

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

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 30 de outubro 

de 2007.

Vereador AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-Presidente-

Vereador DIMAS FONSECA

-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 028/2007

Concede o título de Cidadão Honorário de Contagem ao 

Senhor João Bosco Câncio.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu 

nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Honorário de 

Contagem ao Senhor João Bosco Câncio, pelos relevantes 

inestimáveis serviços prestados ao Município.

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

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 30 de outubro 

de 2007.

Vereador AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-Presidente-

Vereador DIMAS FONSECA

-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 029/2007

Autoriza a Câmara Municipal de Contagem a conceder 

um Diploma de Honra ao Mérito Instituo de Pesos e 

Medidas do Estado de Minas Gerais – IPEM-, na pessoa do 

seu Vice-Presidente Pr. Antônio Carlos de Morais.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu 

nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais 

– IPEM -, na pessoa do seu Vice-Presidente Pr. Antônio 

Carlos de Morais, pelos relevantes e inestimáveis serviços 

prestados ao Município.

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

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 30 de outubro 

de 2007.

Vereador AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-Presidente-

Vereador DIMAS FONSECA

-1º Secretário-

RESOLUÇÃO N.º 030/2007

Concede o título de Cidadã Honorária de Contagem à 

Senhora Maria das Graças Martins Maia de Araújo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu 

nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica concedido o título de cidadã honorária de 

Contagem à Senhora Maria das Graças Martins Maia de 

Araújo, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados 

ao Município.

Art. 2º - Revogam-se as disposições contrárias.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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Extrato do Contrato Nº 264/2007 – Pregão Presencial 069/07, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem 

/ SMS / FMS e a empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. O objeto do presente contrato é o fornecimento 

parcelado de dietas enterais, destinadas a atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 12 

meses. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 144.882,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta 

e Dois Reais). As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-08; Fonte de recursos: 011000.  Em 08/11/07.

Extrato do Contrato Nº 265/2007 – Pregão Presencial 104/07, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem 

/ SMS / FMS e a empresa MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. O objeto do presente 

contrato é a aquisição de escovas de creme dental, destinados a atender a Referência Técnica de Saúde Bucal da 

Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 12 meses. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 

191.700,00 (Cento e Noventa e Um Mil e Setecentos Reais). As despesas decorrentes do presente contrato correrão à 

conta da seguinte Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-11; Fonte de recursos: 

011000.  Em 08/11/07.

Extrato do Contrato Nº 266/2007 – Pregão Presencial 103/07, celebrado entre a Prefeitura do Município de Conta-

gem / SMS / FMS e a empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. O objeto do presente contrato é o seguro 

total, por valor referenciado de mercado, de 02 (dois) veículos Renault – Master Furgão 205 L2H2 DCI 16V 2P/3P MEC 

Ano / Modelo 2006 / 2006, tipo ambulância, da frota do SAMU Contagem, incluindo reboque 24 horas na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, por 12 meses. O valor deste Contrato é de R$ 10.235,00 (Dez Mil Duzentos e Trinta 

e Cinco Reais). As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-99; Fonte de recursos: 011000.  Em 31/10/07.

Extrato do Contrato Nº 268/2007 – Pregão Presencial 105/07, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / 

SMS / FMS e a empresa CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. O objeto do presente contrato é a aquisição de preservativos desti-

nados a atender ao Programa Municipal DST / AIDS, pelo período de 12 Meses. O valor deste Contrato é de R$ 4.500,00 

(Quatro Mil e Quinhentos Reais). As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação 

orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 310200.  Em 06/11/07.

Extrato do Contrato Nº 269/2007 – Pregão Presencial 105/07, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / 

SMS / FMS e a empresa INDÚSTRIA NACIONAL DE ARTEFATOS DE LÁTEX LTDA. O objeto do presente contrato é a aqui-

sição de preservativos e gel lubrificante, destinados a atender ao Programa Municipal DST / AIDS, pelo período de 12 

Meses. O valor deste Contrato é de R$ 63.900,00 (Sessenta e Três Mil e Novecentos Reais). As despesas decorrentes do 

presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 

339030-10; Fonte de recursos: 310200.  Em 06/11/07

PORTARIA Nº 2.288 de 14 de novembro de 2007.

Retifica a portaria que menciona.

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2006, e considerando o MEMO 093/SMS/

CEREST/2007, nos termos do artigo 110 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores;

RESOLVE:

    Art. 1° – RETIFICAR na Portaria nº 1.911 de 24 de outubro de 2006, que dispõe sobre a designação de servidores para 

compor equipe multidisciplinar do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

Art. 1° – Onde se lê: 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor equipe multidisciplinar do Centro de Referência Regional em 

Saúde do Trabalhador – CEREST.

Qt Nome Função Reg RG CPF

1 Cássia Elaine Craveiro Enfermeira do Trabalho 127057-1 MG-3080877 806479366-15

2 Cláudia Miranda Villa Nova Médica do Trabalho 142058-0 MG-5244139 871605016-91

3 Kátia Rita Gonçalves Cunha
Coordenadora do CEREST/ 

Enfermeira do Trabalho
134080-2 M2-089572 540045276-00

4 Maria Thereza Penzin Médica do Trabalho 155015-2 M-379912 163060236-15

5 Cássio Pinto da Silva Téc. em Segurança do Trabalho 13428-7 M3-779724 518383036-34

6 Juliano Gomes Capdeville Tec. em Segurança do Trabalho 19864-1 M-9347492 031293336-30

7
Renata Maria Antunes O. 

Leão
Assistente Social 11862-1 M-2874384 676655606-44

8 Rosânia Rodrigues de Lisboa Téc. em Segurança do Trabalho 16892-0 M7-112815 034939506-32
Parágrafo Único- A Coordenação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade da coordenadora Kátia Rita Gonçalves.

Art. 1° – Leia-se: 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor equipe multidisciplinar do Centro de Referência Regional em 

Saúde do Trabalhador – CEREST.

Qt Nome Função Reg RG CPF

1 Cássia Elaine Craveiro Enfermeira do Trabalho 127057-1 MG-3080877 806479366-15

2 Cláudia Miranda Villa Nova Médica do Trabalho 142058-0 MG-5244139 871605016-91

3 Kátia Rita Gonçalves 
Coordenadora do CEREST/ Enfer-

meira do Trabalho
134080-2 M-2089572 540045276-00

4 José Roberto Fernandes Silva Médico do Trabalho 175074-2 MG-4900974 876691966-53

5
Fátima Lúcia Caldeira Brant de 

Oliveira
Psicóloga 11046-9 M-6359034 426073456-34

6 Cássio Pinto da Silva Téc. em Segurança do Trabalho 13428-7 M3-779724 518383036-34

7 Juliano Gomes Capdeville Tec. em Segurança do Trabalho 19864-1 M-9347492 031293336-30

8 Renata Maria Antunes O. Leão Assistente Social 11862-1 M-2874384 676655606-44

9 Rosânia Rodrigues de Lisboa Téc. em Segurança do Trabalho 16892-0 M7-112815 034939506-32
Parágrafo Único- A Coordenação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade da coordenadora Kátia Rita Gonçalves.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 14 de novembro de 2007.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

PORTARIA N.º 2.289  de 14  de novembro  de 2007.

Dispõe sobre posse de servidor em cargo público de provimento efetivo.

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista nos artigos 

15, 16 e 17 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores, considerando a portaria nº 1.111 

de 07/12/2004 que homologou o Concurso Público nº 001/2004, para ingresso na FAMUC;

   RESOLVE:

Art. 1° – EMPOSSAR nos cargos abaixo relacionados, os seguintes candidatos habilitados em concurso público de 

provas:

NOME CARGO POSSE
ENTRADA EM 

EXERCICIO

WELINGTON FERNANDO DE MATOS ABREU AUXILIAR DE ENFERAGEM 19/10/2007 01/11/2007

ANA CAROLINA COSTA FERREIRA FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 19/10/2007 05/11/2007

BERGSON BATISTA BRUNO DIGITADOR DE DADOS 23/10/2007 29/10/2007

NICIA APARECIDA CORDEIRO DE PAULA TECNICO EM ENFERMAGEM 23/10/2007 01/11/2007

ZELIA ALICE DE OLIVEIRA ENFERMEIRO 23/10/2007 03/11/2007

MARIA CRISTINA DA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 24/10/2007 29/10/2007

VIRGINIA GOMES CARDOSO ENFERMEIRO 25/10/2007 08/11/2007

KATIA PIMENTA DE SALES TECNICO EM ENFERMAGEM 26/10/2007 09/11/2007

PAULA DE ALMEIDA MARQUES ENFERMEIRO 29/10/2007 31/10/2007

LIDIANE DA SILVA SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM 29/10/2007 05/11/2007

LILIANE APARECIDA PINHEIRO ENFERMEIRO 29/10/2007 12/11/2007

JANAINA NUNES FERREIRA TECNICO EM ENFERMAGEM 30/10/2007 12/11/2007

MARIA LUCIANA MOREIRA JANUARIO TECNICO EM ENFERMAGEM 30/10/2007 13/11/2007

NILSON VERAS RODRIGUES DE SOUZA 

JUNIOR
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 09/11/2007 12/11/2007

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às respectivas datas de 

posse.

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

Contagem, 14 de novembro de 2007.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 2.290 de 14 de novembro de 2007.

Dispõe sobre contratação de servidor em caráter temporário.

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, e conside-

rando o Processo Seletivo Simplificado nº 005/2007.

          RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, para atender ao excepcional interesse público, conforme extrato do contrato administrativo de 

locação de serviço temporário, no qual o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 005/07 celebra com 

a Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, com fundamento no inciso IX do artigo 37 da 

CF/88 e na forma da Lei Municipal 3.421/01 e alterações posteriores.

NOME CARGO ADM. TÉRMINO
LOTA-

ÇÃO
SALÁRIO CPF DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARCELO 

SILVA DE 

OLIVEIRA

MEDICO 

INFECTO-

LOGISTA

06/11/2007 05/11/2008 SURGH R$ 2.418,00 591084796-15

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200 1132.1

0122.0023.2048.31901300.01-010200 1132.10122.0

023.2048.31900900.01-010200 1132.10122.0023.20

48.31901600.01-010200 1132.10122.0023.2048.31

904900.01-010200

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à receptiva data de 

contratação.

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

Contagem, 14 de novembro de 2007.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 2.291 de 19 de novembro de 2007.

Dispõe sobre designação para a função de Supervisor de Campo

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no artigo 16 

e parágrafos, da Lei Complementar nº 37, de 08 de junho de 2007;

  RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR para exercer a função de Supervisor de Campo o empregado público abaixo nominado:

NOME MATRICULA REGIONAL DATA DA DESIGNAÇÃO

ANIE CRISTINE RAMOS DE OLIVEIRA 176004-1 ELDORADO 08/08/2007
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data da 

designação.

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

Contagem, 19 de novembro de 2007.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

 

  PORTARIA N. º 2.293 de 20 de novembro de 2007.

Dispõe sobre nomeação de cargo público de provimento efetivo

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do 

artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores, considerando a portaria 

nº 1111 de 07/12/2004 que homologou o Concurso Público nº 001/2004, para ingresso na FAMUC;

                                     RESOLVE:

Art. 1° – NOMEAR em caráter efetivo, para o provimento dos cargos abaixo relacionados, os seguintes candidatos 

habilitados em concurso público de provas.

TIPO CARGO CLASS NOME

G ENFERMEIRA 214 FABIANA GUELBER MARTINS

G ENFERMEIRA 215 RAPHAELA TEIXEIRA PEREIRA

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 234 ALINE GONÇALVES PEREIRA

G TÉCNICO EM ENFERMAGEM 235 DENISE APARECIDA PINTO
Art. 2° - Esta portaria entra e m vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 20 de novembro de 2007.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Prefeitura inaugura Centro 
Municipal de Educação Infantil 

Unidade vai atender 180 crianças no bairro Icaivera

A Prefeitura de Contagem inau-
gurou, dia 24 de novembro, à rua 
Picassu, nº. 285, mais uma obra do 
Orçamento Participativo 2005/2006. O 
Centro Municipal de Educação Infantil 
(Cemei) do bairro Icaivera vai atender 
180 crianças, de zero a cinco anos. 
Com um investimento de R$ 820 mil, 
ele conta com berçário, parque, sala 
de repouso, sala de atividades e espa-
ço lúdico decorado. 

A prefeita Marília Campos explica 
que a inauguração do Centro Muni-
cipal de Educação Infantil Icaivera, 
obra escolhida no OP, faz parte da 
política educacional implementa-
da por esta administração. Ela visa 
resgatar a importância da educação 
infantil em Contagem, como instru-
mento para construir o ensino de 
qualidade. “A prioridade é ampliar 
o atendimento nesta fase, em que é 
primordial ter uma base para que ao 
ingressar no ensino fundamental, a 
criança tenha melhor aproveitamen-
to”, ressalta. Para Marília Campos 
o novo CEMEI é uma conquista da 
comunidade e representa a amplia-
ção da Rede Municipal, geração de 
empregos e o cuidado com a infân-
cia.

O Cemei cumpre o objetivo do go-
verno municipal de aumentar a oferta 
de educação infantil. Atualmente, a 
Prefeitura tem 34 instituições munici-

pais destinadas ao ensino infantil, que 
atendem mais de 4 mil crianças, além 
de 33 instituições da rede conveniada, 
que recebem 3 mil e 400 crianças. Além 

do centro do Icaiveira estão previstos a 
construção de mais nove unidades. Nos 
bairros Ipê Amarelo e Nova Contagem 
já foram iniciadas as obras.
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PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM   PORTARIA N. º 2.292 de 20 de novembro de 

2007.

Torna sem efeito portaria de nomeação

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2006, considerando o Ofício nº DRH/490/07, e 

especialmente a prevista na lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores.

                                     RESOLVE:

Art. 1° – TORNAR SEM EFEITO, na Portaria nº 2.241 de 10 de outubro de 2007, a nomeação dos concursados abaixo 

relacionados, aprovados no concurso público 001/2004, pois não tomaram posse em tempo hábil.

NOME CARGO

MARLI RIBEIRO GOMES CODOGNOTO ENFERMEIRO

MARIA CRISTINA MARQUES ENFERMEIRO

GABRIELA CANDIDA DA CUNHA TÉCNICO EM ENFERMAGEM

DENISE APARECIDA DE ANDRADE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data de 

nomeação.

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

Contagem, 20 de novembro de 2007.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

Funec

PORTARIA Nº 314/2007 de 23 de novembro de 2007

Homologa resultados do Edital 04/2006 – Processo Seletivo Simplificado, visando compor o Quadro de Reserva de 

Profissionais para implantação do programa PROJOVEM, e convoca para entrevistas conforme cronograma.

A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando o resul-

tado final do Processo Seletivo Simplificado visando compor Quadro de Reserva de Profissionais para implantação do 

Programa PROJOVEM, Resolve:

Artigo 1º - Fica homologado o presente Processo Seletivo Simplificado com a relação dos candidatos classificados, e 

que deverão comparecer às entrevistas designadas conforme cronograma constante no artigo 3º desta portaria.

Artigo 2º - Relação dos Candidatos classificados:

Educador de Matemática

Candidato Classif.

Eduardo Estevão Machado 45

Cleusa da G. F. Caetano 46

Fabiano Melo Siqueira 47

Mequini Miyata 48
Educador de Português

Candidato Classif.

Tatiana Veloso F 54

Viviane Santos Diniz 55

Dalcy Gomes da Silva Santos 56

Tatiana Campos Barcelos 57

Cíntia Cristina Santos Sadra 58

Exuperio Gonçalves da Cruz 59
Educador de Ciências Humanas

Candidato Classif.

Lucimar Alves do Nascimento 35

Fernanda Dinardo de Nascimento 36

Álvaro Guilherme Costa Fênix 37

Jeandra da Silva Santos 38
Artigo 3º - Os candidatos acima relacionados deverão comparecer à Administração da FUNEC, com endereço à Avenida 

João César de Oliveira, nº 400, Bairro Eldorado, Contagem/MG - CEP 32.310-000, para entrevista, impreterivelmente, 

conforme o seguinte cronograma:

Função Dia Horário
Educador de Matemática 27/11 (terça-feira) 09:00 

Educador de Português 27/11 (terça-feira) 09:00 

Educador de Ciências Humanas 27/11 (terça-feira) 09:00 
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Artigo 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

CLÁUDIA OCELLI COSTA

PRESIDENTA da FUNEC

Cemei é mais uma obra do 
Orçamento Participativo
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Contagem sedia Fórum 
Metropolitano de Segurança Pública

Encontro promoveu a troca de experiência entre dez municípios

Voltado às 34 cidades da RMBH, 
evento propõe criar um banco de 
dados sobre Segurança Pública
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Com a representação de 10 mu-
nicípios da Região Metropolitana, 
Contagem sediou no dia 20, no Centro 
Integrado de Defesa Social – CIDS, a 2ª 
reunião do Fórum Metropolitano de 
Segurança Pública. O evento mensal 
foi criado para promover debates, 
troca de experiências e de decisões 
colegiadas em assuntos pertinentes à 
Segurança Pública. Na busca de resul-
tados mais eficazes, a área vem sendo 
discutida, como nunca, sob o prisma 
da integração e como política pública 
transversal; área que demanda mais 
verbas além de articulação nas esferas 
federal, estadual e municipal.

O próximo encontro do Fórum 
Metropolitano será no próximo dia 
18, em Betim, quando um diagnóstico 
metropolitano de Segurança Pública 
será apresentado, tendo como base 
um questionário que será respondido 
por cada município participante do 
Fórum. Voltado às 34 cidades que 
compõem a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH), o evento 
propõe criar um banco de dados sobre 
o tema. O presidente é o secretário de 
Segurança Urbana e Patrimonial de 
BH, Genedempsey Bicalho e, o vice é o 
gestor de Defesa Social de Contagem, 
Gustavo Henrique Tostes. 

Cinco dos municípios participantes 
do encontro, entre eles Contagem, já 
preparam projetos para apresentar ao 
Programa Nacional de Segurança com 
Cidadania (Pronasci), cujo convênio em 
Minas, foi firmado no dia 5 de outu-
bro. O Pronasci vai considerar a leitura 
municipal das causas da violência, e 
contemplar com recursos, inicialmente, 
as cidades de 11 regiões metropolita-
nas brasileiras que apresentaram maior 
índice de violência, de 1994 a 2004, de 
acordo com mapa estatístico da Orga-
nização dos Estados Ibero-Americanos 
(OEI). A pesquisa foi feita com base em 
dados do Ministério da Saúde, divulga-
da no início deste ano.  

Os secretários de segurança públi-
ca, delegados, comandantes de guar-
das municipais e de policiamento pre-
sentes ao Fórum, em Contagem - cerca 
de 30 participantes, ao todo - foram 
unânimes em reforçar que os organis-
mos de defesa social, em nível local, e 
os prefeitos são os mais cobrados por 
Segurança Pública, porque estão mais 
próximos ao cidadão.

Participação e aprendizado
Falando em nome de municípios 

menores, o presidente do Conselho 
Comunitário de Segurança Pública 
de São Joaquim de Bicas, Aécio Pinto 
Rodrigues, disse que o Fórum surge 
como um veículo para integrar as 
cidades em busca de soluções e de 
recursos em Segurança Pública. 

O diretor da Secretaria de Segu-
rança Pública de Santa Luzia, Adilson 
Silva de Oliveira, disse que já criaram 
o Gabinete Gestor Integrado Munici-
pal (GGI-M) previsto no Pronasci, e vê 
no Fórum a oportunidade de discutir 
a definição do papel dos gestores de 
Segurança Pública de maneira consti-
tucional e as diretrizes para minimizar 
os índices de criminalidade. 

Já o representante da Defesa Civil 
de Betim, Adão Calixto, destacou a 
importante troca de experiências que 
o Fórum possibilita. Para ele, os guar-
das municipais precisam ser mais bem 
equipados, inclusive para atuar no 
setor ambiental, proteger o manan-

cial da Lagoa de Vargem das Flores 
localizada entre Betim e Contagem 
que abastece de água potável 15% da 
população da Região Metropolitana. 
Segundo ele, a Guarda de Betim tem 
129 efetivos e abriu recentemente um 
concurso público para mais 200 vagas. 
Atualmente são cedidos 40 guardas 
para atuar de dentro das Compa-
nhias de Policias locais e a Prefeitura 
implantou 20 câmeras de vídeo em 
centros comerciais e vias públicas.    

Guarda Cidadã
De acordo com o gestor de Defesa 

Social de Contagem, Gustavo Henri-
que Tostes, o encontro de Contagem 
tornou mais claro o objetivo de criação 
e a importância do Fórum como cata-
lisador de informações e gerador de 
conhecimento sobre o tema. Na sua 
opinião, não será possível a padroni-
zação da função do guarda municipal 
nas cidades de uma região metropo-
litana, por causa da peculiaridade de 
cada cidade. “Haverá município que 

vai priorizar esta função para defender 
o patrimônio histórico ou ambiental, 
para proteger o cidadão inibindo as 
ocorrências em vias e praças públicas, 
por exemplo. Tudo vai depender da 
necessidade e da visão do chefe do 
executivo que criar a guarda e da gra-
de curricular da sua formação”. 

Ao discorrer sobre “O Verdadei-
ro Papel das Guardas Municipais” e 
a experiência de Contagem de dois 
anos e meio, Gustavo Tostes disse que 
a corporação desta cidade foi criada 
como uma guarda cidadã, que não 
vai portar arma de fogo, embora seja 
preparada e já autorizada pela Polícia 
Federal para tanto. “O nosso foco 
é melhorar a qualidade de vida da 
população em Defesa Social” - salien-
tou ele - ao informar que cerca de 40 
guardas de Contagem foram creden-
ciados e já estão atuando na fiscaliza-
ção do trânsito da cidade juntamente 
com os agentes da Transcon, confor-
me o que prevê o Código Nacional de 
Trânsito e a legislação municipal.
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Moradores dos bairros Praia 
e Chácaras Del Rey terão água tratada

Ação Judicial impetrada pela Prefeitura coloca fim à angústia de 300 famílias

Moradores da 
região comemoram 
decisão da Justiça

A Justiça determinou, em sentença 
à Ação Judicial impetrada pela Prefei-
tura, que a Copasa forneça água tra-
tada para os bairros Praia e Chácaras 
Del Rey, na região da Sede. A conces-
sionária deveria atender a população 
com a ligação dos pontos de água ou 
de caminhões pipa, sob pena de multa 
diária de R$ 5 mil reais. 

A Prefeitura Municipal de Conta-
gem entrou com a Ação Judicial no 
dia 25 de outubro, alegando que o 
Termo de Ajuste de Conduta (TAC), 
firmado entre a Copasa e o Ministério 
Público, não poderia impedir o abas-
tecimento de água e ainda prejudica-
ria a população destas áreas.

No TAC, firmado em 2002, ficou 

estabelecido que a Copasa não pode-
ria prestar serviços em loteamentos 
irregulares. No entanto, a população 
já ocupava a área antes mesmo da 
celebração do termo e os bairros em 
questão possuem, há vários anos, 
energia elétrica, linhas de ônibus 
(301-B e 301-D), telefonia, restando 
a implantação dos serviços de água 
e esgoto. Serviços que, inclusive, são 
pré-requisitos para efetuação do pro-
cesso de regularização fundiária e de 
parcelamento do solo.

Além disso, usar o TAC para se 
eximir de fornecer água aos dois 
bairros seria o mesmo que privar a 
população local do direto de acesso à 
água potável e, por conseqüência, o 

direito à saúde. Situação que “feriria” 
o princípio da dignidade da pessoa 
humana. 

Não recorrendo da decisão, a Copa-
sa informou à Prefeitura, essa semana, 
que irá cumprí-la imediatamente. A 
previsão é que o fornecimento para o 
bairro Praia esteja disponível no má-
ximo 30 dias. Como há mais moradias 
na Chácaras Del Rey, o prazo para 
atendimento da solicitação deverá ser 
maior. 

A falta de água atingia cerca de 
300 famílias destes dois bairros. O 
morador do bairro Praia, José Ansel-
mo Júnior, conta que foram sete anos 
de “luta”, para que fosse ofertada à 
comunidade água tratada. Nesse perí-

odo, explica ele, “muitos governantes 
estiverem na região oferecendo ajuda, 
mas foi com a intervenção e o empe-
nho da prefeita Marília Campos que 
nossa angústia teve fim”. 

Ao conhecer a situação dos bair-
ros, a prefeita Marília Campos de 
imediato também realizou reunião 
com o procurador-geral de Justi-
ça de Minas Gerais, Jarbas Soares, 
na tentativa de sanar o problema. 
De acordo com a prefeita, levar o 
pedido da população ao Ministério 
Público foi muito importante devido 
às condições precárias em que elas 
viviam, ao passo que o assentamento 
não contribui para a deterioração do 
Meio Ambiente.
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