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Contribuinte que optar pelo pagamento 
à vista tem desconto significativo
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A Prefeitura Municipal de Conta-
gem inicia, no dia 25 de janeiro, a 
remessa dos carnês do Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU referente 
ao ano de 2009. A parcela única rece-
be desconto de 8% e deve ser paga 
até o dia 16 de fevereiro. Para se ter 
uma idéia do percentual do desconto, 
o percentual destinado a quem paga 
IPVA à vista é de apenas 3%. 

Quem optar por parcelar o paga-
mento do imposto, pode fazê-lo em 
dez vezes – de fevereiro a novembro, 
sendo o vencimento da primeira 
parcela no dia 16 de fevereiro e as 
demais, todo dia 15 de cada mês. O 
pagamento parcelado implica num 
acréscimo de 1% ao mês. 

Ao todo são cerca de 65 mil regis-
tros de imóveis prediais ocupados por 
indústrias, comércios, serviços e lotes 
vagos tributados e cerca de 150 mil 
unidades residenciais, isentas. Não 
houve alteração de alíquotas, mas as 
plantas de valores foram atualizadas, 
conforme determinação do Códi-
go Tributário Municipal em 8,91%, 
correspondente à variação do Índice 
Geral de Preços de Mercado – IGP-M 
(Fundação Getúlio Vargas - FGV).

Os carnês serão enviados de 25 a 
30 de janeiro, mas quem não rece-
ber, poderá obter a segunda via na 
Coordenadoria da Receita Municipal, 
na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 
1887, nos dias úteis, das 8h30 às 
16h30 ou via internet, no site da Pre-
feitura, no www.contagem.mg.gov.
br/receita

As guias devem ser quitadas nas 
agências dos bancos do Brasil, Real, 
Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Fe-
deral, Mercantil do Brasil e Unibanco. 
Para pagamento após o vencimento, o 
contribuinte deverá procurar a Coor-
denadoria de Receita Municipal.

Além dos imóveis prediais de 

utilização residencial, estão isentos 
do pagamento do IPTU os templos 
religiosos, as instituições filantrópicas 
sem fins lucrativos declaradas de utili-
dade pública pelo município, as insti-
tuições educacionais para deficientes 
ou excepcionais e imóveis doados pela 
Prefeitura com base na Lei 3.495/01.

Os imóveis residenciais também 
estão isentos do pagamento da Taxa 
de Limpeza Pública (TLP) e da Taxa de 
Conservação de Vias e Logradouros 
Públicos (TCVLP), cobradas no carnê 
do IPTU. Terão que pagar, no entanto, 
a Contribuição de Custeio dos Serviços 

A Prefeitura de Contagem irá 
contratar cerca de 700 trabalha-
dores da Educação aprovados nos 
Processos Seletivos Simplificados 
- PSS realizados em 2008. A con-
tratação ocorrerá nos dias 15,16 e 
19 de janeiro, na Escola Municipal 
José Ovídio Guerra, no Eldorado. 
Os candidatos aprovados nos PSS 
06/07 e 02/07 devem comparecer 
ao local no dia e horário determi-
nados no edital. As vagas são para 
os cargos de auxiliar de serviço 
escolar, secretário escolar, auxiliar 
de secretaria, assistente de creche, 
agente de serviço escolar, assis-
tente escolar, auxiliar de biblio-
teca, pedagogo e professores de 
artes, matemática, ensino religio-
so, inglês, português, educação 
física, ciências, história, geografia 
e PEB1.

Só poderão pleitear contrato 
os candidatos classificados nos 
PSS que não tiveram contrato na 
Secretaria de Educação em 2008. 
O contrato tem duração de um 
ano. O candidato que não atender 
à convocação, por motivo de não 
comparecimento ao local, na data 
e hora determinadas no cronogra-
ma do Edital perderá o direito ao 
contrato. 

Mais informações pelos telefo-
nes: 3391-9010/ 3352-5369/ 3352-
5412/ 3391-9006/ 3391-9012 ou 
acesse www.contagem.mg.gov.br

Prefeitura contrata 
700 trabalhadores 

da Educação

de Iluminação Pública, que para os 
imóveis prediais, é cobrada junto à 
conta da Cemig. No caso dos terrenos 
vagos, a cobrança da CCSIP é feita 
também junto com o IPTU.

Os recursos do IPTU são utilizados 
em investimentos municipais para me-
lhoria de várias áreas, como educação, 
saúde, saneamento, segurança etc. O 
imposto permitiu, ainda, ao longo dos 
últimos quatro anos, reduzir sensivel-
mente a dívida do município, o que 
também significa mais investimentos 
em bons serviços e na construção de 
uma cidade ainda melhor.

Vista parcial aéria da cidade
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Atos do Executivo

LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Institui o Código de Obras do Município de Contagem e 

dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece as normas e as 

condições para execução de toda e qualquer construção, 

modificação ou demolição de edificações em todo o 

território do Município de Contagem, assim como para o 

licenciamento das mesmas. 

§1º Os parâmetros técnicos estabelecidos nesta Lei Com-

plementar buscam assegurar às edificações e instalações 

condições mínimas de segurança, conforto ambiental, 

higiene e salubridade, bem como condições adequadas 

de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida.

§2º Todas as edificações deverão atender, além das pres-

crições desta Lei Complementar, às disposições da Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS) e demais 

normas urbanísticas pertinentes.

§3° Para efeito de aplicação desta Lei Complementar, 

serão adotados os conceitos do glossário constante do 

Anexo I desta Lei Complementar.

CAPÍTULO II 

DAS RESPONSABILIDADES

Seção I 

Do Poder Executivo

Art. 2º São responsabilidades do Poder Executivo aprovar 

projetos, licenciar e fiscalizar a execução de obras, certi-

ficar a aprovação de projeto arquitetônico, a conclusão 

da obra e a demolição de construções, bem como aplicar 

as penalidades cabíveis, visando ao cumprimento da 

legislação vigente.

Seção II 

Do Proprietário

Art. 3º São deveres do proprietário do imóvel:

I - garantir a observância de toda a legislação vigente;

II - providenciar para que os projetos e as obras no imóvel 

de sua propriedade estejam devidamente licenciadas e 

sejam executadas por profissional habilitado;

III - promover a manutenção das condições de estabilida-

de, segurança e salubridade do imóvel, de modo a evitar 

danos a terceiros;

IV - dar o suporte necessário às vistorias e fiscalizações 

das obras por parte dos agentes municipais, permitindo-

lhes o livre acesso ao canteiro de obras e apresentando a 

documentação técnica sempre que solicitada.

Seção III 

Dos Responsáveis Técnicos

Art. 4º São considerados aptos a projetar, construir, 

orientar e responsabilizar-se tecnicamente por edificações 

os profissionais legalmente habilitados para o exercício 

dessas atividades, bem como as empresas por eles cons-

tituídas, que aqui são denominados responsáveis técnicos.

§1º Não será exigido responsável técnico para pequenas 

obras, desde que também o dispense o Conselho Regio-

nal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  - CREA.

§2º Considera-se pequena obra aquela relativa à cons-

trução de unidade residencial isolada, unifamiliar, de 

padrão popular com área construída total de até 70,00m² 

(setenta metros quadrados).

§3º Caberá ao proprietário o cumprimento de todas as 

exigências regulamen tares relativas à pequena obra, 

inclusive aquelas atribuídas ao responsável técnico. 

Art. 5º São deveres dos responsáveis técnicos, nos limites 

das respectivas competências:

I - elaborar os projetos de acordo com a legislação 

vigente;

II - executar a obra de acordo com o projeto aprovado 

pelo Poder Executivo e com a legislação vigente;

III - atender às convocações dos órgãos competentes 

do Poder Executivo, dentro dos prazos estipulados em 

regulamento;

IV - cumprir todas as diretrizes e exigências técnicas 

determinadas pelos órgãos competentes municipais, 

estaduais e federais;

I - Planta de situação cotada, na escala mínima de 1: 500, 

com exata indicação das divisas do terreno, do limite das 

construções projetadas ou já existentes, da orientação, da 

posição do terreno em relação aos logradouros públicos e 

à esquina mais próxima;

II - Perfis longitudinais e transversais do terreno, na escala 

mínima de 1:200;

III - Planta cotada de cada pavimento da edificação e de 

suas dependências, na escala mínima de 1: 50;

IV - Elevação das fachadas voltadas para logradouros 

públicos, na escala mínima de 1: 50, com indicação do 

greide da rua e do tipo de fechamento do terreno no 

alinhamento; 

V - Cortes longitudinais e transversais cotados da edifica-

ção e de suas dependências na escala mínima de 1:50;

VI - Diagrama de cobertura, na escala mínima de 1:100.

§1° Além dos elementos gráficos citados neste artigo, o 

projeto deverá observar todos os parâmetros para repre-

sentação de projetos definidos pela Associação  Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT e pela regulamentação desta 

Lei Complementar.

§2º A critério do órgão competente, poderão ser exigidas 

outras peças gráficas além das citadas neste artigo.

§3º Sempre que julgar conveniente, poderá o Poder Exe-

cutivo exigir especificação técnica, relativa aos cálculos 

dos elementos essenciais da construção e dos materiais 

que nela devam ser empregados.

§4º Eventuais divergências entre as dimensões do lote 

constante da planta de aprovação do parcelamento e o 

levantamento topográfico do terreno deverão ser consi-

deradas, nos termos do regulamento.

Art. 11 A aprovação de projetos arquitetônicos de 

residências unifamiliares, independentemente da área 

edificada, será feita de forma simplificada, na qual:

I – o exame do projeto pelo órgão competente do Poder 

Executivo limitar-se-á à verificação da documentação 

exigida e do cumprimento dos parâmetros de ocupação 

do solo estabelecidos pela LPOUS;

II – o responsável técnico se responsabilizará pela integral 

observância da legislação vigente no projeto aprovado;

III – será exigida toda a documentação prevista nesta Lei 

Complementar e em seu regulamento. 

Parágrafo Único. As edificações destinadas ao uso resi-

dencial unifamiliar, cuja área construída total seja menor 

ou igual a 70,00m² (setenta metros quadrados), ficam 

isentas de pagamento das taxas de licenciamento e sujei-

tas a processo diferenciado de licenciamento, conforme 

dispuser o regulamento.

Art. 12 A aprovação do projeto não implica o reconheci-

mento da propriedade do imóvel, nem a regularidade do 

uso da edificação.

Art. 13 Aprovado o projeto, a licença de construção 

será concedida mediante a expedição de um Alvará de 

Construção.

Parágrafo Único. Para os casos de aprovação de edifica-

ção existente, será expedida Certidão de Conformidade 

de Edificação Existente.

Art. 14 Qualquer alteração no projeto aprovado só 

será aceita pelo órgão competente do Poder Executivo 

mediante aprovação de outro projeto.

Art. 15 Os demais procedimentos e os prazos para apro-

vação de projetos, emissão de alvarás e certidões serão 

definidos em regulamento. 

CAPÍTULO IV 

DO FECHAMENTO DE LOTES E TERRENOS

Art. 16 Os proprietários de terrenos situados em logra-

douros pavimentados e dotados de meio-fio deverão 

fechá-los nas divisas, mantê-los limpos, drenados e 

capinados, bem como guarnecê-los de passeio.

§1° O fechamento terá altura mínima de 1,80m (um 

metro e oitenta centímetros), salvo os casos previstos no 

§3° deste artigo, e altura máxima de 3,00 m (três metros), 

devendo respeitar o greide do logradouro no alinhamen-

to e a altura máxima na divisa definida pela LPOUS para 

as divisas laterais e de fundo.

§2° Para os terrenos edificados ou ocupados, é facultativo 

o fechamento no alinhamento, de acordo com o projeto 

aprovado, salvo casos específicos em que o fechamento é 

impedido por lei.

§3° No caso de haver fechamento no alinhamento de ter-

reno edificado ou ocupado, não se aplica a altura mínima 

de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) prevista no 

§1° deste artigo.

V - adotar medidas de segurança para resguardar a 

integridade das redes de infra-estrutura urbana e das 

propriedades públicas e privadas;

VI - assumir a responsabilidade por dano resultante de 

falha técnica na execução da obra, dentro do prazo legal 

de sua responsabilidade técnica.

Art. 6º Cabe aos autores dos projetos de arquitetura e 

engenharia toda a responsabilidade técnica e civil pelos 

projetos por eles elaborados, inclusive pelos projetos 

complementares.

§1º A autoria de projeto poderá ser assumida por dois ou 

mais profissionais, que serão solidariamente responsáveis.

§2º Os projetos complementares (hidráulico, elétrico, 

estrutural, de telefonia, dentre outros) não serão aprova-

dos pelo Poder Poder Executivo, respondendo por eles os 

seus respectivos responsáveis técnicos. 

Art. 7º A responsabilidade do responsável técnico da obra 

perante o Poder Executivo começa na data de início da 

construção.

§1º É facultada a substituição ou a transferência da 

responsabilidade técnica da obra para outro profissional 

que esteja devidamente habilitado e atenda às exigências 

desta Lei Complementar.

§2º A substituição prevista no §1º deste artigo será con-

dicionada à ausência de infrações cometidas na execução 

da obra.

CAPÍTULO III 

DO LICENCIAMENTO

Seção I 

Das Disposições Gerais

Art. 8º A execução das obras públicas ou privadas de 

terraplenagem, construção, demolição, reconstrução, 

modificação e acréscimo de edificações está condicionada 

à obtenção de licença outorgada pelo Poder Executivo, 

precedida da aprovação dos respectivos projetos e do 

pagamento das taxas pertinentes.

§1º Estão sujeitos ao licenciamento os projetos e obras 

de:

I - construção, inclusive de marquises;

II - demolição;

III - reconstrução;

IV - movimentação de terra e entulho;

V - supressão de vegetação. 

§2º Poderão ser dispensadas da aprovação de projeto e 

do licenciamento as seguintes obras:

I - construção de muros no alinhamento, exceto muro de 

arrimo;

II - instalação de canteiro e barracão de obras licenciadas;

III - modificações internas às unidades residenciais, desde 

que não resultem em alteração de área (acréscimo ou 

decréscimo);

IV - reparos que não impliquem alteração dos compar-

timentos, dos vãos de iluminação e ventilação e da área 

construída.

V - limpeza, pintura e revestimento interno e externo de 

edificações, exceto nos casos de edificação ou conjunto 

de edificações protegidos pela legislação do patrimônio 

histórico e ambiental;

VI - reparos e substituições em instalações prediais (hi-

dráulicas, elétricas, telefonia, entre outras);

VII - instalação de grades de proteção;

VIII - serviços de manutenção de passeios;

IX - construção de abrigos para animais domésticos em 

unidades residenciais com área máxima construída de 

15,00m²  (quinze metros quadrados);

X - escadas e rampas descobertas sobre terreno natural;

XI - impermeabilização de lajes.

§3º Em casos especiais, a critério do órgão competente do 

Poder Executivo, poderá ser exigido processo de licencia-

mento nas situações previstas no §2º deste artigo.

§4° A dispensa da aprovação do projeto não desobriga o 

interessado do cumprimento das normas pertinentes nem 

da responsabilidade penal e civil perante terceiros.

Seção II 

Da Aprovação do Projeto e da Concessão do Alvará de 

Construção

Art. 9º Os autos do processo de aprovação do projeto 

serão constituídos pelo projeto arquitetônico e projetos 

complementares, quando for o caso, bem como pela 

documentação definida em regulamento e pela guia 

comprovando o recolhimento das taxas devidas. 

Art. 10 O projeto arquitetônico deverá ser constituído dos 

seguintes elementos:

§4° Para os terrenos vagos, é facultativo o fechamento 

nas divisas laterais e de fundo.

§5º No fechamento de qualquer terreno no alinhamento 

com testada superior a 36,00m (trinta e seis metros), 

deverão ser utilizados materiais que garantam perme-

abilidade visual em, no mínimo, 20% (vinte por cento) 

do comprimento do fechamento, não podendo a parte 

totalmente vedada ter comprimento superior a 36,00m 

(trinta e seis metros). 

§6° O material a ser usado no fechamento do terreno 

deverá ser capaz de impedir o carreamento de material 

para logradouro público, sendo vedada a utilização de 

formas de fechamento que causem danos ou incômodos 

aos transeuntes.  

§7° Na concordância dos cruzamentos dos alinhamentos 

dos logradouros públicos, deverá ser previsto canto 

chanfrado mínimo de 2,50 m (dois metros e cinqüenta 

centímetros), normal à bissetriz do ângulo formado pelo 

prolongamento dos alinhamentos, salvo se tal concor-

dância tiver sido fixada de forma diversa pelo Poder 

Executivo.

§8° Entende-se por drenado o terreno em condições de 

escoamento natural de águas pluviais, preservadas as 

eventuais nascentes e cursos d’água existentes.

CAPÍTULO V 

DAS OBRAS

Seção I 

Do Início, Da Execução e Da Conclusão das Obras

Art. 17 Nenhuma obra poderá ser iniciada no Município 

sem que sejam atendidas, cumulativamente, as seguintes 

condições:

I - o proprietário esteja de posse do Alvará de Construção 

fornecido pelo órgão competente do Poder Executivo;

II - o responsável técnico pela obra tenha enviado ao 

setor responsável do órgão competente do Poder Execu-

tivo, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas, a respectiva comunicação de início de obra;

III - seja instalada, em posição visível a partir do logra-

douro público, placa de identificação da obra e de seus 

respectivos responsáveis técnicos que atenda à padroniza-

ção definida na regulamentação desta Lei Complementar.

Art. 18 Para início e conclusão da obra serão concedidos 

os seguintes prazos, contados sempre a partir da da ta da 

aprovação do projeto:

Área                                      Início                                    

Conclusão

até 1.000 m2                          6 meses                 18 meses 

de 1.001 até 2.000 m2           8 meses                 24 meses 

de 2.001 até 3.000 m2         10 meses                 30 meses 

acima de 3.000 m2               12 meses                  36 meses

§1º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se 

obra iniciada aquela que tiver suas fundações concluídas.

§2º Decorrido o prazo fixado para início de obra sem 

que a mesma tenha sido iniciada, ou findo o prazo de 

conclusão sem que tenha sido concluída, a continuidade 

da obra será condicionada à revalidação do Alvará de 

Construção.

§3º Decorrido o prazo de 24 meses sem que a obra tenha 

sido iniciada, o Alvará de Construção será cassado e a 

aprovação do projeto tornar-se-á sem efeito.

§4º O proprietário poderá obter autorização para para-

lisação temporária da obra, com suspensão da contagem 

dos prazos estabelecidos neste artigo, desde que a 

justificativa da solicitação seja avaliada como procedente 

pelo órgão competente do Poder Executivo.

Art. 19 As obras deverão ser executadas de acordo com 

o projeto aprovado, nos seus elementos geométricos 

essenciais.

§1º Consideram-se elementos geométricos essenciais na 

construção das edificações:

I - a altura da edificação / número de pavimentos;

II - os pés-direitos;

III - a espessura das paredes;

IV - as dimensões dos pavimentos e compartimentos;

V - as áreas dos pavimentos e compartimentos;

VI - as dimensões das áreas e passagens;

VII - a posição das paredes externas, respeitados os parâ-

metros definidos pela LPOUS;

VIII - a área e forma da cobertura;

IX - a posição e as dimensões dos vãos das fachadas e as 

dimensões dos demais vãos;

X - as dimensões das saliências;

XI - as linhas e detalhes da fachada.
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§2º Serão admitidas alterações em obra licenciada, sem 

que seja necessário alterar o projeto, desde que:

I – não haja modifica ção de qualquer dos elementos 

geométricos essenciais;

II – sejam respeitadas as disposições da legislação urba-

nística, e 

III – as alterações sejam comunicadas por escrito ao órgão 

competente do Poder Executivo.

§3º O Alvará de Construção e o projeto aprovado deverão 

estar acessíveis à Fiscalização Municipal no local da obra, 

durante sua execução.

Art. 20 Estando a obra concluída, poderá ser requerida a 

concessão de Baixa da construção e  “Habite-se” junto ao 

órgão competente do Poder Executivo.

Parágrafo Único. Consideram-se concluídas as obras que 

atendam cumulativamente as seguintes condições:

I – estejam com as paredes erguidas, a cobertura concluí-

da e as esquadrias instaladas;

II - tenham instalações hidrossanitárias, elétricas e outras 

instalações executadas, bem como passeios públicos e 

fechamento dos terrenos, conforme exigências técnicas 

da legislação em vigor;

III - apresentem condições mínimas de habitabilidade, sa-

lubridade e segurança, a serem definidas no regulamento 

desta Lei Complementar;

IV - estejam com todas as unidades devidamente numera-

das de acordo com o projeto aprovado;

V - tenham árvores plantadas no passeio, conforme 

disposto nesta Lei Complementar.

VI - tenham os muros de divisa e o passeio concluídos.

Art. 21 A Certidão de Baixa e “Habite-se” será concedida 

após a apresentação da documentação pertinente e da 

constatação, mediante vistoria fiscal, de que a obra foi 

executada conforme o projeto aprovado e está de acordo 

com as exigências da legislação vigente.

Art. 22 Poderá ser concedida a Baixa parcial da constru-

ção inacabada em que houver partes em condições de se-

rem ocupadas, desde que estas partes, cumulativamente:

I - se constituam em unidades autônomas ou pavimentos 

de funcionamento independente, com acesso acabado;

II - preencham todas as condições de utilização; 

III - ofereçam condições de segurança e salubridade nos 

termos da legislação vigente.

Seção II 

Do Alinhamento e Nivelamento

Art. 23 Para início de construção em terreno no qual 

ainda não se edificou, deverá o interessado estar de posse 

das notas de alinhamento e nivelamento fornecidas pelo 

órgão competente do Poder Executivo. 

Parágrafo Único. Tratando-se de construção em lote 

já edificado, situado em logradouro não sujeito a 

modificação altimétrica, serão dispensadas as notas de 

nivela mento.

Art. 24 Antes que qualquer construção atinja a altura de 

1,00m (um metro), o responsável técnico pela execução 

da obra deverá solicitar ao órgão competente do Poder 

Executivo que proceda a verificação do alinha mento e 

nivelamento, dentro do prazo definido em regulamento.

Parágrafo Único. Quando se tratar de estrutura de con-

creto armado, o pedido de verificação de alinhamento 

será feito antes de concretadas as colunas do primeiro 

pavimento.

Seção III 

Do Canteiro de Obras

Art. 25 O canteiro de obras, suas instalações e equi-

pamentos, bem como os serviços preparatórios e 

complementares respeitarão o direito de vizinhança e 

ao disposto nas Normas Técnicas Brasileiras, nesta Lei 

Complementar e nas demais normas aplicáveis. 

Art. 26 Durante a execução de obra, reforma ou 

demolição, o responsável técnico, visando à proteção 

de pedestres ou de edificações vizinhas, deverá instalar 

dispositivos de segurança, tais como tapumes, andaimes e 

telas de proteção, conforme critérios definidos nesta Lei 

Complementar, na legislação específica sobre a segurança 

do trabalho e outras legislações pertinentes.

§1º O tapume poderá ocupar, no máximo, 50% (cinquen-

ta por cento) da largura do passeio.

§2º Os equipamentos e materiais empregados na obra e 

os entulhos deverão ficar dentro do tapume.

§3º A obra deverá ser dotada de proteção em todas as 

faces livres para segurança dos operários, transeuntes e 

vizinhança.

Art. 27 Após a retirada dos tapumes e andaimes, deverá 

ser feita completa e geral limpeza do logradouro público 

defronte à obra, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

contar da data do término das obras. 

Parágrafo Único. Deverão ser feitos pelo responsável 

técnico da obra os reparos dos es tragos causados à via 

pública.

Seção IV 

Do Movimento de Terras, Entulho e Material Orgânico

Art. 28 A execução de terraplenagem, movimentação 

de entulho e material orgânico obedecerá ao direito de 

vizinhança, às Normas Técnicas Brasileiras, à legislação 

inteiramente dentro dos limites do lote ou terreno.

Parágrafo Único. As estruturas a que se refere o caput 

deste artigo serão executadas de modo a garantir a segu-

rança das pessoas e das edificações vizinhas, bem como 

evitar danos à infra-estrutura urbana.

Art. 37 A edificação acima dos alicerces ficará separada 

do solo, em toda a superfície, por uma camada isolante 

de concreto de 0,10m (dez centímetros) de espes sura.

Art. 38 O terreno, em torno das edificações e junto às 

paredes, será revestido, numa faixa de 0,50m (cinquenta 

centímetros) de largura mínima, com material impermeá-

vel e resistente, formando a calçada. 

Art. 39 As paredes externas dos edifícios, bem como as 

paredes internas que dividem as unidades autônomas, 

deverão ter a espessura mínima de 0,15m (quinze centí-

metros) quando construídas de alvenaria de tijolos.

§1º O limite de espessura definido neste artigo poderá 

ser reduzido, quando forem empregados materiais de 

natureza especial dotados de condutibilidade calorífica e 

sonora, higroscopicidade e resistência equivalentes às que 

são obtidas com alvenaria de tijolos.

§2º A comprovação da equivalência exigida no §1º deste 

artigo somente poderá ser feita por atestado de ensaio 

realizado em laboratório oficial.

Art. 40 As estruturas e paredes edificadas nas divisas do 

lote deverão ser devidamente acabadas e pintadas em 

ambos os lados.

Art. 41 As coberturas de qualquer natureza, em edifica-

ções construídas no alinhamento ou nas divisas, deverão 

ser feitas de modo a impedir o despejo de águas pluviais 

nos terrenos vizinhos e logradouros públicos, devendo 

ser canalizadas e ter seus condutores ligados a sarjetas ou 

sistemas de esgotamento de águas pluviais.

§1º Na cobertura das edificações, deverão ser emprega-

dos materiais imper meáveis, de reduzida condutibilidade 

calorífica, incombustíveis e ca pazes de resistir à ação dos 

agentes atmosféricos.

§2º A cobertura das edificações a serem construídas ou 

reconstruídas deve rá ser convenientemente impermea-

bilizada, quando constituída por laje de concreto, e em 

todos os outros casos em que o material empregado não 

seja, pela sua própria natu reza, considerado imperme-

ável.

§3º No caso de edificações construídas na divisa, as calhas 

de água pluvial não poderão se apoiar nos muros de 

divisa.

Seção III 

Dos Compartimentos

Subseção I 

Da Classificação

Art. 42 Para os efeitos desta Lei Complementar, o destino 

dos compartimentos será considerado pela sua designa-

ção no projeto, e, principalmente, pela sua finalidade 

lógica, decorrente da disposição em planta.

Art. 43 Os compartimentos são classificados em:

I - compartimentos de permanência prolongada (diurna 

ou noturna);

II - compartimentos de utilização transitória;

III - compartimentos de utilização especial.

§1° São compartimentos de permanência prolongada: 

dormitório, refeitó rio, copa, cozinha, sala de estar, sala 

de jantar, sala de música, salão de jogos, quarto de costu-

ra, loja, armazém, escritório, arquivo público, consultório, 

sala de espera, estúdio e ou tros de destino semelhante.

§2° São compartimentos de utilização transitória: vestíbu-

lo, hall, circulação, caixa de escada, área de serviço, rou-

paria, despensa, instalação sanitária, ba nheiro, depósito, 

área de estacionamento e outros de destino semelhante.

§3° São compartimentos de utilização especial aqueles 

que, pela sua finalidade, dispensem abertura para o ex-

terior: câmara escura, frigorífico, adega, armário e outros 

de natureza especial.

Subseção II 

Das Condições Gerais dos Compartimentos

Art. 44 As condições gerais dos compartimentos de per-

manência prolongada ou transitória estão definidas nos 

Anexos II, III, IV e V desta Lei Complementar.

Art. 45 Além das condições previstas nos Anexos II, III, 

IV e V desta Lei Complementar, os compartimentos de 

permanência prolongada deverão ainda:

I - oferecer forma tal que contenha, em plano horizontal, 

um círculo de um metro de raio, em qualquer posição, 

entre as paredes opostas ou concorrentes;

II - ter as paredes concorrentes, quando elas formarem 

um ângulo de 60º (sessenta graus) ou menor, concorda-

das por uma terceira de comprimento mínimo de 0,60m 

(sessenta centímetros).

§1º A parte do compartimento que não satisfizer ao 

inciso I deste artigo não será computada para perfazer a 

área mínima exigida.

§2º Quando o compartimento contiver escada ou seu 

vazio correspondente, as dimensões mínimas definidas 

no inciso I deste artigo deverão ser respeitadas em pelo 

menos uma das dimensões do compartimento, excluindo 

destas dimensões a escada.

ambiental, ao disposto nesta Lei Complementar e demais 

normas aplicáveis. 

§1º O movimento de terra e/ou entulho depende de 

prévia autorização do Poder Executivo e deverá ser 

executado por profissional habilitado, que responderá 

civilmente perante terceiros.

§2º Em caso de bota-fora, a terra ou o entulho deverão 

ser transportados para locais adequados.

Art. 29 Na execução do movimento de terra, entulho e 

material orgânico será obrigatório:

I - adotar medidas técnicas de segurança necessárias à 

preservação da estabilidade e integridade das edificações 

existentes no terreno e no seu entorno, das propriedades 

vizinhas e da área pública;

II - apresentar projeto de terraplanagem elaborado por 

profissional habilitado, acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Parágrafo Único. O responsável técnico pela obra e o pro-

prietário serão responsáveis por possíveis danos causados 

às propriedades vizinhas ou a terceiros.

Art. 30 Será obrigatória a construção de muretas de 

contenção:

I – nas divisas de terrenos localizados em encosta com 

declividade superior a 20% que possam ser afetadas por 

deslizamento de terra;

II - nas divisas de terrenos localizados em encosta com 

declividade inferior a 20%, nos quais seja observada 

movimentação de terra associada a processo erosivo;

III - nas divisas das edificações, terrenos ou lotes que 

tenham taludes de escavação;

Parágrafo Único. As dimensões da mureta devem variar 

de acordo com a situação do local e ser definidas em 

projeto por profissional habilitado.

Seção V 

Das Demolições

Art. 31 A demolição de qualquer construção, excetuados 

os muros de fechamento até 3,00m (três metros) de altu-

ra, deverá ser executada mediante licença do Poder Exe-

cutivo e pagamento da respectiva taxa de licenciamento.

Parágrafo Único. Tratando-se de edificação com mais de 

2 (dois) pavimentos ou de qualquer construção que tenha 

mais de 8,00m (oito metros) de altura, a demolição de-

verá ser efetuada sob a responsabilidade de profissional 

habilitado.

Art. 32 A demolição da edificação no alinhamento não 

poderá ser feita sem a vedação da frente correspondente 

à fachada principal, exceto no caso de perigo iminente.

CAPÍTULO VI 

DAS EDIFICAÇÕES

Seção I 

Das Disposições Gerais

Art. 33 Considera-se área construída toda área coberta de 

uma edificação.

Parágrafo Único.  Não são consideradas cobertas as 

seguintes áreas:

I - Área sob beiral até 1,20m (um metro e vinte centíme-

tros) e sob marquise em balanço;

II - Áreas abertas sob pérgulas;

III - Áreas de projeção de jardineiras até a profundidade 

de 0,30m (trinta centímetros).

Seção II 

Dos Elementos Construtivos e dos Materiais de Constru-

ção

Art. 34 Todos os elementos construtivos e materiais utili-

zados nas obras obedecerão às normas e índices técnicos 

relativos à resistência ao fogo, isolamento térmico, isola-

mento e condicionamento acústico, resistência estrutural 

e impermeabilidade, conforme as normas da ABNT e 

demais normas aplicáveis.

§1° O Poder Executivo poderá impedir o emprego de 

qualquer material que não satisfaça às condições do 

caput deste artigo e, conseqüentemente, exigir o seu 

exame por profissional habilitado.

§2° Assim que tiverem sua qualidade técnica e exeqüi-

bilidade comprovadas por órgão técnico e de pesquisa 

responsável por sua certificação, as novas tecnologias 

serão aceitas pelo setor competente do Poder Executivo, 

respeitada a legislação pertinente. 

Art. 35 Sem prévio saneamento do solo, nenhum edifício 

poderá ser construído sobre terreno:

I - úmido ou pantanoso;

II - que tenha servido de depósito de lixo;

III - misturado com humo ou substâncias orgânicas.

§1° A correção do problema de umidade nos terrenos 

deve ser objeto de ações definidas em projeto técnico 

adequado, desenvolvido por profissional habilitado, que 

considere o contexto hidrogeológico local.

§2° Será exigido o estudo da natureza do subsolo para 

as fundações de edificações que se localizem em terreno 

de má qualidade, sob o ponto de vista geológico, ou 

localizado nas áreas definidas por legislação municipal 

específica como áreas de risco geológico, o qual deverá 

ser efetuado por profissionais especializados habilitados 

pelo CREA.

Art. 36 As estruturas de fundação ou outras deverão ficar 

Art. 46 Nenhum compartimento poderá ser sub dividido 

com prejuízo das áreas mínimas estabelecidas nesta Lei 

Complementar.

Seção IV 

Da Iluminação e Ventilação

Art. 47 Todo compartimento, independentemente da 

destinação, deverá ter, em plano vertical, pelo menos um 

vão aberto diretamente para o logradouro público, ou 

para uma área, ressalvados os casos previstos nesta Lei 

Complementar.

§1º Todo compartimento deverá, nas aberturas referidas 

no caput deste artigo, ser dotado de dispositivos próprios 

para assegurar a circulação de ar.

§2º As disposições deste artigo poderão sofrer alteração 

quando se tratar de compartimentos de utilização espe-

cial como adegas, câmaras escuras, câmaras frigoríficas, 

ou outro compartimento que pela natureza da atividade 

nele desenvolvida não deva ter ventilação ou iluminação 

diretas.

§3º Quando for utilizada iluminação zenital, deverão ser 

obedecidas as áreas mínimas de ventilação e iluminação 

estabelecidas nesta Lei Complementar.

§4º Nas áreas de estacionamento localizadas em subsolo 

poderão ser admitidas iluminação artificial e ventilação 

através de fosso cujo dimensionamento deverá ser calcu-

lado na proporção mínima de 1/10 (um décimo) da área 

do referido subsolo.

Art. 48 O total das áreas dos vãos voltados para o exterior 

será expresso pela fra ção da superfície do compartimento 

em projeção horizontal, de acordo com o disposto nos 

Anexos II, III e IV desta Lei Complementar, considerando-

se:

I - 1/6 (um sexto) da área do piso, para compartimentos 

de permanência prolongada;

II - 1/8 (um oitavo) da área do piso, para compartimentos 

de permanência transitória.

§1º A porta poderá ser considerada como vão de ilumi-

nação e ventilação desde que a mesma garanta a ilumina-

ção e tenha dispositivo que permita a ventilação.

§2º Nenhum vão será considerado suficiente para 

iluminar e ventilar pontos dos compartimentos que dele 

distem mais de duas vezes o valor do pé-direito, quan do 

o mesmo vão abrir para área fechada, e duas vezes e 

meia esse valor, nos de mais casos, conforme demonstrado 

nas Figuras 1 a 5, do Anexo VI, desta Lei Complementar.

§3º Quando os vãos estiverem sob a cobertura de alpen-

dres ou varandas, esses compartimentos deverão permitir, 

em plano horizontal, a inscrição de um círculo cujo 

diâmetro seja igual à distância do vão ao limite oposto da 

cobertura, distância es sa que não poderá ser superior a 

3,0m (três metros). 

Art. 49 Deverá ser garantida a verga máxima de 1/6 (um 

sexto) do pé-direito para o vão ou conjunto de vãos 

que atendam a área mínima de ventilação e iluminação 

exigida, nos termos desta Lei Complementar.

Art. 50 Em casos de construções destinadas a fins espe-

ciais, será permitida a adoção de dispositivos adequados 

para a iluminação e ventilação arti ficiais.

Art. 51 As áreas, para efeito de iluminação e ventilação, 

são classificadas, quanto à sua função, em áreas principais 

e áreas secundárias e, quanto à sua configuração, em 

áreas abertas e áreas fechadas.

§1º Área principal é aquela que se destina a iluminar e 

ventilar compartimentos de permanência prolongada.

§2º Área secundária é aquela que se destina a iluminar e 

ventilar compartimentos de permanência transitória.

§3º Área aberta (Aa) é aquela que tem pelo menos uma 

face não delimitada por muro, parede  ou divisa do terre-

no, como pode ser observado nas Figuras 6 e 7,do Anexo 

VI, desta Lei Complementar.

§4º Nas edificações de uso residencial unifamiliar, serão 

também consideradas áreas abertas aquelas delimitadas 

por varandas e garagens que não sejam fechadas por 

qualquer elemento construtivo, conforme demonstra a 

Figura 8, do Anexo VI, desta Lei Complementar.

§5º Área fechada (Af) é aquela que tem todas as  faces 

delimitadas por muro, parede  ou divisa do terreno, como 

demonstrado nas Figuras 9, 10 e 11, do Anexo VI  desta 

Lei Complementar.

Art. 52 As áreas para efeito de iluminação e ventilação 

deverão atender às condições definidas no Anexo VII, 

desta Lei Complementar. 

Parágrafo Único. O vão de iluminação e ventilação pode-

rá ser voltado para fosso, o qual será considerado como 

área fechada descoberta.

Art. 53 Dentro das dimensões mínimas de uma área de 

iluminação e ventilação não poderá haver saliên cias, 

nem balanços de mais de 0,30m (trinta centímetros) ou 

beiral com balanço maior que 0,75m (setenta e cinco 

centímetros)

Parágrafo Único. A extensão da saliência ou balanço não 

pode exceder a me tade da dimensão do lado correspon-

dente. 

Seção V 

Das Edificações de Uso Residencial
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Art. 54 As edificações destinadas ao uso residencial terão 

necessariamente, em cada unidade residencial, ambientes 

para estar, repouso, preparo de alimentos e higiene. 

§1º Consideram-se ambientes de higiene a instalação sanitá-

ria e a área de serviço.

§2º Cada unidade residencial terá pelo menos uma insta-

lação sanitária em comunicação direta com o interior da 

habitação, vedada sua abertura para o ambiente de preparo 

de alimentos.

§3º Será admitido conjugar em um mesmo espaço todos os 

ambientes citados no caput deste artigo, excetuadas as ins-

talações sanitárias, desde que esse espaço conjugado tenha, 

cumulativamente:

I - área total mínima 20,00 m² (vinte metros quadrados);

II - forma que permita, em seu piso, a inscrição de um círculo 

de diâmetro mínimo de 2,40 m (dois metros e quarenta 

centímetros);

III - ponto de água e esgoto no ambiente de preparo de 

alimentos.

§4º Na conjugação de ambientes distinta da prevista no §3º 

deste artigo, a área total mínima será a somatória das áreas 

mínimas de cada ambiente, observados os valores constantes 

do Anexo II, desta Lei Complementar.

Art. 55 Os compartimentos ou ambientes das edificações 

unifamiliares obedecerão aos seguintes parâmetros mínimos:

I - pé-direito:

a) 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros), para com-

partimentos de permanência transitória;

b) 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros), para compar-

timentos de permanência prolongada;

II - ser dotado de pelo menos um vão de ventilação e ilu-

minação nos termos definidos nos artigos 48 e 49 desta Lei 

Complementar;

III - largura dos vãos de acesso externos: 0,80 m (oitenta 

centímetros);

IV - dimensões mínimas lineares de compartimentos:

a) 1,20 m (um metro e vinte centímetros), para comparti-

mentos de permanência transitória, exceto os compartimen-

tos destinados à circulação e acesso de pessoas, onde será 

admitida a largura de 0,80m (oitenta centímetros), e as áreas 

de serviço, nas quais a dimensão mínima poderá ser 1,00m 

(um metro);

b) 2,00 m (dois metros), para compartimentos de perma-

nência prolongada, exceto cozinhas onde será admitida a 

largura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros).

Art. 56 As edificações para uso residencial multifamiliar 

deverão atender às condições estabelecidas no art. 54 e nos 

Anexos II, III, V e VII, desta Lei Complementar. 

Art. 57 Para as habitações de interesse social, a serem 

construídas conforme as diretrizes da Política Municipal de 

Habitação, deverão ser atendidas as condições estabelecidas 

em legislação específica.

Seção VI 

Das Edificações de Uso Não Residencial

Art. 58 As edificações destinadas ao uso não residencial 

deverão atender às exigências deste Código, especialmente 

aquelas referidas nos Anexos III, IV, V e VII desta Lei Com-

plementar.

Art. 59 As edificações destinadas a usos não residenciais 

deverão dispor de:

I - no mínimo, uma instalação sanitária para cada unidade 

autônoma ou a cada 100,00m² (cem metros quadrados) de 

área construída;

II - instalações sanitárias destinadas ao público em cada pa-

vimento, na proporção de uma para cada sexo a cada grupo 

de dez unidades autônomas.

Parágrafo Único As instalações sanitárias destinadas ao 

público deverão atender ao previsto nos Anexos IV e V, desta 

Lei Complementar e demais normas aplicáveis e, quando 

derem acesso a compartimentos destinados a trabalho, 

refeitório ou consumo de alimentos, serão providas de 

antecâmara ou anteparo.

Art. 60 As edificações destinadas a usos específicos, como 

serviços de educação e saúde, deverão obedecer, além das 

prescrições desta Lei Complementar, às demais normas 

aplicáveis municipais, estaduais e federais.

Art. 61 As lojas deverão atender aos parâmetros definidos 

nos Anexos IV e V, desta Lei Complementar.

Parágrafo Único. As sobrelojas deverão comunicar-se com as 

lojas por meio de escada interna.

Seção VII 

Dos Acessos e da Circulação Horizontal e Vertical

Art. 62 As circulações horizontais e verticais das edificações 

são classificadas como de uso privativo quando destinados a 

unidades autônomas, e como coletivas, quando destinados 

ao uso público ou coletivo.

Parágrafo Único. Os parâmetros mínimos de dimensiona-

mento das áreas de circulação referidas no caput deste 

artigo estão fixados nos Anexos II, III, IV e V, desta Lei 

Complementar.

Art. 63 As escadas deverão observar as seguintes exigências:

I - a largura mínima será de 0,80m (oitenta centímetros) úteis 

para escadas de uso privativo nas residências unifamiliares, 

para unidade autônoma das edificações residenciais multifa-

miliares ou de edificações de uso não residencial;

§2º O acesso à casa de máquinas dos elevadores será 

feito, obrigatoriamente, por circulação de uso comum da 

edificação.

Art. 68 Os elevadores não poderão constituir o meio 

exclusivo de acesso aos pavimentos das edificações, 

devendo coexistir com escadas ou rampas, na forma 

estabelecida por esta Lei Complementar e outras normas 

aplicáveis.

Art. 69 O hall e a circulação localizados em frente à 

porta dos elevadores deverão, em qualquer pavimento, 

obedecer às dimensões mínimas previstas nos Anexos III e 

V, desta Lei Complementar.

§1º Todo elemento construtivo localizado em frente à 

porta de um elevador deverá distar deste, no mínimo:

I - 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) nas edifica-

ções de uso residencial;

II - 2,00m (dois metros) nas edificações de uso não 

residencial.

§2º Para efeito de aplicação do §1º deste artigo, será con-

siderada a menor distância, tomada perpendicularmente, 

da porta do elevador ao elemento construtivo oposto.

Art. 70 Em todas as edificações residenciais multifami-

liares e nas de uso não residencial, será obrigatória a 

comunicação entre o hall social e o hall de serviço, inter-

ligando as circulações verticais constituídas de escadas e 

elevadores sociais e de serviços. 

Seção VIII 

Dos Parâmetros de Acessibilidade

Art. 71 Todas as edificações deverão garantir condições 

de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, atendendo ao disposto nesta 

Lei Complementar, especialmente em seu Anexo V, e nas 

demais normas aplicáveis.

Parágrafo Único. Os compartimentos destinados à 

realização de espetáculo, conferência, aula e atividades 

de natureza similar deverão dispor de espaço reservado 

para usuário de cadeira de rodas e de assentos específicos 

reservados para pessoas com mobilidade reduzida, com 

grave deficiência auditiva, visual ou mental, sinalizados 

e próximos à circulação de emergência, na proporção de 

5% (cinco por cento) do total de lugares.

Seção IX 

Das Fachadas

Art. 72 As fachadas das edificações poderão:

I - ter saliências, quando estas:

a) formarem molduras ou motivos arquitetônicos e não 

constituírem área de piso;

b) não ultrapassarem, em suas projeções no plano hori-

zontal, o limite de 0,60 m (sessenta centímetros);

c) estiverem situadas à altura de 2,60 m (dois metros e 

sessenta centímetros) acima de qualquer ponto do piso 

imediatamente abaixo;

II - ter vitrines, quando estas:

a) não causarem prejuízo para a ventilação e iluminação 

prescritas nesta Lei Complementar;

b) respeitarem as dimensões mínimas para as circulações 

definidas nesta Lei Complementar e não  prejudicarem o 

acesso às edificações.

III - ter marquises, quando estas:

a) tiverem altura mínima de 3,50 m (três metros e cin-

quenta centímetros) em relação ao passeio;

b) forem executadas em material durável e incombustível 

e dotadas de calhas e condutores para água pluvial;

c) forem em balanço e não contiverem pilares de susten-

tação, grades, peitoris ou guarda-corpos;

d) não excedam à metade da largura dos passeios e 

fiquem, em qualquer caso, su jeitas ao balanço máximo de 

3,00m (três metros);

e) forem compostas por tantos segmentos horizontais 

quantos forem convenientes, quando construídas em 

logradouro de grande declividade; 

f) não prejudicarem a arborização e a iluminação pública, 

nem ocultarem placas de nomenclatura dos logradouros;

g) não deitarem água sobre os passeios.

Parágrafo Único Nenhum elemento de fachada de que 

dispõe este artigo poderá avançar sobre o passeio, salvo 

quando o avanço for permitido em legislação específica.

Art. 73 O proprietário manterá em bom estado de conser-

vação as fachadas da edificação, bem como o fechamento 

nas divisas. 

Parágrafo Único. A depredação por terceiro ou a ocorrên-

cia de acidente não dispensa o cumprimento do disposto 

neste artigo.

Art. 74 Nos terrenos em declive, as estruturas da edi-

ficação que gerem espaços não utilizados deverão ser 

devidamente vedadas ou ajardinadas, de modo a não 

comprometer a paisagem urbana.

Seção X 

Das Instalações e Equipamentos

Art. 75 Todo equipamento mecânico deverá ser instalado 

de forma que não transmita ruídos, vibrações e tempera-

turas em níveis superiores àqueles previstos nos regula-

mentos oficiais pertinentes e não causem incômodos para 

os proprietários e usuários da própria edificação e dos 

imóveis vizinhos, bem como aos usuários dos logradouros 

II - a largura mínima será de 1,20m (um metro e vinte 

centímetros) para as escadas de uso comum das edifi-

cações residenciais multifamiliares e das edificações de 

uso não residencial;

III - nas edificações destinadas ao uso residencial 

multifamiliar ou ao uso não residencial, as escadas de 

uso comum deverão ter a iluminação e a ventilação 

mínimas exigidas segundo os Anexos II, III e IV, dessa 

Lei Complementar, excetuadas as escadas de incêndio, 

regulamentadas por legislação específica do Corpo de 

Bombeiros; 

IV - a altura dos degraus não deverá ser superior a 

0,18 m (dezoito centímetros) e o piso não deverá ter 

menos de 0,27 m (vinte e sete centímetros);

V - a soma da largura do piso com o dobro da altura 

do degrau deverá ser menor que 0,64m (sessenta e 

quatro centímetros) e maior que 0,62m (sessenta e 

dois centímetros), ressalvadas as normas de segurança 

para as escadas coletivas e as situações de edificações 

especiais regulamentadas por legislação específica;

VI - as escadas em caracol deverão ter pelo menos 

1,40m (um metro e quarenta centímetros) de diâme-

tro, em projeção horizontal da escada, e cada degrau 

em leque terá, no mínimo, 0,30m (trinta centímetros) 

na parte mais larga do respectivo piso;

VII - nas edificações  de três ou mais pavimentos, não 

será permitido o emprego exclusivo de escadas em 

caracol ou em leque;

VIII - é obrigatório patamar intermediário, com o 

comprimento mínimo de 0,80m (oitenta centímetros) 

em escadas privativas e de 1,20m (um metro e vinte 

centímetros) em escadas coletivas, sempre que houver 

mudança de direção ou quando o desnível a vencer 

for superior a 3,00m (três metros);

IX - os pisos devem ser antiderrapantes e não podem 

apresentar ressaltos em sua superfície;

X - todas as escadas que se elevarem a mais de 1,00m 

(um metro) de altura  deverão ser guarnecidas de 

guarda-corpo e corrimão, ressalvadas as normas de 

segurança para as escadas coletivas e as situações de 

edificações especiais regulamentadas por legislação 

específica.

Art. 64 As escadas e rampas de pedestres serão guar-

necidas por corrimão:

I - em um dos lados, quando a largura for inferior ou 

igual a 1,20m (um metro e vinte centímetros);

II - em ambos os lados quando a largura for superior 

a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e inferior a 

4,00m (quatro metros);

III - lateral e duplo intermediário, quando a largura 

for igual ou superior a 4,00m (quatro metros).

Parágrafo Único. Os corrimãos das escadas e rampas 

deverão ser contínuos, sem interrupção nos patama-

res, prolongando-se pelo menos 0,30m (trinta centí-

metros) do início e do término da escada ou rampa.

Art. 65 É obrigatória a instalação de elevadores ou 

escadas rolantes quando a circulação vertical atingir 

um desnível superior a 8,80m (oito metros e oitenta 

centímetros). 

§1º São considerados elevadores ou aparelhos de 

transporte quaisquer equipamentos destinados ao 

deslocamento vertical realizado mecanicamente. 

§2º Para as edificações que se enquadrem no disposto 

neste artigo, o número de elevadores, bem como o di-

mensionamento do espaço reservado para instalação 

dos mesmos, será definido pelo cálculo de tráfego de-

senvolvido por empresa habilitada, o qual será exigido 

para a aprovação do projeto arquitetônico.

§3º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, 

será obrigatória a instalação de elevador, sempre 

que houver desnível superior a 8,80m (oito metros 

e oitenta centímetros) entre a garagem e a unidade 

autônoma a ela vinculada.

Art. 66 Para as edificações indicadas no Anexo V, desta 

Lei Complementar, nas quais o deslocamento vertical 

seja menor ou igual a 8,80m (oito metros e oitenta 

centímetros), será obrigatória a previsão de  fosso 

para futura instalação de elevador.

Parágrafo Único. O dimensionamento do fosso referi-

do no caput deste artigo será baseado em cálculo de 

tráfego de elevador, desenvolvido por empresa habi-

litada, devendo ser garantido espaço para instalação 

de elevador com cabine mínima de 1,10m x 1,40m (um 

metro e dez centímetros por um metro e quarenta 

centímetros). 

Art. 67 Os elevadores obrigatórios deverão servir a 

todos os pavimentos da edificação.

§1º O pavimento mais elevado poderá não ser servido 

de elevador, quando for constituído de comparti-

mentos que, por sua disposição, possam ser utiliza dos 

como dependências de uma habitação situada no pa-

vimento imediatamente infe rior, ou quando aqueles 

compartimentos forem destinados a depósitos, quarto 

de em pregados, ou pequena residência destinada a 

porteiro ou zelador da edificação.

públicos.

Art. 76 Os projetos de edificações deverão apresentar 

condições de prevenção contra incêndio, conforme 

determinam as leis específicas de segurança e de combate 

a incêndio e as normas da ABNT, devidamente aprovadas 

junto ao Corpo de Bombeiros.

Seção XI 

Das Águas Pluviais

Art. 77 O terreno deverá ser preparado para permitir o 

escoamento das águas pluviais, que serão canalizadas por 

baixo dos passeios, até as sarjetas, não sendo permitidas 

aberturas nos muros.

§1º Nos lotes em declive, as águas pluviais poderão extra-

vasar para os lotes a jusante, quando não for possível seu 

encaminhamento para as ruas, por baixo dos passeios.

§2º Os edifícios construídos sobre as divisas dos terrenos 

deverão possuir sistema de captação suficiente para 

evitar deitar água sobre o terreno adjacente.

Seção XII 

Dos Passeios

Art. 78 A construção e a manutenção dos passeios são 

de responsabilidade do proprietário do imóvel e serão 

obrigatórias nos logradouros dotados de pavimentação e 

meio-fio, devendo atender às seguintes exigências:

I - manter a declividade longitudinal paralela ao greide 

do logradouro lindeiro ao terreno;

II - prever uma declividade transversal entre 1% (um por 

cento) e 3% (três por cento), em direção ao meio fio;

III - prever a altura de 0,20m (vinte centímetros) para o 

meio-fio em relação à sarjeta;

IV - garantir uma faixa pavimentada livre e desempedida 

de no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros) de 

largura, destinada ao trânsito de pedestres;

V - garantir a continuidade com os passeios de lotes vizi-

nhos, no que se refere ao nivelamento e também à faixa 

pavimentada de que trata o Inciso IV deste artigo;

VI - prever os rebaixos para acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

nos passeios de terrenos de esquina e em frente à faixa 

de travessia de pedestres, quando houver, conforme 

norma aplicável.

§1º Para passeios com declividade igual ou superior a 

14% (quatorze por cento) e menor ou igual a 25% (vinte 

e cinco por cento) poderá ser admitida a construção de 

degrau na faixa pavimentada de que trata o inciso IV, do 

caput deste artigo. 

§2º Para passeios com declividade superior a 25% (vinte e 

cinco por cento), a construção de degrau será obrigatória.

§3º Os degraus, quando admitidos ou obrigatórios, deve-

rão atender às seguintes condições:

I - espelho com altura máxima de 0,18m (dezoito centí-

metros);

II - piso mínimo de 0,28m (vinte e oito centímetros);

III - existência de patamares a cada 20 degraus, no 

máximo;

IV - uniformidade das dimensões dos degraus.

§4º A construção dos degraus deverá ser autorizada 

pelo órgão responsável do Poder Executivo, após vistoria 

técnica da obra.

Art. 79 Os passeios serão pavimentados com material im-

permeável, antiderrapante, resistente e capaz de garantir 

uma superfície contínua, sem ressalto ou depressão.

§1º É vedado o uso de mosaico do tipo português em 

passeios que se localizem em logradouro com declividade 

superior a 10% (dez por cento).

§2º É vedado o uso de pedra polida, marmorite, cerâmica 

lisa e cimento liso para pavimentação de qualquer 

passeio.

§3º Em situações especiais, o órgão competente do Poder 

Executivo poderá definir o tipo de pavimentação de 

passeio considerado mais conveniente para o logradouro 

público.

Art. 80 Ficam estabelecidos os seguintes critérios para 

implantação de faixa de terreno permeável vegetada nos 

passeios:

I – Para passeios com largura igual ou superior a 2,10m 

(dois metros e dez centímetros) a faixa é obrigatória, com 

largura mínima de 0,30m (trinta centímetros);

II – Para passeios com largura superior a 1,20m (um metro 

e vinte centímetros) e inferior a 2,10 m (dois metros e dez 

centímetros) a faixa é opcional;

III – Para passeios com largura igual ou inferior a 1,20m 

(um metro e vinte centímetros) a faixa é impedida.

Parágrafo Único. A faixa permeável vegetada de que tra-

ta este artigo deverá localizar–se junto ao alinhamento, 

só podendo ser interrompida nos acessos ao terreno.

Art. 81 É obrigatório o plantio de árvores nos passeios, na 

proporção de uma árvore para cada 10,00m (dez metros) 

de passeio, obedecendo aos parâmetros do Anexo VIII, 

desta Lei Complementar.

§1º A localização da arborização deverá também obede-

cer às seguintes distâncias:

I - mínimo de 10,00 m (dez metros) da árvore mais próxi-

ma, situada no mesmo passeio;

II - mínimo de 5,00m (cinco metros) de esquinas;
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III - mínimo de 2,00m (dois metros) de postes;

IV - mínimo de 1,00m (um metro) de entrada de garagem;

V - mínimo de 0,60 m (sessenta centímetros) de tubulações subterrâneas;

VI - 0,30 m (trinta centímetros) do meio-fio.

§2º Fica o proprietário desobrigado a plantar árvore no passeio, caso verifique a impossibilidade do cumprimento das 

distâncias estabelecidas neste artigo.

§3º O órgão competente do Poder Executivo orientará o proprietário quanto às espécies a serem plantadas.

Art. 82 O rebaixamento do meio-fio para acesso de veículos, exceto os acessos em postos de serviço e abastecimento 

de veículos, deverá atender às seguintes condições:

I - não poderá exceder 1/3 (um terço) da largura do passeio até o máximo de 0,50m (cinqüenta centímetros) no sentido 

da largura do passeio e terá a extensão mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) e máxima de 5,00m 

(cinco metros);

II - a distância mínima entre dois rebaixamentos para acesso, em um mesmo lote, será de 4,50m (quatro metros e 

cinquenta centímetros);

III - o eixo da rampa de acesso de veículos deverá situar-se a uma distância mínima de 6,50m (seis metros e cinquenta 

centímetros) da interseção dos alinhamentos.

§1º Os acessos de veículos em postos de abastecimento de combustíveis poderão ter parâmetros diferenciados daque-

les definidos neste artigo, desde que atendam as normas específicas do órgão ou entidade municipal responsável pelo 

trânsito, bem como à legislação específica para esse tipo de atividade.

§2º Na construção de acesso de veículos poderão ser admitidos parâmetros diferentes dos definidos neste artigo, desde 

que seja apresentado projeto específico aprovado pelo órgão municipal responsável pelo trânsito.

Seção XIII

Estabilidade, Segurança e Salubridade da Edificação

Art. 83 Verificada a inexistência de condições de estabilidade, segurança ou salubridade de uma edificação será o 

proprietário ou possuidor intimado a promover as medidas necessárias à solução da irregularidade.

Art. 84 No caso de a edificação irregular apresentar perigo de ruína ou contaminação, o imóvel será interditado parcial 

ou totalmente e, se necessário, o seu entorno, dando-se ciência aos proprietários e ocupantes dos imóveis envolvidos.

§ 1º - Não sendo atendida a intimação o proprietário ou possuidor será autuado e os serviços, quando imprescindíveis 

à estabilidade da edificação, poderão ser executados de imediato pela Prefeitura Municipal de Contagem, e cobrados 

do proprietário, com atualização monetária, multas, honorários, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

§ 2º - O atendimento da intimação não desobriga o proprietário ou possuidor do cumprimento das formalidades 

necessárias á regularização da obra ou serviço, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.

§ 3º - O não cumprimento da intimação para a regularização necessária ou interdição implicará a responsabilidade 

exclusiva do intimado, eximindo-se a Prefeitura Municipal de Contagem, de responsabilidade pelos danos decorrentes 

de possível sinistro.  

Art. 85 O proprietário ou possuidor de imóvel que apresente perigo de ruína, independentemente de intimação e 

assistido por profissional habilitado, poderá dar início imediato à obra de emergência, comunicando por escrito à 

Prefeitura Municipal de Contagem, justificando e informando a natureza dos serviços a serem executados.

§ 1º - Comunicada a execução dos serviços, a Prefeitura Municipal de Contagem verificará a necessidade de execução 

das obras emergenciais.

§ 2º - Excetuam-se do estabelecido no caput deste artigo os imóveis tombados, indicados para preservação ou em 

processo de tombamento, os quais deverão obter autorização do órgão competente antes de qualquer reforma.

CAPÍTULO VII 

DA NUMERAÇÃO

Art. 86 Todas as edificações existentes ou que vierem a ser construídas  serão obrigatoriamente numeradas de acordo 

com as disposições deste Capítulo.

§1º É obrigatória a colocação de placa de numeração com o número designado pelo Poder Executivo.

§2º A placa deverá ser colocada em lugar visível, no muro do alinhamento, na fachada ou em outro local entre o muro 

de alinhamento e a fachada, não podendo ser colocada em ponto que fique a mais de 2,50m de altura (dois metros e 

meio) acima do nível da soleira da entrada e a uma distância maior que 10,00m (dez metros) do alinhamento.

§3º Quando existir mais de uma unidade autônoma no interior do mesmo terreno, ou se tra tar de casas geminadas, 

cada unidade deverá receber numeração própria, referenciada à numeração da entrada do terreno.

§4º Quando a edificação ou terreno, além da sua entrada principal, tiver entrada por outro logradouro, o proprietário 

poderá requerer a numeração suplementar.

§5º A numeração das novas edificações e das respectivas habitações será designada por ocasião do licenciamento da 

construção, quando também será paga a taxa de numeração.

§6º A numeração dos terrenos vagos  far-se-á por requerimento do proprietário.

§7º O Poder Executivo poderá proceder à revisão da numeração nos logradouros cujos imóveis não estejam numerados 

de acordo com o disposto neste artigo, bem como dos que apresentarem erros na numeração.

Art. 87 A numeração das edificações atenderá aos seguintes critérios:

I - o número de cada edificação corresponderá à distância em metros, medida sobre o eixo do logradouro público, 

desde o início da via até o meio da soleira do portão ou porta principal da edificação;

II - a numeração será  feita com números pares à direita e ímpares à esquerda do eixo da via pública;

III - para efeito de estabelecimento do ponto inicial a que se refere o inciso I deste artigo obe decer-se-á ao seguinte 

sistema de orientação: 

a) as vias públicas cujos eixos se colocarem, sen sivelmente, nas direções norte-sul ou leste-oeste, serão orientadas, 

respectivamente, do norte para o sul e de leste para oeste; 

b) as vias públicas que se colocarem em direção distinta das acima mencionadas serão orientadas do quadrante noroes-

te para o qua drante sudeste e do quadrante nordeste para o quadrante sudoeste.

§1º Entende-se por eixo do logradouro a linha equidistante dos alinhamentos deste, em todos os seus pontos.

§2º Quando a distância em metros, de que trata este artigo, não for o número inteiro, adotar-se-á o inteiro imediata-

mente superior.

CAPÍTULO VIII 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 88 A ação ou a omissão que resultem em inobservância às regras desta Lei Complementar constituem infração, 

a qual caberá penalidade, considerando o grau de comprometimento à segurança, ao meio ambiente, à paisagem 

urbana, ao patrimônio, ao trânsito e ao interesse público.

Art. 89 É considerado infrator e incorrerá nas penas previstas neste Código:

I - o proprietário;

II - o possuidor do imóvel a qualquer título;

III - o autor do projeto com habilitação regular ou não;

IV - o responsável pela construção.

§1º Poderá ser aplicada penalidade a mais de um infrator quando for verificada a co-responsabilidade pelo cometi-

mento de infração prevista nesta Lei Complementar.

§2º Responderá solidariamente com o infrator quem, de qualquer modo, concorrer para a prática da infração ou dela 

se beneficiar. 

§3º Sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas, o Poder Executivo poderá apresentar denúncia ao 

CREA, em caso de demonstração de incapacidade técnica ou idoneidade moral do profissional infrator.  

Art. 90 O cometimento de infração implicará a aplicação das seguintes penalidades: 

I -  multa; 

II - embargo de obra; 

III - cassação do documento de licenciamento; 

IV - interdição da edificação; 

V - demolição. 

§1º As penalidades e o valor das multas correspondentes a cada infração estão estabelecidos no Anexo IX, desta Lei 

Complementar.

§2º Antes da aplicação da primeira penalidade, deverá ser feita uma advertência ao infrator através de uma notifica-

ção, que implicará a obrigatoriedade de o infrator sanar a irregularidade dentro do prazo fixado em regulamento. 

§3º A aplicação da penalidade prevista no caput deste artigo não isenta o infrator da obrigação de reparar o dano 

resultante da infração. 

§4º Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as 

penalidades pertinentes. 

Art. 91 A multa será aplicada quando o infrator não sanar a irregularidade dentro do prazo fixado na notificação.

§1º Em caso de reincidência, a multa será aplicada, multiplicando-se o número de incidências e calculada sobre os 

valores previstos no Anexo IX, desta Lei Complementar. 

§2º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se reincidência o cometimento, na mesma obra, da mesma infra-

ção, pela qual foi aplicada penalidade, dentro do prazo de 12 (doze) meses, contados da última autuação pela mesma 

infração.

§3º Os valores de multa serão reajustados anualmente nos mesmos termos da legislação específica em vigor. 

§4º O prazo para pagamento da multa será fixado pelo regulamento desta Lei Complementar, sendo que, após o 

vencimento, será o valor respectivo inscrito em dívida ativa. 

Art. 92 A penalidade de embargo de obra será aplicada quando:

I - a obra for executada sem o respectivo Alvará de Construção; 

II – a obra for executada em desacordo com o respectivo projeto aprovado, em qualquer de seus elementos essenciais;

III - houver omissão ou inobservância  da “Nota de Alinhamento e Nivelamento”; 

IV - a obra for iniciada sem o acompanhamento de um profissional habilitado; 

V - estiver em risco a estabilidade da obra, com perigo para o público ou para o trabalhador, conforme atestado por 

meio de laudo específico;

VI - inexistir placa identificadora da obra e de seus responsáveis técnicos.

VII - não forem observadas as prescrições constantes desta Lei Complementar, no que se refere à mudança de respon-

sável técnico pela obra.

§1º Quando ocorrer algum dos casos previstos neste artigo, será lavrado o auto de infração com imposição da respec-

tiva multa e notificação para paralisação imediata da obra o qual indicará, também, as providências necessárias à sua 

regularização.

§2º Não sendo respeitada a exigência de paralisação, a obra será embargada de forma definitiva, após a aplicação da 

multa correspondente.

§3º Durante o prazo em que vigorar o embargo, somente poderão ser executadas as obras necessárias à garantia da 

segurança da edificação ou dos imóveis vizinhos, devidamente autorizadas pelo Poder Executivo.

§4º O levantamento do embargo somente será concedido mediante petição devidamente instruída pela parte interes-

sada, após vistoria do setor competente e verificação do cumprimento de todas as exigências que se relacionarem com 

a obra ou instalação embargada, bem como do pagamento de todas as multas pertinentes. 

Art. 93 A penalidade de cassação do documento de licenciamento será aplicada após 03 (três) meses do embargo, sem 

que tenham sido encaminhadas as providências para regularização da obra.

Art. 94 A penalidade de interdição será aplicada quando a edificação estiver em situação de risco iminente, com 

perigo para o público, para a vizinhança, ou para o trabalhador, conforme laudo técnico de profissional devidamente 

habilitado.

Art. 95 A demolição, total ou parcial, será imposta quando se tratar de: 

I - construção clandestina, assim entendida a que for feita sem prévia aprovação do projeto, após esgotadas as alterna-

tivas para sua regularização;

II - construção irregular, assim entendida aquela que não for passível de regularização;

III - obra considerada em situação de risco iminente, conforme laudo técnico de profissional devidamente habilitado;

IV - construção em situação de risco em que o proprietário não queira ou não possa reparar.

Parágrafo Único. Tratando-se de obra em situação de risco, a demolição deverá observar o disposto na legislação 

pertinente.

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 96 São partes integrantes desta Lei:

I - Anexo I - Glossário; 

II - Anexo II - Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Unidades Residenciais em Edificações Multifamiliares;

III - Anexo III - Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Áreas de Uso Comum das Edificações;

IV - Anexo IV - Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Unidades Privativas Não Residenciais;

V - Anexo V – Parâmetros de Acessibilidade;

VI – Anexo VI – Figuras;

VII – Anexo VII – Parâmetros Relativos às Áreas de Iluminação e Ventilação;

VIII – Anexo VIII – Parâmetros para Arborização de Passeios;

IX – Anexo IX – Tabela de Penalidades.

Art. 97 Os casos omissos e recursos desta Lei Complementar serão analisados e julgados pela Comissão de Parcelamen-

to, Ocupação e Uso do Solo – CPOUS.

Art. 98 Revogam-se a Lei Complementar n.º 004 de 12 de julho de 2005; Lei n.º 1.013 de 24 de maio de 1972; Lei n.º 

2.550 de 3 de novembro de 1993; Lei n.º 3.131 de 2 de dezembro de 1998; Lei n.º 3.214 de 12 de julho de 1999; Lei n.º 

3.505 de 10 de janeiro de 2002.

Art. 99 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de dezembro de 2008.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Anexo I - Glossário

Acessibilidade: possibilidade e condição igualitárias de acesso e uso, sem barreiras arquitetônicas e obstáculos, para 

todo cidadão, inclusive para as pessoas obesas, portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Afastamento frontal: menor distância entre a edificação e o alinhamento medida perpendicularmente a este.

Afastamento lateral e de fundo: menor distância entre a edificação e as divisas laterais e de fundos, medida perpendi-

cularmente às mesmas.

Alinhamento: limite entre o terreno e o logradouro público.

Altura máxima na divisa: distância máxima vertical, medida do ponto mais alto da edificação na divisa, incluído o muro 

divisório, até a cota do terreno natural naquela prumada.

Alvará: instrumento de licença concedido pelo órgão competente.

Alvará de Construção: licença para edificar, concedida pelo órgão competente do Executivo Municipal.

Andaime: dispositivo de segurança utilizado para suporte de operários durante a execução de obras.

Área de uso comum: área existente no interior de quarteirões, mantida como servidão perene e comum dos edifícios.

Área livre: parte do terreno não ocupada pelo edifício.

Balanço: elemento da construção que se projeta do plano da parede.

Beiral: prolongamento do telhado ou cobertura além da prumada da parede, não podendo ser utilizado como piso.

Calçada: faixa de piso adjacente às paredes externas do edifício.

Canteiro de obras: espaço onde são desenvolvidos os trabalhos de uma construção, armazenagem dos materiais e 

alojamento provisório dos operários.

Casas geminadas: casas que, tendo pelo menos em comum a pa rede de um cômodo de permanência prolongada, 

formam um conjunto arquitetônico único.



Contagem 31 de dezembro de 2008 Diário Oficial de Contagem - Edição 2437
6

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br

Certidão de Baixa e “Habite-se”: documento, emitido pelo Executivo municipal após a certificação de que a edificação 

está concluída, tendo sido construída conforme o projeto aprovado e a legislação urbanística vigente.

Cobertura: elemento de coroamento da edificação, destinado a proteger as demais partes componentes da mesma.

Compartimento: divisão do pavimento de uma edificação para seu uso e ocupação.

Compartimento de permanência prolongada: aquele utilizado para pelo menos uma das seguintes funções ou ativi-

dades: dormir ou repousar, estar ou lazer, preparar ou consumir alimentos, tratamento ou recuperação, trabalhar, 

estudar, reunir.

Compartimento de permanência transitória: aqueles utilizados para uma das funções ou atividades seguintes: 

circulação e acesso de pessoas; higiene pessoal, troca ou guarda de roupas, lavagem e serviços de limpeza, guarda de 

materiais sem a possibilidade de ser exercida qualquer atividade no local.

Corrimão: barra instalada junto a paredes, escadas, rampas ou corredores, com altura adequada para servir de apoio 

aos usuários.

Dependência: construção isolada, ou não, do edifício principal, sem formar unidade de habitação independente.

Depósito: compartimento não habitável destinado à guarda de utensílios e provisões.

Estrutura: conjunto de elementos construtivos de sustentação da edificação, abrangendo fundações, pilares, alvenaria 

autoportante, vigas e lajes.

Embargo: providência legal adotada pelo Executivo Municipal com a finalidade de sustar o prosseguimento da obra 

cuja execução esteja em desacordo com a legislação urbanística.

Esquadria: elemento construtivo destinado a vedação de vãos.

Fachada: a face exterior da edificação.

Fachada principal: é a que está voltada para a via pública; se a edificação tiver mais de uma fachada voltada para o 

logradouro público, a fachada principal será a voltada para o logradouro mais importante.

Fundação: parte da construção destinada a suportar cargas da mesma, e transmitir as pressões ao solo.

Guarda-corpo: barreira de proteção vertical, vedada ou não, utilizada para proteção do usuário do espaço edificado.

Logradouro público: Espaço livre destinado à circulação pública de veículos e de pedestres, constituído por ruas, traves-

sas, becos, avenidas, praças, pontes, etc.

Lote: porção de terreno parcelado com frente para a via pública, destinado a receber edificação.

Marquise: cobertura em balanço destinada exclusivamente à proteção de transeuntes, não podendo ser utilizada como 

piso.

Meio-fio ou guia: elemento de concreto, destinado a separar o leito da via pública do passeio.

Mureta: pequeno muro utilizado para contenção de encostas.

Muro: elemento construtivo que serve de vedação de terrenos.

Muro de arrimo: obra com o fim de sustentar o empuxo das terras.

Nivelamento: determinação do desnível existente em parte do terreno, em relação ao próprio terreno, aos terrenos 

vizinhos ou ao logradouro.

Passeio: parte do logradouro público dotada de pavimentação e destinada ao trânsito de pedestres.

Patamar: superfície plana de concordância de dois lances sucessivos de uma escada ou rampa.

Pavimento: espaço de uma edificação situado entre dois pisos sobrepostos ou entre o piso e a face inferior da cober-

tura.

Pavimento térreo ou primeiro pavimento: aquele cujo piso apresente o menor desnível em relação ao ponto mais alto 

do passeio no alinhamento. Quando o lote tiver testada para mais de uma via, o alinhamento que servirá de referência 

para o primeiro pavimento será definido mediante escolha do interessado.

Pé-direito: distância vertical entre o piso acabado e o teto de um compartimento.

Peitoril: superfície horizontal de fechamento inferior de uma janela ou paramento superior de uma mureta, parapeito 

ou guarda-corpo de terraços, balcões e varandas; por extensão, medida vertical entre esta superfície e o piso interno 

do compartimento onde se acha situada.

Pérgula: conjunto de elementos horizontais ou inclinados, distanciados regularmente, sem constituir cobertura.

Reconstruir: refazer, no mesmo lugar, total ou parcialmente, uma construção, respeitando-se a forma primitiva.

Pilar: elemento construtivo de suporte nas edificações.

Reentrância: espaço aberto que fica recuado do plano da fachada onde se situa.

Referência de nível de construção: cota de referência de alinhamento e nivelamento constante nos croquis fornecido 

pelo Executivo municipal.

Reforma: é o conjunto de reparos efetuados em uma edificação já existente, que não implique em alteração: dos 

compartimentos, dos vãos de iluminação e ventilação, e da área construída.

Saliência: elemento construtivo da edificação que se destaca em relação ao plano de uma fachada, como brises, jardi-

neiras, elementos decorativos e/ou estruturais.

Sobreloja: compartimento situado acima da loja, com acesso exclusivo pela mesma, da qual é parte integrante.

Soleira: parte inferior do vão da porta localizada no mesmo plano do piso desta.

Subsolo: qualquer pavimento construído abaixo do primeiro pavimento da edificação.

Tapume: elemento de vedação provisória que circunscreve um terreno ou construção, visando o seu isolamento ou 

proteção dos transeuntes, utilizada durante o período da obra.

Terraço: local descoberto sobre uma edificação ou ao nível de um de seus pavimentos constituindo piso acessível e 

utilizável.

Terreno natural: superfície de terreno na situação em que se apresenta ou se apresentava na natureza ou na confor-

mação dada por ocasião da execução do parcelamento.

Testada: divisa do lote que coincide com o alinhamento.

Teto: plano ou superfície acabada de fechamento superior de um compartimento.

Unidade autônoma: parte da edificação destinada ao uso privativo.

Vãos: espaços entre paredes, pilares, ou colunas, podendo ser livres ou fechados por portas e /ou janelas.

Varanda: área aberta com peitoril ou parapeito de altura máxima de 1,20m (um metro e vinte centímetros).

Verga: elemento de sustentação na parte superior das esquadrias ou vãos.

LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Anexo II - Parâmetros Relativos às Áreas de Iluminação e Ventilação

TIPO DE ÁREA
DIÂMETRO MÍNIMO A SER 

INSCRITO NA ÁREA - D
ÁREA MÍNIMA OBSERVAÇÕES

ÁREA PRINCIPAL FECHADA D = 2,0 + H / B 10,0 m2

B = 4 para uso residencial

B = 6 para os demais usos

Diâmetro nunca inferior a 2,0 m.

ÁREA PRINCIPAL ABERTA D = 1,5 + H / 6 _ Diâmetro nunca inferior a 1,50m

ÁREA SECUNDÁRIA ABERTA OU 

FECHADA
D = 1,5 + H / 10 6,0m2 Diâmetro nunca inferior a 1,50m.

H = distância entre o piso do pavimento considerado e o piso do pavimento imediatamente superior ao primeiro 

pavimento ventilado através da referida área de iluminação e ventilação

LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Anexo III - Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Unidades Residenciais em Edificações Multifamiliares

Parâme-

tros 

Compar-

timentos

Área 

Mínima

(m²)

Dimensão 

Mínima

(m)

Área Mínima do 

Vão de Ilumina-

ção em Relação à 

Área do Piso do 

Compartimento

Altura 

Máxima da 

Verga em 

Relação ao 

Pé-Direito

Pé-Direito 

Mínimo 

(m)

Largura 

Mínima dos 

Vãos de 

Acesso (m)

Altura Mínima 

da faixa de Im-

permeabilização 

de Parede (m)

Revesti-

mento 

de Piso

Observações

Perma-

nência 

Prolon-

gada

8,00* 2,00 1/6 ou 1/5** 1/6 2,60 0,70*** - -

* pelo menos um dos 

compartimentos de 

permanência prolon-

gada deverá ter área 

mínima = 12,00m².

** quando for ilu-

minado e ventilado 

através de área 

coberta.

*** os vãos de 

acesso á área externa 

deverão ter largura 

mínima de 0,80m.

Dormitó-

rio de 

Serviço*

4,00 1,80 1/6 ou 1/5** 1/6 2,60 0,70 - -

* dormitório com 

acesso direto pela 

área de serviço.

** quando for ilu-

minado e ventilado 

através de área 

coberta.

Preparo e 

Manu-

seio de 

Alimen-

tos

(Cozinha)

4,00 1,80 1/6 ou 1/5** 1/6 2,60 0,70**

0,45 

(acima das 

bancadas)

iImper-

meabili-

zado

* quando for ilu-

minada e ventilada 

através de área 

coberta.

** se o vão der 

acesso à área de ser-

viço ou área externa 

deverá ter largura 

mínima de 0,80m.

Área de  

Serviço*
2,20 1,0 1/8 ou 1/6 ** 1/6 2,40 0,70***

1,50

(em relação ao 

piso)

imper-

meabili-

zado

* pode ser conjugada 

com a cozinha, res-

guardadas as áreas 

mínimas de cada 

compartimento.

** quando for ilu-

minada e ventilada 

através de área 

coberta.

*** se o vão for o 

único ou der acesso á 

área externa deverá 

ter largura mínima 

de 0,80m.

Despen-

sa*
_** 0,80 1/8 ou 1/6 *** 1/6 2,40 _ _

imper-

meabili-

zado

* só poderá se comu-

nicar com cozinha, 

copa, área de serviço 

ou circulação.

** para área ≤ 2,00m² 

fica dispensada da 

iluminação e ventila-

ção diretas.

*** quando for 

iluminada e ventila-

da através de área 

coberta.

Banheiro 

de

Serviço

1,50* 0,90 1/8 ou 1/6 ** 1/6 2,40 0,60 1,80

imper-

meabili-

zado

* prevendo um 

chuveiro e um vaso 

sanitário, no mínimo.

** quando for ilu-

minado e ventilado 

através de área 

coberta.

LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Anexo III (continuação) - Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Unidades Residenciais em Edificações Multifa-

miliares

Parâme-

tros 

Compar-

timentos

Área 

Míni-

ma

(m²)

Dimen-

são 

Mínima

(m)

Área Mínima 

do Vão de 

Iluminação em 

Relação à Área 

do Piso do Com-

partimento

Altura 

Máxima 

da Verga 

em Rela-

ção ao Pé-

Direito

Pé-Direito 

Mínimo

(m)

Largura 

Mínima 

dos Vãos 

de Acesso

(m)

Altura Míni-

ma da faixa 

de Imperme-

abilização de 

Parede

(m)

Revesti-

mento 

de Piso

Observações

Banheiro 

Social/ 

Banheiro 

da Suíte

2,40 1,20 1/8 ou 1/6 * 1/6 2,40 0,60 1,50**

imper-

meabili-

zado

* quando for iluminado e 

ventilado através de área 

coberta.

** 1,80m no box, que terá a 

largura mínima de 0,80m.

Lavabo* 1,50 0,90 1/8 ou 1/6** 1/6 2,40 0,60 -

imper-

meabili-

zado

* admitida ventilação 

mecânica.

** quando for iluminado e 

ventilado através de área 

coberta.
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Parâme-

tros 

Compar-

timentos

Área 

Míni-

ma

(m²)

Dimen-

são 

Mínima

(m)

Área Mínima 

do Vão de 

Iluminação em 

Relação à Área 

do Piso do Com-

partimento

Altura 

Máxima 

da Verga 

em Rela-

ção ao Pé-

Direito

Pé-Direito 

Mínimo

(m)

Largura 

Mínima 

dos Vãos 

de Acesso

(m)

Altura Míni-

ma da faixa 

de Imperme-

abilização de 

Parede

(m)

Revesti-

mento 

de Piso

Observações

Circula-

ção*
-

0,90

ou

1,00**

1/8 ou 1/6*** 1/6 2,40 - - -

* quando o comprimento 

≤ 5,0m, fica dispensado da 

iluminação e ventilação.

** quando o comprimento 

>5,0m, deverá ter largura 

mínima de 1,0m.

*** quando for iluminada 

e ventilada através de área 

coberta.

Rampa 

para

pedes-

tres*

- 1,20 1/8 ou 1/6** - -*** - -

liso e 

antider-

rapante

* pelo menos uma rampa 

adaptada para acessibilidade 

a pessoa portadora de 

deficiência ou mobilidade 

reduzida, de acordo com 

a norma aplicável; para as 

demais rampas que tenham 

mesma origem e destino 

da primeira, a inclinação 

máxima será de 12%.

** quando for iluminada ou 

ventilada através de área 

coberta.

*** garantir altura mínima 

de 2,10m, sob qualquer 

obstáculo.

Caixa de 

Escada*
- 1,20** 1/8 ou 1/6*** - - - -

liso e 

antider-

rapante

* garantir altura mínima 

de 2,10m, sob qualquer 

obstáculo.

** 0,80m quando interna às 

unidades autônomas.

*** quando for iluminada 

ou ventilada através de área 

coberta.

Abrigo / 

Gara-

gem

-

2,30 x 

4,50 

(por 

vaga)

1/8 ou 1/6* 1/6 2,20** - - -

* quando for iluminado ou 

ventilado através de área 

coberta.

** em relação a qualquer 

elemento construtivo.

LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Anexo IV - Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Áreas de Uso Comum das Edificações

Parâme-

tros 

Compar-

timentos

Área 

Mínima

(m²)

Dimensão 

Mínima

(m)

Área Mínima do 

Vão de Ilumina-

ção em Relação à 

Área do Piso do 

Compartimento

Altura 

Máxima da 

Verga em 

Relação ao 

Pé-Direito

Pé-Direito 

Mínimo 

(m)

Largura 

Mínima 

dos Vãos 

de Acesso

(m)

Altura Míni-

ma da faixa 

de Imperme-

abilização de 

Parede

(m)

Reves-

timen-

to de 

Piso

Observações

Hall -

1,20

ou

1,50*

ou

2,00**

1/8 ou 1/6*** 1/6 2,40 0,80 - -

* circulação em frente 

ao elevador para o uso 

residencial.

** circulação em frente 

ao elevador para o uso 

não residencial.

*** quando for ilumina-

do e ventilado através de 

área coberta. Permitida 

ventilação mecânica. 

Circula-

ção de

pedestre*

-

1,20

ou

1,50**

1/8 ou 1/6*** 1/6 2,40 0,80 - -

* para rampa, deverá ser 

adaptada para acessibili-

dade de pessoa portadora 

de deficiência ou mobili-

dade reduzida, conforme 

norma aplicável; para 

as demais rampas que 

tenham mesma origem 

e destino da primeira, a 

inclinação máxima será 

de 12%.

** para comprimento 

> 10,0 m. Neste caso,  

iluminação e ventilação 

deverão ser diretas.

*** quando for iluminada 

e ventilada através de 

área coberta.

Caixa de 

escada*
- 1,20** 1/8 ou 1/6*** 1/6 2,40 0,80 - -

* garantir altura mínima 

de 2,10m, sob qualquer 

obstáculo.

** largura livre de 

corrimão.

*** quando for iluminada 

e ventilada através de 

área coberta.

Parâme-

tros 

Compar-

timentos

Área 

Mínima

(m²)

Dimensão 

Mínima

(m)

Área Mínima do 

Vão de Ilumina-

ção em Relação à 

Área do Piso do 

Compartimento

Altura 

Máxima da 

Verga em 

Relação ao 

Pé-Direito

Pé-Direito 

Mínimo 

(m)

Largura 

Mínima 

dos Vãos 

de Acesso

(m)

Altura Míni-

ma da faixa 

de Imperme-

abilização de 

Parede

(m)

Reves-

timen-

to de 

Piso

Observações

Garagem -

2,30 X 

4,50

(por 

vaga)

1/8 ou 1/6* 1/6 2,20** 2,50 - -

* quando for iluminada e 

ventilada através de área 

coberta.

** em relação a qualquer 

elemento construtivo.

Acesso de

veículos
-

2,50

(livre)
1/8 ou 1/6* 1/6 2,20** 2,50 - -

* quando for iluminado e 

ventilado através de área 

coberta.

** em relação a qualquer 

elemento construtivo.

LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Anexo V - Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Unidades Privativas Não Residenciais

Parâmetros

Comparti-

mentos

Área

Mínima

(m²)

Dimensão 

Mínima

(m)

Área Mínima 

do vão de 

Iluminação  

em  Relação ao 

Piso do Com-

partimento

Altura  

Máxima 

da Verga 

em Rela-

ção ao Pé 

Direito

Pé- 

Direito  

Mínimo  

(m)

Largura 

Mínima dos 

vãos de 

acesso  

(m)

Altura Míni-

ma  faixa de 

Impermea-

bilização de 

Parede

(m)

Revesti-

mento 

de piso

Observações

Circulação 

privativa
- 0,90 1/8 ou 1/6* 1/6 2,40 - - -

* quando for iluminada e 

ventilada através de área 

coberta.

Caixa de 

escada*
- 1,20 1/8 ou 1/6** 1/6 - - -

liso e 

antider-

rapante

* garantir altura mínima 

de 2,10m, sob qualquer 

obstáculo.

** quando for iluminada 

e ventilada através de 

área coberta.

Salas 

comerciais, 

escritórios e 

similares*

12,0 2,00 1/6 ou 1/5** 1/6 2,60 0,80 - -

* permitida ventilação 

mecânica.

** quando for iluminado 

e ventilado através de 

área coberta.

Galpão - - 1/10 ou 1/8* 1/6 3,50 - - -

* quando for iluminado e 

ventilado através de área 

coberta.

Lojas* 8,0 2,00 1/10 ou 1/8** 1/6 3,50*** 0,80 - -

* permitida ventilação 

mecânica

** quando for iluminada 

e ventilada através de 

área coberta.

*** 2,60m abaixo da 

sobreloja; 5,10m no caso 

de loja com sobreloja.

Sobrelojas*
- 2,00 1/10 ou 1/8** 1/6 2,40 - - -

* permitida ventilação 

mecânica.

** quando for iluminada 

e ventilada através de 

área coberta.

Garagem -
2,30x4,50

(por vaga)
1/8 ou 1/6* 1/6 2,20** 2,50 - -

* quando for iluminada 

ou ventilada através de 

área coberta.

** em relação a qualquer 

elemento construtivo.

Instalação 

sanitária*
1,50 0,90 1/8 ou 1/6** 1/6 2,40 0,60 1,50

Imper-

meabili-

zado

* permitida ventilação 

mecânica

** quando for iluminada 

ou ventilada através da 

área coberta.

Banheiro* 1,80 0,90 1/8 ou 1/6** 1/6 2,40 0,60 1,50***

Imper-

meabili-

zado

*  permitida  ventilação  

mecânica.

** quando for iluminado 

ou ventilado através de 

área coberta.

*** 1,80m no box, que 

terá a largura mínima 

de 0,80m.

Compar-

timento 

destinado 

exclusiva-

mente ao 

chuveiro 

ou ao vaso 

sanitário*

1,00 0,90 1/8 ou 1/6** 1/6 2,40 0,60 1,50

Imper-

meabili-

zado

*  permitida  ventilação  

mecânica.

** quando for iluminado 

ou ventilado através de 

área coberta.

Dormitório 

de hotel e 

similares

8,0 2,00 1/6 ou 1/5* 1/6 2,60 0,80 - -

* quando for iluminado 

ou ventilado através de 

área coberta.
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LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Anexo VI - Parâmetros de Acessibilidade

Tipo de Uso Residencial Comercial Industrial
Edifício 

Público ou 

Privado de 

Uso Coletivo

Condições de acessibilidade Unifamiliar

Multifami-

liar Hori-

zontal (até 

2 pavtos)

Multifamiliar Vertical 

(acima de 2 pavtos)
Conjunto 

Residencial

Lojas abertas p/ 

logradouro

Galeria de lojas / 

Prédio de salas
Agência 

bancária

cada 

galpão 

≤360m²

cada 

galpão 

>360m²

circulação 

vertical 

≤8,80m

circu-

lação 

vertical 

>8,80m

circulação 

vertical 

≤8,80m

circulação 

vertical 

>8,80m

cada loja 

≤360m²

cada loja 

>360m²

circulação 

vertical 

≤8,80m

circulação 

vertical 

>8,80m

Si
st

em
a 

vi
ár

io

Acesso livre de barreiras nos passeios das vias 

públicas. 
x x x x x x x x x x x x x x x

Construção de rampas de acesso (mín. de 2 

por quadra, junto às faixas de pedestre) nos 

meio-fios e sarjetas dos novos empreendimen-

tos imobiliários.

x

C
ir

cu
la

çã
o

 d
en

tr
o

 d
o

 e
m

p
re

en
-

d
im

en
to

Acesso livre de barreiras a todas as unidades 

autônomas e à area comum - Exigência 

de elevador (modelo c/ cabine de no mín. 

1,10x1,40m), rampa ou plataforma, com es-

pecificações técnicas que atendam as normas 

para portadores de deficiência.

x

Se Circula-

ção Vertical  

>8,80m

x x x x x x x x

Acesso livre de barreiras até o interior do 

edifício e áreas comuns.
x* x x x x x x x x x x x x x

Previsão, em projeto, de fosso para instalação 

futura de elevador (especificar modelo com 

cabine de no mínimo 1,10x1,40m)

x

Se Circula-

ção Vertical  

≤8,80m

x x

Sa
n

it
ár

io
s 

e 
b

eb
ed

o
u

ro
s Exigência de bebedouro e sanitários masculi-

no e feminino adaptados para portadores de 

deficiência (dimensões mínimas 1,50 x 1,70m), 

conforme norma.

x x

Pelo menos um sanitário adaptado para 

portadores de deficiência (dimensões mínimas 

1,50 x 1,70m), em local acessível, conforme 

norma.

x x x x x x x x

V
ag

as
 e

st
ac

io
-

n
am

en
to

Vagas para deficiente próxima ao acesso de 

pedestres, na proporção de 1 vaga para cada 

100 vagas exigidas ou fração. Excetuam-se 

desta regra os casos nos quais o número de 

vagas exigidas for menor ou igual a 10. 

x x x x x x x x x x x x x x

R
es

er
va

 d
e 

u
n

id
ad

es
 

re
si

d
en

ci
ai

s

Destinação preferencial de apartamentos 

localizados no andar térreo de edifícios resi-

denciais construídos pelo Estado, aos idosos e 

portadores de deficiência.

x

Preferência na aquisição de 10% das unidades 

habitacionais, em conjuntos financiados pelo 

Poder Público Municipal ou com recursos 

orçamentários do Estado.

x

(*) garantir acesso livre de barreiras até o interior de 10% das Unidades Habitacionais e às áreas comuns.
LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Anexo VII – Parâmetros para Arborização de Passeios

LARGURA CONSTRUÇÃO PLANTIO / PORTE

VIA PASSEIO NO ALINHAMENTO
COM AFASTA-

MENTO
SOB A FIAÇÃO OPOSTO A FIAÇÃO

< 9,0m

≤ 1,80m
SIM - NÃO ARBORIZAR NÃO ARBORIZAR

- SIM NÃO ARBORIZAR PEQUENO

> 1,80m
SIM - NÃO ARBORIZAR PEQUENO

- SIM NÃO ARBORIZAR PEQUENO

≥ 9,0m                          

< 12,0m

≤ 1,80m
SIM - NÃO ARBORIZAR MEDIO

- SIM NÃO ARBORIZAR MEDIO

> 1,80m
SIM - PEQUENO MEDIO OU GRANDE

- SIM PEQUENO MEDIO OU GRANDE

≥ 12,0m

≤ 1,80m
SIM - PEQUENO MEDIO OU GRANDE

- SIM PEQUENO MEDIO OU GRANDE

> 1,80m
SIM - PEQUENO MEDIO OU GRANDE

- SIM PEQUENO MEDIO OU GRANDE

LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

ANEXO VIII - TABELA DE PENALIDADES 

INFRAÇÃO

ORDEM DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

VALOR DA 

MULTA (R$)
MUL-

TA

EMBARGO  

DA OBRA

CASSAÇÃO DA 

LICENÇA

INTER-

DIÇÃO 

DO 

LOCAL

DEMO-

LIÇÃO

Edificação em situação de risco iminente para 

o público, a vizinhança, ou o trabalhador
1º 2º 3º 4º 5º 4.000,00

Demolição  de bens tombados ou em processo 

de tombamento sem a respectiva licença 
1º 2º - - -    8.000,00

Demolição sem a respectiva licença 1º 2º - - -    2.000,00

Demolição sem responsável habilitado nos 

casos estabelecidos nesta Lei Complementar.
1º 2º - - -    2.000,00

Execução de obra sem Alvará de Construção 1º 2º - - 3º 4.000,00

Execução de obra com Alvará de Construção 

vencido
1º 2º - - - 1.000,00

Execução de obra em desacordo com o proje-

to aprovado, no que se refere aos parâmetros 

estabelecidos nesta Lei Complementar

1º 2º 3º - 4º 2.000,00

Início de obra sem a respectiva comunicação 

à Prefeitura no prazo estabelecido em Lei 

Complementar

1º - - - -       500,00

Início de obra sem o acompanhamento de 

profissional habilitado 
1º 2º - - - 2.000,00

Inexistência na obra da cópia do projeto 

aprovado e do Alvará de Construção
1º - - - -      500,00

Inexistência na obra de placa identificadora 

da obra e de seus responsáveis técnicos
1º 2º - - - 500,00

Inobservância das prescrições constantes desta 

Lei Complementar, no que se refere à mudan-

ça de responsável técnico pela obra.

1º 2º - - - 500,00

Omissão ou inobservância  da “Nota de 

Alinhamento e Nivelamento” ou locação 

incorreta da obra

1º 2º - - 3º 2.000,00

Lotes e terrenos em condições irregulares de 

fechamento, conservação, limpeza, drenagem 

ou sem capina

1º - - - -       500,00

Passeio em condições irregulares. 1º - - - -       500,00

Instalação irregular de canteiro de obras, 

equipamentos e tapumes
1º - - - - 1.000,00

Disposição incorreta de material de constru-

ção ou entulho
1º - - - - 1.000,00

Nota: As penalidades poderão ser cobradas simultaneamente ou ter a ordem de aplicação alterada, dependendo da 

gravidade da situação.

LEI COMPLEMENTAR nº 055, de 23 de dezembro de 2008

Anexo IX - Figuras

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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DECRETO nº 1074, de 23 de dezembro de 2008

Estabelece a delimitação precisa das unidades territoriais 

do Município.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 

58 e art. 88, da Lei Complementar nº 033, de 26 de de-

zembro de 2006 e no §1º, do art. 12, da Lei Complemen-

tar nº 040, de 12 de julho de 2007;

DECRETA:

Art. 1º A descrição perimétrica das Unidades de 

Planejamento, definidas no art. 58 e Anexo 4 da Lei 

Complementar nº 033, de 26 de dezembro de 2006, que 

instituiu o Plano Diretor, fica estabelecida no Anexo 1 

deste Decreto.

Art. 2º A descrição perimétrica das Unidades de Análise, 

que constituem as Unidades de Planejamento descritas 

no art. 1º deste Decreto, fica estabelecida no Anexo 2 

deste Decreto.

Art. 3º A representação gráfica das Unidades de Plane-

jamento e das Unidades de Análise fica estabelecida no 

mapa do Anexo 3 deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de dezembro de 

2008.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 1074, de 23 de dezembro de 2008

ANEXO 1

DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 1 (cód. 110)

CIDADE INDUSTRIAL

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P1, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com a linha férrea 

da Ferrovia Centro-Atlântica/Demetrô, entre os bairros 

Camargos e Cidade Industrial.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar a Rua Alfa 

(encontro da Avenida Teresa Cristina com Rua Alfa), em 

frente ao Conjunto Habitacional Sandoval de Azevedo.

Dobrando à direita, segue pela Rua Alfa; novamente à 

direita, segue pela Rua Manoel Moreira até reencontrar 

a Rua Alfa. Dobrando à direita, segue pela Rua Alfa 

até encontrar a Rua Alexandrina de Souza; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Rua Alexandrina de Souza 

até encontrar a Rua Manoel Moreira; à esquerda, segue 

pelo eixo da Rua Manoel Moreira, continuando pela Rua 

Dona Arminda dos Reis, até encontrar a Rua Vera Cruz; 

dobrando à esquerda, segue pela Rua Vera Cruz até 

encontrar a Rua Garcia Rodrigues; dobrando à direita, 

segue pelo eixo da Rua Garcia Rodrigues até encontrar 

a Rua Marilack; à esquerda, segue pelo eixo da Rua 

Marilack até encontrar a Rua Cruzeiro do Sul; à esquerda, 

segue pela Rua Cruzeiro do Sul até encontrar a Rua 

Vicentino José Herculano; à direita, segue pelo eixo da 

Rua Vicentino José Herculano até encontrar a Avenida 

General David Sarnoff; dobrando à esquerda, segue pelo 

eixo da Avenida General David Sarnoff, passando pela 

Praça dos Trabalhadores; ainda pelo eixo da Avenida 

General David Sarnoff, passa pela Praça Coronel Manoel 

de Matos ou Praça “F”; mais adiante, passa pela Praça 

Sem Denominação (cruzamento com a Avenida Francisco 

Firmo de Matos) e prossegue até o ponto onde têm início 

as avenidas João César de Oliveira e Marechal Castelo 

Branco. Segue pelo eixo da Avenida Marechal Castelo 

Branco até encontrar a linha férrea da Ferrovia Centro-

Atlântica/Demetrô; dobrando à direita, segue pela linha 

férrea até interceptar o limite municipal entre Contagem 

e Belo Horizonte no ponto P1, início desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento é constituída pelas Unida-

des de Análise 1–Cidade Industrial (cód. 111) e 2–Jardim 

Industrial (cód. 112).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 2 (cód. 120)

INDUSTRIAL

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P2, interseção do limite municipal en-

tre Contagem e Belo Horizonte com a Rua Alfa (encontro 

da Avenida Teresa Cristina com a Rua Alfa), em frente ao 

Conjunto Habitacional Sandoval de Azevedo.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar a Rua Coronel 

Gabriel Capistrano (encontro da Rua Tiradentes ou 

Aderbal Rodrigues Vaz com a Rua Coronel Gabriel Capis-

trano), entre os bairros Industrial 3ª seção, Santa Maria, 

Industrial Santa Rita e Lindéia.

Dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua Coronel 

Gabriel Capistrano até encontrar a Rua Maria Margarida; 

continua pelo eixo da Rua Maria Margarida até a Rua Rio 

Tapajós; dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Rio 

Tapajós até encontrar a Rua Marajó; à direita, segue pelo 

eixo da Rua Marajó até a Praça Maria Cecília de Freitas; 

contorna a Praça Maria Cecília de Freitas no sentido de 

tráfego até a Avenida Alvarenga Peixoto; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Avenida Alvarenga Peixoto 

até encontrar a Rua Doutor Júlio Ribeiro; dobrando à 

direita, pela Rua Doutor Júlio Ribeiro, e em seguida à 

esquerda, toma a Rua Santa Alexandrina ou Quintão; 

segue pelo eixo da Rua Santa Alexandrina ou Quintão 

até encontrar a Rua José Gonçalves; à direita, segue pela 

Rua José Gonçalves, prosseguindo pela Rua Padre João, 

até encontrar a Rua Manoel Zacarias; à direita, segue 

pelo eixo da Rua Manoel Zacarias até a Avenida General 

David Sarnoff; dobrando à direita, segue pelo eixo da 

Avenida General David Sarnoff, passando pela Praça dos 

Trabalhadores, e prosseguindo até encontrar a Rua Vicen-

tino José Herculano; dobrando à direita, segue pelo eixo 

da Rua Vicentino José Herculano até a Rua Cruzeiro do 

Sul; dobrando à esquerda, segue pela Rua Cruzeiro do Sul 

até a Rua Marilack; dobrando à direita, segue pelo eixo 

da Rua Marilack até encontrar a Rua Garcia Rodrigues; 

novamente à direita, segue pela Rua Garcia Rodrigues 

até a Rua Vera Cruz; dobrando à esquerda, segue pela 

Rua Vera Cruz até encontrar a Rua Dona Arminda dos 

Reis; à direita, segue pelo eixo da Rua Dona Arminda dos 

Reis até a Rua Manoel Moreira; segue pela Rua Manoel 

Moreira até encontrar a Rua Alexandrina de Souza; 

dobrando à direita, segue pela Rua Alexandrina de Souza 

até a Rua Alfa; à esquerda, segue pela Rua Alfa até a Rua 

Manoel Moreira; novamente à esquerda, segue pelo eixo 

da Rua Manoel Moreira até reencontrar a Rua Alfa na 

extremidade sudeste do Conjunto Habitacional Sandoval 

de Azevedo; novamente à esquerda, segue pela Rua Alfa 

até interceptar o limite municipal entre Contagem e Belo 

Horizonte no ponto P2, início desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento corresponde à Unidade de 

Análise 3–Industrial (cód. 121).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 3 (cód. 130)

INCONFIDENTES/BANDEIRANTES

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P3, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com a Rua Coronel Ga-

briel Capistrano (encontro da Rua Tiradentes ou Aderbal 

Rodrigues Vaz com a Rua Coronel Gabriel Capistrano), 

entre os bairros Industrial 3ª seção, Santa Maria, Indus-

trial Santa Rita e Lindéia.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar as ruas Santa 

Maria e Coronel Salvador Fernandes (encontro da Rua In-

dustrial ou Manjericão com as ruas Santa Maria e Coronel 

Salvador Fernandes), entre os bairros Santa Maria, Parque 

Durval de Barros e Jardim Riacho das Pedras.

Dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Coronel 

Salvador Fernandes até encontrar a Rua Padre Gonçalves 

Lopes; dobrando à direita, segue pela rua Padre Gon-

çalves Lopes até a Rua Monsenhor Messias; dobrando à 

esquerda, segue pelo eixo da Rua Monsenhor Messias até 

encontrar a Rua dos Ingleses; dobrando à direita, segue 

pela Rua dos Ingleses até encontrar a Avenida Marco Au-

rélio Bicalho (antiga Avenida dos Austríacos); dobrando 

à esquerda, segue pelo eixo da Avenida Marco Aurélio 

Bicalho até encontrar a Rodovia BR-381; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Rodovia BR-381 até defrontar 

a Avenida Coronel Jove Soares Nogueira; dobrando à es-

querda, segue pelo eixo da Avenida Coronel Jove Soares 

Nogueira até a Rua Rio Paraopeba; dobrando à esquerda, 

segue pelo eixo da Rua Rio Paraopeba até encontrar a 

Rua Rio Pardo; dobrando à esquerda, segue pela Rua Rio 

Pardo até a Rua Rio Cuiabá; dobrando à direita, segue 

pelo eixo da Rua Rio Cuiabá até a Rua Rio Comprido; 

dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Rio Comprido 

até encontrar a Praça Freire Andrade; a partir da praça, 

segue pelo eixo da Rua Humberto Demoro até encontrar 

a Avenida General David Sarnoff; dobrando à direita, 

segue pelo eixo da Avenida General David Sarnoff, passa 

pela Praça “F” ou Praça Coronel Manoel de Matos e 

continua até encontrar a Rua Manoel Zacarias; dobrando 

à direita, segue pela Rua Manoel Zacarias até a Rua Padre 

João; dobrando à esquerda, segue pela Rua Padre João, 

prosseguindo pela Rua José Gonçalves até encontrar a 

Rua Quintão ou Santa Alexandrina; dobrando à esquer-

da, segue pelo eixo da Rua Quintão ou Santa Alexandrina 

até encontrar a Rua Doutor Júlio Ribeiro; dobrando à di-

reita, segue até a Avenida Alvarenga Peixoto; dobrando à 

esquerda, segue pelo eixo da Avenida Alvarenga Peixoto 

até a Praça Maria Cecília de Freitas; contorna a praça no 



Contagem 31 de dezembro de 2008 Diário Oficial de Contagem - Edição 2437
12

sentido contrário ao tráfego, até encontrar a Rua Marajó. 

Dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Marajó até 

encontrar a Rua Tapajós; dobrando à esquerda, segue 

pelo eixo da Rua Tapajós até a Rua Maria Margarida; 

dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua Maria Mar-

garida até a Rua Coronel Gabriel Capistrano; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Rua Coronel Gabriel Capistra-

no até interceptar o limite municipal entre Contagem e 

Belo Horizonte no ponto P3, início desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento é constituída pelas Unida-

des de Análise 4–Inconfidentes (cód. 131), 5–Amazonas 

(cód. 132) e 6–Bandeirantes (cód. 133).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 4 (cód. 140)

RIACHO

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P4, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com as ruas Santa 

Maria e Coronel Salvador Fernandes (encontro da Rua In-

dustrial ou Manjericão com as ruas Santa Maria e Coronel 

Salvador Fernandes), entre os bairros Santa Maria, Parque 

Durval de Barros e Jardim Riacho das Pedras. 

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até a trijunção de limites 

Contagem/Belo Horizonte/Ibirité; continua pelo limite 

municipal entre Contagem e Ibirité até a trijunção de 

limites Contagem/Ibirité/Betim; continua pelo limite 

municipal entre Contagem e Betim até a Praça Sem Deno-

minação (encontro da Passagem de Pedestres com as ruas 

“12” e “7”), em frente ao Conjunto Habitacional Riacho 

III, Parque Estadual Fernão Dias e empresa Encol.

Dobrando à direita, segue até a Rua Rio Comprido; no-

vamente à direita, segue pelo eixo da Rua Rio Comprido 

até encontrar a Rua Salermo; dobrando à esquerda segue 

pela Rua Salermo até a Rua Mônaco; dobrando à esquer-

da, segue pela Rua Mônaco até a Rua Pompéia; dobrando 

à direita, segue pelo eixo da Rua Pompéia até encontrar 

o córrego sem denominação; novamente à direita, segue 

pelo córrego até que este, sob o Beco Candeias, encontre 

a Avenida Francisco Firmo de Matos ; dobrando à esquer-

da, segue pelo eixo da Avenida Francisco Firmo de Matos 

até a Praça Sem Denominação (encontro das avenidas 

Francisco Firmo de Matos e Olímpio Garcia); dobrando à 

direita, segue pela Avenida Olímpio Garcia até a Praça 

Freire Andrade; dobrando à direita, segue pelo eixo 

da Rua Rio Comprido até encontrar a Rua Rio Cuiabá; 

dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua Rio Cuiabá 

até encontrar a Rua Rio Pardo; dobrando à esquerda, 

segue pela Rua Rio Pardo até encontrar a Rua Rio Para-

opeba; dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Rio 

Paraopeba até encontrar a Avenida Coronel Jove Soares 

Nogueira; novamente à direita, segue pelo eixo da Aveni-

da Coronel Jove Soares Nogueira até encontrar a Rodovia 

BR-381; novamente à direita, segue pelo eixo da Rodovia 

BR-381 até defrontar a Avenida Marco Aurélio Bicalho 

(antiga Avenida dos Austríacos); dobrando à esquerda, 

segue pelo eixo da Avenida Marco Aurélio Bicalho até en-

contrar a Rua dos Ingleses; dobrando à direita, segue pela 

Rua dos Ingleses até a Rua Monsenhor Messias; dobrando 

à esquerda, segue pelo eixo da Rua Monsenhor Messias 

até encontrar a Rua Padre Gonçalves Lopes; dobrando 

à direita, segue pela Rua Padre Gonçalves Lopes até a 

Rua Coronel Salvador Fernandes; dobrando à esquerda, 

segue pelo eixo da Rua Coronel Salvador Fernandes até 

interceptar o limite municipal entre Contagem e Belo 

Horizonte no ponto P4, início desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento é constituída pelas Uni-

dades de Análise 7–Riacho (cód. 141) e 8–Jardim Riacho 

(cód. 142).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 5 (cód. 150)

ELDORADO

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P5, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Betim com a Praça Sem Denominação 

(encontro da Passagem de Pedestres com as ruas “12” 

e “7”), em frente ao Conjunto Habitacional Riacho III, 

Parque Estadual Fernão Dias e empresa Encol.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Betim até interceptar a linha férrea da Fer-

rovia Centro-Atlântica, entre o Bairro Galoca e o Parque 

Estadual Fernão Dias.

Dobrando à direita, segue pela linha férrea até a trans-

posição elevada que interliga as ruas Santo Antônio e 

Manoel Pereira Mendes; dobrando à direita, segue pelo 

eixo da Rua Manoel Pereira Mendes até a Avenida José 

Diniz e Silva; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da 

Avenida José Diniz e Silva até o tangenciamento desta 

com a faixa de domínio da linha férrea da Ferrovia 

Centro-Atlântica; daí, continua pela linha férrea até 

defrontar a Avenida Marechal Castelo Branco; dobrando 

à direita, segue pelo divisor de águas entre as bacias de 

Vargem das Flores e Pampulha até o encontro deste com 

o divisor de águas entre os córregos da Tapera e São João 

ou do Cabral (próximo às duas torres da linha de trans-

missão da Cemig); à direita, segue pelo divisor de águas 

entre os córregos da Tapera e São João ou do Cabral, 

até encontrar a cerca de divisa do loteamento Bairro do 

Comércio (próximo às três torres da linha de transmissão 

da Cemig); desce o espigão pela divisa sul do loteamento 

Bairro do Comércio até encontrar a faixa de domínio do 

DNER; daí segue em direção ao início da Avenida Sarandi 

ou Avenida Severino Balesteros, até sua passagem sobre a 

Rodovia BR-040, no trevo rodoviário próximo à Ceasa, no 

ponto P7, início desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento corresponde à Unidade de 

Análise 12–Perobas (cód. 171).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 8 (cód. 210)

RESSACA

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P8, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com o limite do Bairro 

Arvoredo 2ª seção (encontro do limite municipal com o 

limite dos antigos bairros Fazenda do Confisco e Fazenda 

do Confisco 2ª seção), em frente ao Conjunto Habitacio-

nal Confisco.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar a Rodovia 

BR-040.

Dobrando à direita, segue pelo eixo da Rodovia BR-040 

(Belo Horizonte-Brasília) até sua passagem sob a Avenida 

Sarandi ou Avenida Severino Balesteros, no trevo rodo-

viário próximo à Ceasa; dobrando à esquerda, segue em 

direção ao encontro da divisa sul do loteamento Bairro 

do Comércio com a faixa de domínio do DNER; daí sobe o 

espigão pela divisa sul do loteamento Bairro do Comércio 

até encontrar o divisor de águas entre os córregos da 

Tapera e São João ou do Cabral (próximo às três torres 

da linha de transmissão da Cemig); dobrando à direita, 

segue pela divisa dos terrenos da Cemig (contornando as 

cabeceiras das nascentes do Córrego da Tapera), continua 

pela divisa entre os terrenos da Cemig e do Centro Trans-

missor da Rádio Inconfidência, até encontrar a divisa com 

os terrenos da empresa Nutril; dobrando à direita, segue 

pela divisa entre os terrenos da Rádio Inconfidência e da 

empresa Nutril; continua pela divisa entre os terrenos da 

Nutril e da Siderúrgica Manso, até encontrar o limite do 

Bairro Campina Verde; dobrando à esquerda, segue pelo 

limite do Bairro Campina Verde até encontrar o limite 

do Bairro Chácaras Boa Vista (Rua Hibisco); dobrando à 

esquerda, segue pelo limite do Bairro Chácaras Boa Vista 

até encontrar a VM5 ou Via Municipal Vereador Joaquim 

Costa; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da VM5 

ou Via Municipal Vereador Joaquim Costa até encontrar 

a estrada de acesso à Fazenda da Tapera; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da estrada de acesso à Fazenda 

da Tapera até o vértice nordeste do Cemitério Parque 

Renascer, próximo ao córrego; segue contornando o 

Cemitério Parque Renascer pelo seu limite norte, até 

encontrar o divisor de águas entre as bacias de Vargem 

das Flores e da Pampulha; segue para norte pelo divisor 

de águas entre Vargem das Flores e Pampulha, atravessa 

a Rodovia BR-040 e prossegue pelo divisor, contornando 

o loteamento Chácaras Campestre pelo seu limite sul, 

até o seu vértice sudeste, no encontro com o divisor de 

águas entre as sub-bacias do Córrego Bom Jesus e do 

Ribeirão do Cabral; daí, segue pelo eixo da estrada que 

liga o loteamento Chácaras Campestre à empresa Sindi-

Distribuidora, acompanhando o divisor de águas entre 

as sub-bacias do Córrego Bom Jesus e do Ribeirão do 

Cabral, até encontrar a Avenida Wilson Tavares Ribeiro; 

dobrando à esquerda, segue pela Avenida Wilson Tavares 

Ribeiro até encontrar a Rua “8”; dobrando à direita, 

segue pela Rua “8” e, novamente à direita, continua pelo 

limite entre o terreno da empresa Sindi-Distribuidora e 

o loteamento Chácaras Reunidas Santa Terezinha, até 

encontrar o limite do loteamento Chácara Cotia, em 

frente ao alinhamento da Rua “1”; a partir daí, continua 

pelo limite contornando o loteamento Chácara Cotia no 

sentido anti-horário até o encontro das ruas “1” e “3”; 

dobrando à direita, segue pela Rua “1” (limite do lotea-

mento Chácara Cotia) até o encontro com as ruas “6” e 

Gravatá; à direita, segue pela Rua Gravatá até encontrar 

o limite da Vila São Mateus; dobrando à direita, segue 

contornando pelo limite da Vila São Mateus, até encon-

trar o limite do Bairro Arvoredo 2ª seção; continua pelo 

limite norte do Bairro Arvoredo 2ª seção (divisando com 

a Vila São Mateus e depois com a Vila Estrela D’Alva) até 

encontrar o limite do Bairro Santana; segue pelo limite 

norte do Bairro Santana (divisando com a Vila Estrela 
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à direita, segue pelo eixo da Avenida Marechal Castelo 

Branco até o ponto onde se encontram as avenidas João 

César de Oliveira e General David Sarnoff; continua na 

mesma direção pelo eixo da Avenida General David Sar-

noff, passa pela Praça Sem Denominação (no cruzamento 

com a Avenida Francisco Firmo de Matos) e continua até 

encontrar a Rua Humberto Demoro; dobrando à direita, 

segue pelo eixo da Rua Humberto Demoro Até a Praça 

Freire Andrade; dobrando à direita, segue pela Avenida 

Olímpio Garcia até a Praça Sem Denominação (encontro 

das avenidas Francisco Firmo de Matos e Olímpio Garcia); 

dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Avenida 

Francisco Firmo de Matos até encontrar o Beco Candeias, 

sobre o córrego sem denominação; dobrando à direita 

pelo Beco Candeias, segue pelo córrego até defrontar a 

Rua Pompéia; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da 

Rua Pompéia até a Rua Mônaco; dobrando à esquerda, 

segue pela Rua Mônaco até a Rua Salermo; dobrando à 

direita, segue pela Rua Salermo até a Rua Rio Comprido; 

dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Rio Comprido 

até defrontar a Praça Sem Denominação, em frente ao 

Conjunto Habitacional Riacho III, Parque Estadual Fernão 

Dias e empresa Encol; dobrando à esquerda, segue até 

a Praça Sem Denominação (encontro da Passagem de 

Pedestres com as ruas “12” e “7”), que intercepta o limite 

municipal entre Contagem e Betim no ponto P5, início 

desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento é constituída pelas 

Unidades de Análise 9–Eldorado (cód. 151) e 10–Cinco 

(cód. 152).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 6 (cód. 160)

ÁGUA BRANCA

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P6, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com a Rodovia BR-040, 

em frente ao Bairro Água Branca.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar a linha férrea 

da Ferrovia Centro-Atlântica/Demetrô.

Dobrando à direita, segue pela linha férrea até defrontar, 

do lado esquerdo, o final da Rua Poatá (do Bairro Novo 

Eldorado), e do lado direito, a divisa entre o Bairro Jar-

dim das Oliveiras e o Distrito Industrial Cincão; dobrando 

à direita, segue em direção à divisa entre o Bairro Jardim 

das Oliveiras e o Distrito Industrial Cincão, até encontrar 

a Via Expressa; atravessa a Via Expressa e segue pela 

divisa entre o Bairro Jardim das Oliveiras e o Distrito 

Industrial Cincão; depois, dobrando à direita, continua 

pelo limite do Bairro Jardim das Oliveiras (contornando 

as cabeceiras das nascentes de um afluente do Córrego 

São João ou do Cabral) até encontrar o limite do Bairro 

Jardim dos Bandeirantes; continua pelo limite do Bairro 

Jardim dos Bandeirantes (ainda contornando as cabecei-

ras das nascentes do afluente do Córrego São João ou 

do Cabral) até encontrar a Rodovia BR-040; dobrando 

à direita, segue pelo eixo da Rodovia BR-040 (Brasília-

Belo Horizonte) até interceptar o limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte no ponto P6, início desta 

descrição.

Esta Unidade de Planejamento corresponde à Unidade de 

Análise 11–Água Branca (cód. 161).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 7 (cód. 170)

PEROBAS

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P7, passagem da Rodovia BR-040 sob a 

Avenida Sarandi ou Avenida Severino Balesteros, no trevo 

rodoviário próximo à Ceasa.

Segue pelo eixo da Rodovia BR-040 no sentido Brasília-

Belo Horizonte até defrontar, do lado direito, o vértice 

noroeste do limite do Bairro Jardim dos Bandeirantes, em 

frente ao Bairro Morada Nova.

Dobrando à direita, segue pelo limite do Bairro Jardim 

dos Bandeirantes (contornando as cabeceiras das nascen-

tes de um afluente do Córrego São João ou do Cabral) 

até encontrar o limite do Bairro Jardim das Oliveiras; 

continua pelo limite do Bairro Jardim das Oliveiras (ainda 

contornando as cabeceiras das nascentes do afluente do 

Córrego São João ou do Cabral) até encontrar o limite 

do Distrito Industrial Cincão; dobrando à esquerda, 

segue pela divisa entre o Bairro Jardim das Oliveiras e o 

Distrito Industrial Cincão até encontrar a Via Expressa; 

atravessa a Via Expressa em direção ao final da Rua Poatá 

(do Bairro Novo Eldorado) e segue nesta direção até 

interceptar a linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica/

Demetrô; dobrando à direita, segue pela linha férrea 

até sua passagem sob a Avenida João César de Oliveira; 

dobrando à direita, segue pelo eixo da Avenida João 

César de Oliveira até interceptar o divisor de águas entre 

as bacias de Vargem das Flores e da Pampulha; dobrando 

D’Alva) até reencontrar o limite norte do Bairro Arvoredo 

2ª seção; continua pelo limite norte do Bairro Arvoredo 

2ª seção (divisando ainda com a Vila Estrela D’Alva), até 

interceptar o limite municipal entre Contagem e Belo 

Horizonte no ponto P8, início desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento é constituída pelas Unida-

des de Análise 13–Colorado (cód. 211), 14–Laguna (cód. 

212), 15–São Joaquim (cód. 213), 16–Confisco (cód. 214), 

17–Ceasa (cód. 215), 18–Boa Vista (cód. 216) e 19–Tapera 

(cód. 217).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 9 (cód. 310)

NACIONAL

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P9, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Ribeirão das Neves com o divisor 

de águas entre as bacias de Vargem das Flores e da 

Pampulha.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Ribeirão das Neves até a trijunção de limites 

Contagem/Ribeirão das Neves/Belo Horizonte; continua 

pelo limite municipal entre Contagem e Belo Horizon-

te até encontrar o limite do Bairro Arvoredo 2ª seção 

(encontro do limite municipal com o limite dos antigos 

bairros Fazenda do Confisco e Fazenda do Confisco 2ª 

seção), em frente ao Conjunto Habitacional Confisco.

Dobrando à direita, segue pelo limite norte do Bairro 

Arvoredo 2ª seção (divisando com a Vila Estrela D`Alva) 

até encontrar o limite do Bairro Santana; segue pelo li-

mite norte do Bairro Santana (divisando ainda com a Vila 

Estrela D`Alva) até reencontrar o limite norte do Bairro 

Arvoredo 2ª seção; continua pelo limite norte do Bairro 

Arvoredo 2ª seção (divisando com a Vila Estrela D`Alva e 

depois com a Vila São Mateus) e segue contornando pelo 

limite da Vila São Mateus até encontrar a Rua Gravatá; 

dobrando à esquerda, segue pela Rua Gravatá até o en-

contro com as ruas “6” e “1”; à esquerda, segue pela Rua 

“1” (limite do loteamento Chácara Cotia) até encontrar 

a Rua “3”; novamente à esquerda, continua pelo limite 

contornando o loteamento Chácara Cotia no sentido 

horário, até encontrar o limite do loteamento Chácaras 

Reunidas Santa Terezinha, em frente ao alinhamento da 

Rua “1”; a partir daí, segue na mesma direção pelo limite 

entre o loteamento Chácaras Reunidas Santa Terezinha e 

o terreno da empresa Sindi-Distribuidora até encontrar a 

Rua “8”; dobrando à esquerda, segue pela Rua “8” até o 

seu final, na Avenida Wilson Tavares Ribeiro; dobrando 

à esquerda, segue pela Avenida Wilson Tavares Ribeiro 

até encontrar o início da estrada que liga a empresa 

Sindi-Distribuidora ao loteamento Chácaras Campestre 

e à Rodovia BR-040; dobrando à direita, segue pelo eixo 

da estrada que liga a empresa Sindi-Distribuidora ao lo-

teamento Chácaras Campestre, acompanhando o divisor 

de águas entre as sub-bacias do Córrego Bom Jesus e do 

Ribeirão do Cabral, até encontrar o vértice sudeste do 

loteamento Chácaras Campestre, no encontro com divisor 

de águas entre as bacias de Vargem das Flores e da 

Pampulha; dobrando à direita, segue pelo limite leste do 

loteamento Chácaras Campestre e prossegue pelo divisor 

de águas das bacias de Vargem das Flores e Pampulha, 

até interceptar o limite municipal entre Contagem e 

Ribeirão das Neves no ponto P9, início desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento é constituída pelas Unida-

des de Análise 20–Estrela D’Alva (cód. 311), 21–Nacional 

(cód. 312) e 22–Bom Jesus (cód. 313).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 10 (cód. 410)

SEDE

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P10, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Betim com a linha férrea da Ferrovia 

Centro-Atlântica, entre o Bairro Galoca e o Parque Esta-

dual Fernão Dias.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Betim até encontrar o limite entre os bairros 

Petrolândia 2ª seção e Lúcio de Abreu (encontro da 

Avenida Doutor Renato Azeredo com o limite entre os 

bairros Petrolândia 2ª seção e Lúcio de Abreu).

Dobrando à direita, segue pelo limite entre os bairros 

Petrolândia 2ª seção e Lúcio de Abreu; atravessa a Via 

Expressa Contagem-Betim e continua pelo limite entre 

os bairros Lúcio de Abreu e Tropical; continua ainda pelo 

limite entre os bairros Tropical e Chácaras Contagem 3ª 

gleba; à direita, continua pelo limite do Bairro Tropical, 

acompanhando a Rua “87”, até encontrar a Rua “15” ou 

Paineiras (que liga o Bairro Tropical ao Bairro Colonial); 

dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua “15” ou 

Paineiras até encontrar a Rua Perobas; dobrando à direi-

ta, segue pela Rua Perobas até a Rua Pequi; dobrando 

à esquerda, segue pela Rua Pequi até encontrar a Rua 
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Eucalipto; dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua 

Eucalipto (divisa do Bairro Colonial) até o seu final na di-

visa com o terreno do Praia Clube; dobrando à esquerda, 

segue pela divisa do terreno do Praia Clube até encontrar 

o córrego tributário da lagoa; segue pelo córrego para 

jusante até sua embocadura na lagoa do Praia Clube; 

contorna a lagoa pela esquerda até sua barragem, nas 

margens da Rodovia MG-432 (Contagem-Esmeraldas); 

continua para jusante pelo córrego emissário da lagoa 

até sua confluência com o Córrego Riachinho (no limite 

do Bairro Granjas Vista Alegre); segue pelo Córrego Ria-

chinho para jusante, depois, dobrando à direita, continua 

pelo limite do Bairro Granjas Vista Alegre até encontrar 

a Rua Francisco de Almeida Melo e a Rua “1”; dobrando 

à esquerda, segue pelo eixo da Rua “1” até interceptar o 

limite do loteamento Chácaras Del Rey (num afluente do 

Córrego das Abóboras); dobrando à esquerda, segue pelo 

limite do loteamento Chácaras Del Rey e continua pelo 

limite do loteamento Chácaras São Geraldo; contorna o 

loteamento Chácaras São Geraldo no sentido horário até 

seu vértice sul, na confluência do Córrego das Abóboras 

com um afluente da margem direita; continua para jusan-

te pelo Córrego das Abóboras, até interceptar o limite 

do Bairro Quintas Coloniais; dobrando à esquerda, segue 

pelo limite do Bairro Quintas Coloniais até encontrar 

o limite do loteamento Chácara Colonial no Córrego 

Riachinho; dobrando à esquerda, segue pelo limite do lo-

teamento Chácara Colonial (Córrego Riachinho) até o seu 

vértice leste, no encontro do Córrego Riachinho com a 

estrada que liga o Bairro da Praia à Ceasa e à Rodovia BR-

040; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da estrada até 

defrontar o vértice noroeste da cerca limite do Cemitério 

Parque Renascer; dobrando à esquerda, segue contornan-

do o Cemitério Parque Renascer pelo seu limite norte, até 

seu vértice nordeste, próximo ao córrego; daí, segue pelo 

eixo da estrada de acesso à Fazenda da Tapera até en-

contrar a VM5 ou Via Municipal Vereador Joaquim Costa; 

dobrando à esquerda, segue pelo eixo da VM5 ou Via 

Municipal Vereador Joaquim Costa até encontrar o limite 

do Bairro Chácaras Boa Vista (Rua Hibisco); dobrando à 

direita, segue pelo limite do Bairro Chácaras Boa Vista até 

encontrar o limite do Bairro Campina Verde (Rua “11”); 

dobrando à direita, segue pelo limite do Bairro Campina 

Verde até encontrar o limite dos terrenos da Siderúrgica 

Manso; dobrando à direita, segue pela divisa entre os 

terrenos da Siderúrgica Manso e da empresa Nutril; con-

tinua pela divisa entre os terrenos da empresa Nutril e do 

Centro Transmissor da Rádio Inconfidência até encontrar 

a divisa de terrenos da Cemig; dobrando à esquerda, se-

gue pela divisa entre os terrenos da Rádio Inconfidência 

e da Cemig; continua pela divisa dos terrenos da Cemig 

(contornando as cabeceiras das nascentes do Córrego da 

Tapera) até atingir o divisor de águas entre os córregos 

da Tapera e São João ou do Cabral (próximo às três torres 

da linha de transmissão da Cemig); dobrando à direita, 

segue pelo divisor de águas entre os córregos da Tapera e 

São João ou do Cabral até o encontro deste com o divisor 

de águas entre as bacias da Pampulha e de Vargem das 

Flores (próximo às duas torres da linha de transmissão da 

Cemig); à esquerda, segue pelo divisor de águas entre as 

bacias da Pampulha e Vargem das Flores até interceptar 

a Avenida João César de Oliveira; dobrando à esquerda, 

segue pelo eixo da Avenida João César de Oliveira até sua 

passagem sobre a linha férrea da Ferrovia Centro-Atlân-

tica; dobrando à direita, segue pela linha férrea até o 

tangenciamento de sua faixa de domínio com a Avenida 

José Diniz e Silva (Bairro Bela Vista); daí, à esquerda, se-

gue pelo eixo da Avenida José Diniz e Silva até encontrar 

a Rua Manoel Pereira Mendes; dobrando à direita, segue 

pelo eixo da Rua Manoel Pereira Mendes até reencontrar 

a linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica sob a trans-

posição elevada; dobrando à esquerda, segue pela linha 

férrea até interceptar o limite municipal entre Contagem 

e Betim no ponto P10, início desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento é constituída pelas Unida-

des de Análise 23–Sede (cód. 411), 24–VM5 (cód. 412) e 

25–Bernardo Monteiro (cód. 413).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 11 (cód. 510)

PETROLÂNDIA

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P11, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Betim com o limite entre os bairros Pe-

trolândia 2ª seção e Lúcio de Abreu (encontro da Avenida 

Doutor Renato Azeredo com o limite entre os bairros 

Petrolândia 2ª seção e Lúcio de Abreu).

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Betim até atingir o Alto do Paiol (encontro 

do limite municipal entre Contagem e Betim com o divi-

sor de águas das bacias de Vargem das Flores e Imbiruçu).

Dobrando à direita, segue pelo divisor de águas entre 

as bacias de Vargem das Flores e Imbiruçu até encontrar 

o vértice noroeste do limite do Bairro Sapucaias; segue 

contornando o Bairro Sapucaias pelo seu limite norte até 

encontrar o limite do Bairro Campo Alto; dobrando à 

cerca (inicialmente para nordeste, depois para norte e 

leste), limitando com o povoado denominado Estaleiro, 

até encontrar o Córrego Água Suja; segue pelo Córrego 

Água Suja para montante até encontrar a primeira con-

fluência na sua margem direita; segue pelo afluente para 

montante até defrontar, do lado direito, o limite leste do 

loteamento Ipê Amarelo; daí, dobrando à direita, segue 

até a torre da linha de transmissão da Cemig; da torre, 

segue em linha reta até o vértice sudeste do limite do lo-

teamento Ipê Amarelo; continua na mesma direção pela 

cerca de divisa do loteamento Ipê Amarelo até encontrar 

o limite do Condomínio Nossa Fazenda; continua na 

mesma direção pela cerca de divisa do Condomínio Nossa 

Fazenda até interceptar o limite municipal entre Conta-

gem e Esmeraldas, sobre a coordenada UTM E=590.000; à 

direita, segue pelo limite municipal entre Contagem e Es-

meraldas até a trijunção de limites Contagem/Esmeraldas/

Ribeirão das Neves; continua pelo limite municipal entre 

Contagem e Ribeirão das Neves, atravessa a Rodovia BR-

040 e prossegue até encontrar o divisor de águas entre as 

bacias de Vargem das Flores e da Pampulha; dobrando à 

direita, segue pelo divisor de águas das bacias de Vargem 

das Flores e Pampulha; contorna o loteamento Chácaras 

Campestre pelos seus limites leste e sul e prossegue pelo 

divisor de águas entre Vargem das Flores e Pampulha; 

atravessa novamente a Rodovia BR-040 e continua pelo 

divisor até encontrar o limite do Cemitério Parque Renas-

cer; dobrando à direita, segue pelo limite do Cemitério 

Parque Renascer até encontrar a estrada que liga o 

Bairro da Praia à Ceasa e à BR-040; novamente à direita, 

segue pelo eixo da estrada que liga o Bairro da Praia à 

Ceasa e à BR-040 até encontrar o Córrego Riachinho, no 

vértice leste do loteamento Chácara Colonial; dobrando 

à direita, segue pelo limite do loteamento Chácara 

Colonial (Córrego Riachinho) até encontrar o limite do 

Bairro Quintas Coloniais; novamente à direita, segue 

pelo limite do Bairro Quintas Coloniais até interceptar 

o Córrego das Abóboras; segue para montante pelo 

Córrego das Abóboras até a confluência com um afluente 

na margem direita, no vértice sul do loteamento Chácaras 

São Geraldo; continua para montante pelo Córrego das 

Abóboras (limite); contorna o loteamento Chácaras São 

Geraldo no sentido anti-horário e continua pelo limite do 

loteamento Chácaras Del Rey até interceptar a Rua “1” 

sobre um afluente do Córrego das Abóboras; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Rua “1” até encontrar o limite 

do Bairro Granjas Vista Alegre; dobrando à direita, segue 

pelo limite do Bairro Granjas Vista Alegre no sentido anti-

horário até encontrar o Córrego Riachinho; à esquerda, 

segue para montante pelo Córrego Riachinho (ainda 

limite do Bairro Granjas Vista Alegre) até sua confluência 

com o córrego emissário da lagoa do Praia Clube; segue 

para montante pelo córrego emissário da lagoa do Praia 

Clube até sua barragem, nas margens da Rodovia MG-432 

(Contagem-Esmeraldas); contorna a lagoa pela direita até 

a embocadura do córrego tributário; segue pelo córrego 

para montante até encontrar a divisa do terreno do Praia 

Clube; dobrando à esquerda, segue pela divisa do terreno 

do Praia Clube até encontrar a Rua Eucalipto; dobrando 

à direita, segue pelo eixo da Rua Eucalipto (divisa do 

Bairro Colonial) até encontrar a Rua Pequi; dobrando 

à esquerda, segue pela Rua Pequi até encontrar a Rua 

Perobas; dobrando à direita, segue pela Rua Perobas 

até encontrar a Rua “15” ou Paineiras (que liga o Bairro 

Colonial ao Bairro Tropical); dobrando à esquerda, segue 

pelo eixo da Rua “15” ou Paineiras até encontrar o limite 

do Bairro Tropical; dobrando à direita, segue pelo limite 

contornando o Bairro Tropical no sentido anti-horário 

até encontrar o limite do Bairro Campo Alto; dobrando à 

direita, contorna o Bairro Campo Alto pelo seu limite nor-

te até encontrar o limite do Bairro Sapucaias; dobrando 

à direita, segue pelo limite norte do Bairro Sapucaias até 

o seu vértice noroeste, sobre o divisor de águas entre as 

bacias de Vargem das Flores e Imbiruçu; continua pelo 

divisor de águas entre as bacias de Vargem das Flores 

e Imbiruçu até interceptar o limite municipal entre Conta-

gem e Betim no Alto do Paiol, no ponto P13, início desta 

descrição.

Esta Unidade de Planejamento corresponde à Unidade de 

Análise 28–Vargem das Flores (cód. 711).

DECRETO nº 1074, de 23 de dezembro de 2008

ANEXO 2

DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE

UNIDADE DE ANÁLISE 1 (cód. 111)

CIDADE INDUSTRIAL

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P1, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com a linha férrea 

da Ferrovia Centro-Atlântica/Demetrô, entre os bairros 

Camargos e Cidade Industrial.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar o Ribeirão 

Arrudas (confluência entre os ribeirões Água Branca ou 

Ferrugem e Arrudas, sob a Avenida Tereza Cristina), em 

frente ao Bairro Vila São Paulo.

Segue para montante pelo Ribeirão Arrudas até sua 

passagem sob a ponte que liga a Rua Minerva às avenidas 

General David Sarnoff e Tito Fulgêncio; dobrando à 

direita, segue até o encontro das avenidas General David 

Sarnoff e Tito Fulgêncio; daí, segue pelo eixo da Avenida 

General David Sarnoff, passando pela Praça dos Trabalha-

dores; ainda pelo eixo da Avenida General David Sarnoff, 

passa pela Praça Coronel Manoel de Matos ou Praça “F”; 

mais adiante, passa pela Praça Sem Denominação (cruza-

mento com a Avenida Francisco Firmo de Matos) e prosse-

gue até o ponto onde se encontram as avenidas João 

César de Oliveira e Marechal Castelo Branco. Segue pelo 

eixo da Avenida Marechal Castelo Branco até encontrar 

a linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica/Demetrô; do-

brando à direita, segue pela linha férrea até interceptar 

o limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte no 

ponto P1, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 2 (cód. 112)

JARDIM INDUSTRIAL

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P1A, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com o Ribeirão Arrudas 

(confluência entre os ribeirões Água Branca ou Ferrugem 

e Arrudas, sob a Avenida Tereza Cristina), em frente ao 

Bairro Vila São Paulo.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar a Rua Alfa 

(encontro da Avenida Teresa Cristina com Rua Alfa), em 

frente ao Conjunto Habitacional Sandoval de Azevedo.

Dobrando à direita, segue pela Rua Alfa; novamente à 

direita, segue pela Rua Manoel Moreira até reencontrar 

a Rua Alfa. Dobrando à direita, segue pela Rua Alfa 

até encontrar a Rua Alexandrina de Souza; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Rua Alexandrina de Souza 

até encontrar a Rua Manoel Moreira; à esquerda, segue 

pelo eixo da Rua Manoel Moreira, continuando pela Rua 

Dona Arminda dos Reis, até encontrar a Rua Vera Cruz; 

dobrando à esquerda, segue pela Rua Vera Cruz até 

encontrar a Rua Garcia Rodrigues; dobrando à direita, 

segue pelo eixo da Rua Garcia Rodrigues até encontrar 

a Rua Marilack; à esquerda, segue pelo eixo da Rua 

Marilack até encontrar a Rua Cruzeiro do Sul; à esquerda, 

segue pela Rua Cruzeiro do Sul até encontrar a Rua 

Vicentino José Herculano; à direita, segue pelo eixo da 

Rua Vicentino José Herculano até encontrar a Avenida 

General David Sarnoff; continua na mesma direção pelo 

eixo da Avenida General David Sarnoff até encontrar a 

Avenida Tito Fulgêncio; daí, segue até a ponte que liga 

as avenidas General David Sarnoff e Tito Fulgêncio à Rua 

Minerva, sobre o Ribeirão Arrudas; segue para jusante 

pelo Ribeirão Arrudas até interceptar o limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte no ponto P1A, início 

desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 3 (cód. 121)

INDUSTRIAL

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P2, interseção do limite municipal en-

tre Contagem e Belo Horizonte com a Rua Alfa (encontro 

da Avenida Teresa Cristina com a Rua Alfa), em frente ao 

Conjunto Habitacional Sandoval de Azevedo.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar a Rua Coronel 

Gabriel Capistrano (encontro da Rua Tiradentes ou 

Aderbal Rodrigues Vaz com a Rua Coronel Gabriel Capis-

trano), entre os bairros Industrial 3ª seção, Santa Maria, 

Industrial Santa Rita e Lindéia.

Dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua Coronel 

Gabriel Capistrano até encontrar a Rua Maria Margarida; 

continua pelo eixo da Rua Maria Margarida até a Rua Rio 

Tapajós; dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Rio 

Tapajós até encontrar a Rua Marajó; à direita, segue pelo 

eixo da Rua Marajó até a Praça Maria Cecília de Freitas; 

contorna a Praça Maria Cecília de Freitas no sentido de 

tráfego até a Avenida Alvarenga Peixoto; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Avenida Alvarenga Peixoto 

até encontrar a Rua Doutor Júlio Ribeiro; dobrando à 

direita, pela Rua Doutor Júlio Ribeiro, e em seguida à 

esquerda, toma a Rua Santa Alexandrina ou Quintão; 

segue pelo eixo da Rua Santa Alexandrina ou Quintão 

até encontrar a Rua José Gonçalves; à direita, segue pela 

Rua José Gonçalves, prosseguindo pela Rua Padre João, 

até encontrar a Rua Manoel Zacarias; à direita, segue 

pelo eixo da Rua Manoel Zacarias até a Avenida General 

David Sarnoff; dobrando à direita, segue pelo eixo da 

Avenida General David Sarnoff, passando pela Praça dos 

Trabalhadores, e prosseguindo até encontrar a Rua Vicen-

tino José Herculano; dobrando à direita, segue pelo eixo 

da Rua Vicentino José Herculano até a Rua Cruzeiro do 

Sul; dobrando à esquerda, segue pela Rua Cruzeiro do Sul 

até a Rua Marilack; dobrando à direita, segue pelo eixo 

da Rua Marilack até encontrar a Rua Garcia Rodrigues; 

novamente à direita, segue pela Rua Garcia Rodrigues 

até a Rua Vera Cruz; dobrando à esquerda, segue pela 

Rua Vera Cruz até encontrar a Rua Dona Arminda dos 

Reis; à direita, segue pelo eixo da Rua Dona Arminda dos 

esquerda, contorna o Bairro Campo Alto pelo seu limite 

norte até encontrar o limite do Bairro Tropical; dobrando 

à esquerda, segue pelo limite contornando o Bairro 

Tropical no sentido horário até encontrar a Via Expressa 

Contagem-Betim; atravessa a Via Expressa e continua 

pelo limite entre os bairros Lúcio de Abreu e Petrolândia 

2ª seção até interceptar o limite municipal entre Conta-

gem e Betim no ponto P11, início desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento corresponde à Unidade de 

Análise 26–Petrolândia (cód. 511).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 12 (cód. 610)

NOVA CONTAGEM

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P12, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Betim com a cerca limite sul do Bairro 

Icaivera, no Córrego Água Suja.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Betim até a  trijunção de limites Contagem/

Betim/Esmeraldas; continua pelo limite municipal entre 

Contagem e Esmeraldas até interceptar o limite do 

Condomínio Nossa Fazenda sobre a Coordenada UTM 

E=590.000 (encontro do limite municipal com a cerca de 

divisa do Condomínio Nossa Fazenda e com a Coordena-

da UTM E=590.000).

Dobrando à direita, segue pelo limite do Condomínio 

Nossa Fazenda até encontrar o limite leste do loteamento 

Ipê Amarelo; segue na mesma direção pela cerca de divisa 

do loteamento Ipê Amarelo e continua por seu prolonga-

mento, passando pela Torre da Linha de Transmissão da 

Cemig, até interceptar o afluente da margem direita do 

Córrego Água Suja; segue pelo afluente para jusante até 

sua embocadura no Córrego Água Suja; segue pelo Córre-

go Água Suja para jusante até encontrar a cerca limite 

dos terrenos de antiga propriedade do Exército Brasileiro; 

dobrando à direita, segue pela referida cerca (inicialmen-

te para oeste, depois para sul e sudoeste), limitando com 

o povoado denominado Estaleiro, até o vértice a partir 

do qual a cerca toma direção para sudeste; a partir deste 

vértice, segue pelos fundos dos terrenos que dão frente 

para a Rua São Miguel; após o final da Rua São Miguel, 

continua para jusante pelo afluente da margem esquerda 

do Córrego do Retiro, até a confluência com o emissário 

da voçoroca da margem esquerda; sobe pelo emissário, 

contorna a voçoroca pela sua borda leste, transpõe o di-

visor de águas e contorna a voçoroca da vertente oposta 

também pela sua borda leste até encontrar o limite do 

Bairro Nova Contagem; segue pelo limite do Bairro Nova 

Contagem e continua pelo limite do Bairro do Retiro até 

interceptar o Córrego do Retiro; segue para jusante pelo 

Córrego do Retiro até sua confluência com o Córrego 

Água Suja; continua para jusante pelo Córrego Água Suja 

até encontrar a Rodovia MG-432; dobrando à esquerda, 

segue pelo eixo da Rodovia MG-432 (Esmeraldas-Conta-

gem) até defrontar, do lado direito, o vértice nordeste da 

cerca limite do Bairro Darcy Ribeiro; dobrando à direita, 

segue pelo limite do Bairro Darcy Ribeiro, contornando 

este no sentido horário, até reencontrar o limite do 

Bairro Icaivera; segue pelo limite sul do Bairro Icaivera, 

até reencontrar o Córrego Água Suja no ponto P12, início 

desta descrição.

Esta Unidade de Planejamento corresponde à Unidade de 

Análise 27–Nova Contagem (cód. 611).

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 13 (cód. 710)

VARGEM DAS FLORES

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P13, interseção do limite municipal en-

tre Contagem e Betim com o divisor de águas das bacias 

de Vargem das Flores e Imbiruçu, no Alto do Paiol.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Betim até encontrar, do lado direito, a cerca 

limite sul do Bairro Icaivera.

Dobrando à direita, segue pelo limite sul do Bairro 

Icaivera até encontrar o limite do Bairro Darcy Ribeiro; 

segue pelo limite do Bairro Darcy Ribeiro, contornando 

este no sentido anti-horário, até encontrar a Rodovia 

MG-432; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da 

Rodovia MG-432 (Contagem-Esmeraldas) até encontrar o 

Córrego Água Suja; segue para montante pelo Córrego 

Água Suja até sua confluência com o Córrego do Retiro; 

à esquerda, continua para montante pelo Córrego do 

Retiro até interceptar o limite sul do Bairro do Retiro; 

dobrando à direita, segue pelo limite do Bairro do Retiro 

até encontrar o limite do Bairro Nova Contagem; conti-

nua pelo limite do Bairro Nova Contagem até encontrar a 

voçoroca cujo emissário é afluente da margem esquerda 

do Córrego do Retiro; contorna a voçoroca pela sua bor-

da leste, transpõe o divisor de águas, contorna a voçoroca 

da vertente oposta também pela sua borda leste e desce 

pelo seu emissário até a confluência com o afluente da 

margem esquerda do Córrego do Retiro; à direita, segue 

para montante pelo afluente até defrontar o final da Rua 

São Miguel; daí, continua pelos fundos dos terrenos que 

dão frente para a Rua São Miguel até encontrar o vértice 

formado pela cerca de divisa dos terrenos de antiga 

propriedade do Exército Brasileiro; segue pela referida 
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Reis até a Rua Manoel Moreira; segue pela Rua Manoel 

Moreira até encontrar a Rua Alexandrina de Souza; 

dobrando à direita, segue pela Rua Alexandrina de Souza 

até a Rua Alfa; à esquerda, segue pela Rua Alfa até a Rua 

Manoel Moreira; novamente à esquerda, segue pelo eixo 

da Rua Manoel Moreira até reencontrar a Rua Alfa na 

extremidade sudeste do Conjunto Habitacional Sandoval 

de Azevedo; novamente à esquerda, segue pela Rua Alfa 

até interceptar o limite municipal entre Contagem e Belo 

Horizonte no ponto P2, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 4 (cód. 131)

INCONFIDENTES

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P3A, na Praça Coronel Manoel de 

Mattos ou Praça “F” (encontro da Avenida General David 

Sarnosff com a Rodovia BR-381).

Segue na direção de Betim pelo eixo da Rodovia BR-381 

até encontrar a Avenida Coronel Jove Soares Nogueira; 

dobrando à direita, segue pelo eixo da Avenida Coronel 

Jove Soares Nogueira até a Rua Rio Paraopeba; dobrando 

à esquerda, segue pelo eixo da Rua Rio Paraopeba até 

encontrar a Rua Rio Pardo; dobrando à esquerda, segue 

pela Rua Rio Pardo até a Rua Rio Cuiabá; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Rua Rio Cuiabá até a Rua 

Rio Comprido; dobrando à direita, segue pelo eixo da 

Rua Rio Comprido até encontrar a Praça Freire Andrade; 

a partir da praça, segue pelo eixo da Rua Humberto 

Demoro até encontrar a Avenida General David Sarnoff; 

dobrando à direita, segue pelo eixo da Avenida General 

David Sarnoff até interceptar a Rodovia BR-381 na Praça 

Coronel Manoel de Mattos ou Praça “F”, no ponto P3A, 

início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 5 (cód. 132)

AMAZONAS

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P3A, na Praça Coronel Manoel de 

Mattos ou Praça “F” (encontro da Avenida General David 

Sarnosff com a Rodovia BR-381).

Segue para sudeste pelo eixo da Avenida General David 

Sarnoff até encontrar a Rua Manoel Zacarias; dobrando à 

direita, segue pela Rua Manoel Zacarias até a Rua Padre 

João; dobrando à esquerda, segue pela Rua Padre João, 

prosseguindo pela Rua José Gonçalves até encontrar a 

Rua Quintão ou Santa Alexandrina; dobrando à esquer-

da, segue pelo eixo da Rua Quintão ou Santa Alexandrina 

até encontrar a Rua Doutor Júlio Ribeiro; dobrando 

à direita, segue até a Avenida Alvarenga Peixoto; dobran-

do à esquerda, segue pelo eixo da Avenida Alvarenga 

Peixoto até a Praça Maria Cecília de Freitas; contorna 

a praça no sentido contrário ao tráfego, até encontrar 

a Rua Marajó. Dobrando à direita, segue pelo eixo da 

Rua Marajó até encontrar a Rua Tapajós; dobrando à 

esquerda, segue pelo eixo da Rua Tapajós até a Rua 

Maria Margarida; dobrando à direita, segue pelo eixo da 

Rua Maria Margarida até encontrar a Rodovia BR-381; 

dobrando à direita, segue pelo eixo da Rodovia BR-381 

até interceptar a Avenida General David Sarnoff na Praça 

Coronel Manoel de Mattos ou Praça “F”, no ponto P3A, 

início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 6 (cód. 133)

BANDEIRANTES

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P3, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com a Rua Coronel Ga-

briel Capistrano (encontro da Rua Tiradentes ou Aderbal 

Rodrigues Vaz com a Rua Coronel Gabriel Capistrano), 

entre os bairros Industrial 3ª seção, Santa Maria, Indus-

trial Santa Rita e Lindéia.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar as ruas Santa 

Maria e Coronel Salvador Fernandes (encontro da Rua In-

dustrial ou Manjericão com as ruas Santa Maria e Coronel 

Salvador Fernandes), entre os bairros Santa Maria, Parque 

Durval de Barros e Jardim Riacho das Pedras.

Dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Coronel 

Salvador Fernandes até encontrar a Rua Padre Gonçalves 

Lopes; dobrando à direita, segue pela rua Padre Gon-

çalves Lopes até a Rua Monsenhor Messias; dobrando à 

esquerda, segue pelo eixo da Rua Monsenhor Messias até 

encontrar a Rua dos Ingleses; dobrando à direita, segue 

pela Rua dos Ingleses até encontrar a Avenida Marco Au-

rélio Bicalho (antiga Avenida dos Austríacos); dobrando 

à esquerda, segue pelo eixo da Avenida Marco Aurélio 

Bicalho até encontrar a Rodovia BR-381; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Rodovia BR-381 até encontrar 

a Rua Maria Margarida, próximo à empresa Toshiba; 

dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Maria Marga-

rida até a Rua Coronel Gabriel Capistrano; dobrando à di-

reita, segue pelo eixo da Rua Coronel Gabriel Capistrano 

Marechal Castelo Branco; dobrando à direita, segue pelo 

eixo da Avenida Marechal Castelo Branco até o ponto 

onde se encontram as avenidas João César de Oliveira 

e General David Sarnoff; continua na mesma direção 

pelo eixo da Avenida General David Sarnoff, passa pela 

Praça Sem Denominação (no cruzamento com a Avenida 

Francisco Firmo de Matos) e continua até encontrar a Rua 

Humberto Demoro; dobrando à direita, segue pelo eixo 

da Rua Humberto Demoro Até a Praça Freire Andrade; 

dobrando à direita, segue pela Avenida Olímpio Garcia 

até a Praça Sem Denominação (encontro das avenidas 

Francisco Firmo de Matos e Olímpio Garcia); dobrando 

à esquerda, segue pelo eixo da Avenida Francisco Firmo 

de Matos até encontrar o Beco Candeias, sobre o córrego 

sem denominação; dobrando à direita pelo Beco Can-

deias, segue pelo córrego até defrontar a Rua Pompéia; 

dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua Pompéia 

até a Rua Mônaco; dobrando à esquerda, segue pela Rua 

Mônaco até a Rua Salermo; dobrando à direita, segue 

pela Rua Salermo até a Rua Rio Comprido; dobrando 

à direita, segue pelo eixo da Rua Rio Comprido até a 

bifurcação desta com a Rua Porto; desse ponto, segue 

adiante pela Rua Porto até a Avenida Lisboa; dobrando a 

esquerda, segue pela Avenida Lisboa até a Praça Sem De-

nominação; contorna a praça no sentido de tráfego até a 

Rua Alexandre Diniz Mascarenhas; à direita, segue pelo 

eixo da Rua Alexandre Diniz Mascarenhas até a Avenida 

João César de Oliveira; dobrando à esquerda, segue pelo 

eixo da Avenida João César de Oliveira até encontrar a 

Rua Emília Silva de Freitas; dobrando à direita, segue pelo 

eixo da Rua Emília Silva de Freitas até interceptar a linha 

férrea da Ferrovia Centro-Atlântica no ponto P5A, início 

desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 10 (cód. 152)

CINCO

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P5, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Betim com a Praça Sem Denominação 

(encontro da Passagem de Pedestres com as ruas “12” 

e “7”), em frente ao Conjunto Habitacional Riacho III, 

Parque Estadual Fernão Dias e empresa Encol.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Betim até interceptar a linha férrea da Fer-

rovia Centro-Atlântica, entre o Bairro Galoca e o Parque 

Estadual Fernão Dias.

Dobrando à direita, segue pela linha férrea até a transpo-

sição elevada que interliga as ruas Santo Antônio e Ma-

noel Pereira Mendes; dobrando à direita, segue pelo eixo 

da Rua Manoel Pereira Mendes até a Avenida José Diniz 

e Silva; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Avenida 

José Diniz e Silva até o tangenciamento desta com a faixa 

de domínio da linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica; 

daí, continua pela linha férrea até defrontar, do lado es-

querdo, o pátio das empresas Usifast/Embrafer, e do lado 

direito, o eixo da Rua Emília Silva de Freitas; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Rua Emília Silva de Freitas até 

a Avenida João César de Oliveira; dobrando à esquerda, 

segue pelo eixo da Avenida João César de Oliveira até 

encontrar a Rua Alexandre Diniz Mascarenhas; dobrando 

à direita, segue pelo eixo da Rua Alexandre Diniz Masca-

renhas até a Praça Sem Denominação; contorna a praça 

no sentido contrário ao tráfego até a Avenida Lisboa; à 

esquerda, pela Avenida Lisboa, e em seguida à direita, 

toma a Rua Porto; segue pela Rua Porto até a Rua Rio 

Comprido; dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua 

Rio Comprido até defrontar a Praça Sem Denominação, 

em frente ao Conjunto Habitacional Riacho III, Parque 

Estadual Fernão Dias e empresa Encol; dobrando à 

esquerda, segue até a Praça Sem Denominação (encontro 

da Passagem de Pedestres com as ruas “12” e “7”), que 

intercepta o limite municipal entre Contagem e Betim no 

ponto P5, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 11 (cód. 161)

ÁGUA BRANCA

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P6, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com a Rodovia BR-040, 

em frente ao Bairro Água Branca.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar a linha férrea 

da Ferrovia Centro-Atlântica/Demetrô.

Dobrando à direita, segue pela linha férrea até defrontar, 

do lado esquerdo, o final da Rua Poatá (do Bairro Novo 

Eldorado), e do lado direito, a divisa entre o Bairro Jar-

dim das Oliveiras e o Distrito Industrial Cincão; dobrando 

à direita, segue em direção à divisa entre o Bairro Jardim 

das Oliveiras e o Distrito Industrial Cincão, até encontrar 

a Via Expressa; atravessa a Via Expressa e segue pela 

divisa entre o Bairro Jardim das Oliveiras e o Distrito 

até interceptar o limite municipal entre Contagem e Belo 

Horizonte no ponto P3, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 7 (cód. 141)

RIACHO

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P4A, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Betim com a Rua Padre José Maria 

de Man ou Avenida Colúmbia (encontro da “K” com a 

Rua Padre José Maria de Man ou Avenida Colúmbia), em 

frente ao Conjunto Habitacional Colúmbia.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Betim até a Praça Sem Denominação (encon-

tro da Passagem de Pedestres com as ruas “12” e “7”), 

em frente ao Conjunto Habitacional Riacho III, Parque 

Estadual Fernão Dias e empresa Encol.

Dobrando à direita, segue até a Rua Rio Comprido; no-

vamente à direita, segue pelo eixo da Rua Rio Comprido 

até encontrar a Rua Salermo; dobrando à esquerda segue 

pela Rua Salermo até a Rua Mônaco; dobrando à esquer-

da, segue pela Rua Mônaco até a Rua Pompéia; dobrando 

à direita, segue pelo eixo da Rua Pompéia até encontrar 

o córrego sem denominação; novamente à direita, 

segue pelo córrego até que este, sob o Beco Candeias, 

encontre a Avenida Francisco Firmo de Matos ; dobrando 

à esquerda, segue pelo eixo da Avenida Francisco Firmo 

de Matos até a Praça Sem Denominação (encontro das 

avenidas Francisco Firmo de Matos e Olímpio Garcia); 

dobrando à direita, segue pela Avenida Olímpio Garcia 

até a Praça Freire Andrade; dobrando à direita, segue 

pelo eixo da Rua Rio Comprido até encontrar a Rua Rio 

Cuiabá; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua 

Rio Cuiabá até encontrar a Rua Rio Pardo; dobrando à 

esquerda, segue pela Rua Rio Pardo até encontrar a Rua 

Rio Paraopeba; dobrando à direita, segue pelo eixo da 

Rua Rio Paraopeba até encontrar a Avenida Coronel Jove 

Soares Nogueira; novamente à direita, segue pelo eixo 

da Avenida Coronel Jove Soares Nogueira até encontrar 

a Rodovia BR-381; novamente à direita, segue pelo eixo 

da Rodovia BR-381 até encontrar a Rua Rio Mantiqueira, 

próximo à empresa Carrefour; dobrando à direita, segue 

pelo eixo da Rua Rio Mantiqueira até a Praça Itaperuna; 

daí, à esquerda, segue pelo eixo da Rua Padre José Maria 

de Man até interceptar o limite municipal entre Conta-

gem e Betim no ponto P4A, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 8 (cód. 142)

JARDIM RIACHO

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P4, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com as ruas Santa 

Maria e Coronel Salvador Fernandes (encontro da Rua In-

dustrial ou Manjericão com as ruas Santa Maria e Coronel 

Salvador Fernandes), entre os bairros Santa Maria, Parque 

Durval de Barros e Jardim Riacho das Pedras.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até a trijunção de limites 

Contagem/Belo Horizonte/Ibirité; continua pelo limite 

municipal entre Contagem e Ibirité até a trijunção de 

limites Contagem/Ibirité/Betim; continua pelo limite 

municipal entre Contagem e Betim até encontrar a Rua 

Padre José Maria de Man ou Avenida Colúmbia (encontro 

da Rua “K” com a Rua Padre José Maria de Man ou 

Avenida Colúmbia), em frente ao Conjunto Habitacional 

Colúmbia.

Dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Padre José 

Maria de Man até a Praça Itaperuna; daí, à direita, segue 

pelo eixo da Rua Rio Mantiqueira até a Rodovia BR-381; 

dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rodovia BR-381 

até encontrar a Avenida Marco Aurélio Bicalho (antiga 

Avenida dos Austríacos); dobrando à direita, segue pelo 

eixo da Avenida Marco Aurélio Bicalho até encontrar 

a Rua dos Ingleses; dobrando à direita, segue pela Rua 

dos Ingleses até a Rua Monsenhor Messias; dobrando à 

esquerda, segue pelo eixo da Rua Monsenhor Messias 

até encontrar a Rua Padre Gonçalves Lopes; dobrando 

à direita, segue pela Rua Padre Gonçalves Lopes até a 

Rua Coronel Salvador Fernandes; dobrando à esquerda, 

segue pelo eixo da Rua Coronel Salvador Fernandes até 

interceptar o limite municipal entre Contagem e Belo 

Horizonte no ponto P4, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 9 (cód. 151)

ELDORADO

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P5A, interseção da linha férrea da 

Ferrovia Centro-Atlântica com o prolongamento do eixo 

da Rua Emília Silva de Freitas, em frente ao pátio das 

empresas Usifast/Embrafer.

Segue na direção de Belo Horizonte pela linha férrea 

da Ferrovia Centro-Atlântica até defrontar a Avenida 

Industrial Cincão; depois, dobrando à direita, continua 

pelo limite do Bairro Jardim das Oliveiras (contornando 

as cabeceiras das nascentes de um afluente do Córrego 

São João ou do Cabral) até encontrar o limite do Bairro 

Jardim dos Bandeirantes; continua pelo limite do Bairro 

Jardim dos Bandeirantes (ainda contornando as cabecei-

ras das nascentes do afluente do Córrego São João ou 

do Cabral) até encontrar a Rodovia BR-040; dobrando 

à direita, segue pelo eixo da Rodovia BR-040 (Brasília-

Belo Horizonte) até interceptar o limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte no ponto P6, início desta 

descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 12 (cód. 171)

PEROBAS

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P7, passagem da Rodovia BR-040 sob a 

Avenida Sarandi ou Avenida Severino Balesteros, no trevo 

rodoviário próximo à Ceasa.

Segue pelo eixo da Rodovia BR-040 no sentido Brasília-

Belo Horizonte até defrontar, do lado direito, o vértice 

noroeste do limite do Bairro Jardim dos Bandeirantes, em 

frente ao Bairro Morada Nova.

Dobrando à direita, segue pelo limite do Bairro Jardim 

dos Bandeirantes (contornando as cabeceiras das nascen-

tes de um afluente do Córrego São João ou do Cabral) 

até encontrar o limite do Bairro Jardim das Oliveiras; 

continua pelo limite do Bairro Jardim das Oliveiras (ainda 

contornando as cabeceiras das nascentes do afluente do 

Córrego São João ou do Cabral) até encontrar o limite 

do Distrito Industrial Cincão; dobrando à esquerda, 

segue pela divisa entre o Bairro Jardim das Oliveiras e o 

Distrito Industrial Cincão até encontrar a Via Expressa; 

atravessa a Via Expressa em direção ao final da Rua Poatá 

(do Bairro Novo Eldorado) e segue nesta direção até 

interceptar a linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica/

Demetrô; dobrando à direita, segue pela linha férrea 

até sua passagem sob a Avenida João César de Oliveira; 

dobrando à direita, segue pelo eixo da Avenida João 

César de Oliveira até interceptar o divisor de águas entre 

as bacias de Vargem das Flores e da Pampulha; dobrando 

à direita, segue pelo divisor de águas entre as bacias de 

Vargem das Flores e Pampulha até o encontro deste com 

o divisor de águas entre os córregos da Tapera e São João 

ou do Cabral (próximo às duas torres da linha de trans-

missão da Cemig); à direita, segue pelo divisor de águas 

entre os córregos da Tapera e São João ou do Cabral, 

até encontrar a cerca de divisa do loteamento Bairro do 

Comércio (próximo às três torres da linha de transmissão 

da Cemig); desce o espigão pela divisa sul do loteamento 

Bairro do Comércio até encontrar a faixa de domínio do 

DNER; daí segue em direção ao início da Avenida Sarandi 

ou Avenida Severino Balesteros, até sua passagem sobre a 

Rodovia BR-040, no trevo rodoviário próximo à Ceasa, no 

ponto P7, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 13 (cód. 211)

COLORADO

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P8C, interseção do limite municipal 

entre Contagem e Belo Horizonte com a Rua Bragança 

(encontro das ruas Monsenhor João Martins e Bragança), 

em frente ao Bairro Parque Novo Progresso.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte até encontrar a Rodovia 

BR-040.

Dobrando à direita, segue pelo eixo da Rodovia BR-040 

(Belo Horizonte-Brasília) até sua passagem sob a Avenida 

Sarandi ou Avenida Severino Balesteros, no trevo rodo-

viário próximo à Ceasa; dobrando à direita, segue pelo 

eixo da Avenida Sarandi ou Avenida Severino Balesteros 

até interceptar a Avenida Bueno do Prado; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Avenida Bueno do Prado até 

encontrar a Rua Sequóia, limite do Bairro Jardim Laguna 

3ª seção; dobrando à direita, segue pela Rua Sequóia e 

continua contornando o Bairro Jardim Laguna 3ª seção 

pelo seu limite (divisando inicialmente com a faixa de 

domínio do Teleférico Itaú e depois com o Bairro Oitis) 

até a Rua Macaúbas; à esquerda, segue pela Rua Macaú-

bas (ainda divisando com o Bairro Oitis) até encontrar a 

Rua Oiti; dobrando à direita, segue pela Rua Oiti até a 

Avenida João Gomes; dobrando à esquerda, segue pela 

Avenida João Gomes até encontrar a Rua Bragança; 

dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Bragança até 

interceptar o limite municipal entre Contagem e Belo 

Horizonte no ponto P8C, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 14 (212)

LAGUNA

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P8B, interseção do limite municipal en-
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tre Contagem e Belo Horizonte com a Avenida Xavantes (encontro da Rua Itinga com a Avenida Xavantes), em frente 

aos bairros Vila Pérola e Parque Novo Progresso.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte até encontrar a Rua Bragança (en-

contro das ruas Monsenhor João Martins e Bragança), em frente ao Bairro Parque Novo Progresso.

Dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Bragança até encontrar a Avenida João Gomes; dobrando à esquerda, 

segue pela Avenida João Gomes até a Rua Oiti; dobrando à direita, segue pela Rua Oiti até a Rua Macaúbas, limite 

do Bairro Jardim Laguna 3ª seção; dobrando à esquerda, segue pela Rua Macaúbas e continua contornando o Bairro 

Jardim Laguna 3ª seção pelo seu limite (divisando inicialmente com o Bairro Oitis e depois com a faixa de domínio do 

Teleférico Itaú, através da Rua Sequóia) até encontrar a Avenida Bueno do Prado; dobrando à esquerda, segue pelo 

eixo da Avenida Bueno do Prado até encontrar a Avenida Sarandi ou Avenida Severino Balesteros; dobrando à direita, 

segue pelo eixo da Avenida Sarandi ou Avenida Severino Balesteros até encontrar a Avenida das Américas; dobrando à 

direita, segue pelo eixo da Avenida das Américas; atravessa a faixa de domínio do Teleférico Itaú e prossegue pelo eixo 

da Avenida Antônio José da Rocha até a Praça Sem Denominação (encontro das ruas Antônio José da Rocha, Rodrigues 

da Cunha e Extrema); contorna a praça no sentido contrário ao tráfego e segue pela Rua Extrema até encontrar a Rua 

Oscavo de Lobato; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua Oscavo de Lobato (divisa entre os bairros Parque 

Novo Progresso 1ª seção e Balneário da Ressaca); atravessa o Córrego da Luzia e segue pelo eixo da Avenida Xavantes 

(divisa do bairro Parque Novo Progresso 1ª seção com os bairros Balneário da Ressaca, Vila Maria Cristina e Vila Pérola) 

até interceptar o limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte no ponto P8B, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 15 (213)

SÃO JOAQUIM

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P8A, interseção do limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte com a Avenida Sarandi ou 

Avenida Severino Balesteros, em frente ao Bairro São Joaquim.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte até encontrar a Avenida Xavantes 

(encontro da Rua Itinga com a Avenida Xavantes), em frente aos bairros Vila Pérola e Parque Novo Progresso.

Dobrando à direita, segue pelo eixo da Avenida Xavantes (divisa do Bairro Parque Novo Progresso 1ª seção com os 

bairros Vila Pérola, Vila Maria Cristina e Balneário da Ressaca); atravessa o Córrego da Luzia e segue pelo eixo da Rua 

Oscavo de Lobato (divisa entre os bairros Parque Novo Progresso 1ª seção e Balneário da Ressaca) até encontrar a Rua 

Extrema; dobrando à direita, segue pela Rua Extrema até a Praça Sem Denominação (encontro das ruas Extrema, Ro-

drigues da Cunha e Antônio José da Rocha); contorna a praça no sentido de tráfego e segue pelo eixo da Rua Antônio 

José da Rocha; atravessa a faixa de domínio do Teleférico Itaú e prossegue pelo eixo da Avenida das Américas até 

encontrar a Avenida Sarandi ou Avenida Severino Balesteros; dobrando à direita, segue pelo eixo da Avenida Sarandi 

ou Avenida Severino Balesteros, leito do Córrego do Cabral, passando pelo parque linear, até a confluência do Córrego 

do Cabral com o Ribeirão do Cabral; continua pelo parque linear, leito do Córrego Sarandi, e prossegue pelo eixo da 

Avenida Sarandi ou Avenida Severino Balesteros até interceptar o limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte 

no ponto P8A, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 16 (cód. 214)

CONFISCO

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P8, interseção do limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte com o limite do Bairro Arvore-

do 2ª seção (encontro do limite municipal com o limite dos antigos bairros Fazenda do Confisco e Fazenda do Confisco 

2ª seção), em frente ao Conjunto Habitacional Confisco.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte até encontrar a Avenida Sarandi ou 

Avenida Severino Balesteros, em frente ao Bairro São Joaquim.

Dobrando à direita, segue pelo eixo da Avenida Sarandi ou Avenida Severino Balesteros, leito do Córrego Sarandi, 

passando pelo parque linear, até a confluência do Córrego do Cabral com o Ribeirão do Cabral; dobrando à direita, 

segue pelo Ribeirão do Cabral até encontrar a trijunção de divisas entre os bairros Jardim do Lago, Cândida Ferreira 

e Cabral; dobrando à direita, segue pela divisa entre os bairros Cabral e Cândida Ferreira, prosseguindo pelo limite 

oeste do Bairro Cabral até encontrar o vértice sudoeste do limite do loteamento Chácara Cotia; dobrando à direita, 

segue pela divisa entre o loteamento Chácara Cotia e o Bairro Cabral e continua contornando o loteamento Chácara 

Cotia pelo seu limite até o encontro das ruas “1” e “3”; dobrando à direita, segue pela Rua “1” (limite do loteamento 

Chácara Cotia) até o encontro com as ruas “6” e  Gravatá; à direita, segue pela Rua Gravatá até encontrar o limite 

da Vila São Mateus; dobrando à direita, segue contornando pelo limite da Vila São Mateus, até encontrar o limite do 

Bairro Arvoredo 2ª seção; continua pelo limite norte do Bairro Arvoredo 2ª seção (divisando com a Vila São Mateus e 

depois com a Vila Estrela D’Alva) até encontrar o limite do Bairro Santana; segue pelo limite norte do Bairro Santana 

(divisando com a Vila Estrela D’Alva) até reencontrar o limite norte do Bairro Arvoredo 2ª seção; continua pelo limite 

norte do Bairro Arvoredo 2ª seção (divisando ainda com a Vila Estrela D’Alva), até interceptar o limite municipal entre 

Contagem e Belo Horizonte no ponto P8, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 17 (cód. 215)

CEASA

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P8D, encontro da Rodovia BR-040 com a Avenida Wilson Tavares Ribeiro, Rua VL-206 e Rua Manda-

rim, no trevo rodoviário em frente ao Bairro Cândida Ferreira.

Segue pelo eixo da Rua Mandarim (divisa entre os bairros Cândida Ferreira e Novo Boa Vista) até encontrar o limite 

do Bairro Jardim do Lago; dobrando à esquerda, segue pela divisa entre os bairros Cândida Ferreira e Jardim do 

Lago até encontrar o Ribeirão do Cabral, na trijunção de divisas entre os bairros Cabral, Cândida Ferreira e Jardim 

do Lago; dobrando à direita, segue pelo Ribeirão do Cabral até sua confluência com o Córrego do Cabral, no parque 

linear da Avenida Sarandi ou Avenida Severino Balesteros; dobrando à direita, segue pelo eixo da Avenida Sarandi ou 

Avenida Severino Balesteros (inicialmente no leito do Córrego do Cabral) até sua passagem sobre a Rodovia BR-040, 

no trevo rodoviário próximo à Ceasa; desse ponto, segue em direção ao encontro da divisa sul do loteamento Bairro 

do Comércio com a faixa de domínio do DNER; daí sobe o espigão pela divisa sul do loteamento Bairro do Comércio 

até encontrar o divisor de águas entre os córregos da Tapera e São João ou do Cabral (próximo às três torres da linha 

de transmissão da Cemig); dobrando à direita, segue pela divisa dos terrenos da Cemig (contornando as cabeceiras das 

nascentes do Córrego da Tapera), continua pela divisa entre os terrenos da Cemig e do Centro Transmissor da Rádio 

Inconfidência, até encontrar a divisa com os terrenos da empresa Nutril; dobrando à direita, segue pela divisa entre os 

terrenos da Rádio Inconfidência e da empresa Nutril; continua pela divisa entre os terrenos da Nutril e da Siderúrgica 

Manso, até encontrar o limite do Bairro Campina Verde; dobrando à esquerda, segue pelo limite do Bairro Campina 

Verde até encontrar o limite do Bairro Chácaras Boa Vista (Rua Hibisco); dobrando à esquerda, segue pelo limite do 

Bairro Chácaras Boa Vista até encontrar a Avenida das Américas; segue na mesma direção pela Avenida das Américas 

até encontrar, na curva, o limite sudoeste do Bairro São Sebastião 1ª seção; dobrando à esquerda, segue pelo limite 

sudoeste do Bairro São Sebastião 1ª seção (através da cerca limite e depois através da Rua Aurora) até encontrar a Rua 

José Francisco das Chagas; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua José Francisco das Chagas até encontrar a Rua 

VL-206; à direita, segue pelo eixo da Rua VL-206 até reencontrar o trevo rodoviário com a Rodovia BR-040 no ponto 

P8D, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 18 (cód. 216)

BOA VISTA

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P8D, encontro da Rodovia BR-040 com a Avenida Wilson Tavares Ribeiro, Rua VL-206 e Rua Manda-

rim, no trevo rodoviário em frente ao Bairro Cândida Ferreira.

Segue para noroeste pelo eixo da Rodovia BR-040 (Belo Horizonte-Brasília) até interceptar o divisor de águas entre as 

bacias de Vargem das Flores e da Pampulha; segue para norte pelo divisor de águas entre Vargem das Flores e Pam-

pulha, contornando o loteamento Chácaras Campestre pelo seu limite sul, até o seu vértice sudeste, no encontro com 

o divisor de águas entre as sub-bacias do Córrego Bom Jesus e do Ribeirão do Cabral; daí, segue pelo eixo da estrada 

que liga o loteamento Chácaras Campestre à empresa Sindi-Distribuidora, acompanhando o divisor de águas entre as 

sub-bacias do Córrego Bom Jesus e do Ribeirão do Cabral, até encontrar a Avenida Wilson Tavares Ribeiro; dobrando à 

esquerda, segue pela Avenida Wilson Tavares Ribeiro até encontrar a Rua “8”; dobrando à direita, segue pela Rua “8” 

e, novamente à direita, continua pelo limite entre o terreno da empresa Sindi-Distribuidora e o loteamento Chácaras 

Reunidas Santa Terezinha, até encontrar o limite do loteamento Chácara Cotia, em frente ao alinhamento da Rua “1”; 

continua pelo limite do loteamento Chácara Cotia (paralelamente à Rua “9”) até seu vértice sudoeste, no encontro 

com o limite do Bairro Cabral; segue para sul pelo limite oeste do Bairro Cabral; prossegue pela divisa entre os bairros 

Cabral e Cândida Ferreira até encontrar o Ribeirão do Cabral, na trijunção de divisas entre os bairros Cabral, Cândida 

Ferreira e Jardim do Lago; atravessa o Ribeirão do Cabral e continua pela divisa entre os bairros Cândida Ferreira e 

Jardim do Lago até encontrar a Rua Mandarim; dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Mandarim (divisa entre os 

bairros Cândida Ferreira e Novo Boa Vista) até reencontrar o trevo rodoviário com a Rodovia BR-040 no ponto P8D, 

início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 19 (cód. 217)

TAPERA

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P8D, encontro da Rodovia BR-040 com a Avenida Wilson Tavares Ribeiro, Rua VL-206 e Rua Manda-

rim, no trevo rodoviário em frente ao Bairro Cândida Ferreira.

Segue pelo eixo da Rua VL-206 até o ponto em que esta se bifurca com a Rua José Francisco das Chagas; à esquerda, 

segue pelo eixo da Rua José Francisco das Chagas até encontrar a Rua Aurora (limite do Bairro São Sebastião 1ª seção); 

dobrando à direita, segue pelo limite do Bairro São Sebastião 1ª seção (através da Rua Aurora e depois através da 

cerca limite) até encontrar a Avenida das Américas; dobrando à direita, segue pelo eixo da Avenida das Américas e 

continua pelo eixo da VM5 ou Via Municipal Vereador Joaquim Costa até encontrar a estrada de acesso à Fazenda da 

Tapera; dobrando à direita, segue pelo eixo da estrada de acesso à Fazenda da Tapera até o vértice nordeste do Ce-

mitério Parque Renascer, próximo ao córrego; segue contornando o Cemitério Parque Renascer pelo seu limite norte, 

até encontrar o divisor de águas entre as bacias de Vargem das Flores e da Pampulha; segue para norte pelo divisor de 

águas entre Vargem das Flores e Pampulha até interceptar a Rodovia BR-040; dobrando à direita, segue pelo eixo da 

Rodovia BR-040 (Brasília-Belo Horizonte) até reencontrar o trevo rodoviário em frente ao Bairro Cândida Ferreira no 

ponto P8D, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 20 (cód. 311)

ESTRELA D’ALVA

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P9B, interseção do limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte com o Córrego Bom Jesus 

(encontro da Rua Mena da Gangorra ou Rua Pedro Celestino Mendonça ou Rua “1” com o Córrego Bom Jesus), em 

frente ao Bairro Tijuca.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte até encontrar o limite do Bairro 

Arvoredo 2ª seção (encontro do limite municipal com o limite dos antigos bairros Fazenda do Confisco e Fazenda do 

Confisco 2ª seção), em frente ao Conjunto Habitacional Confisco.

Dobrando à direita, segue pelo limite norte do Bairro Arvoredo 2ª seção (divisando com a Vila Estrela D`Alva) até 

encontrar o limite do Bairro Santana; segue pelo limite norte do Bairro Santana (divisando ainda com a Vila Estrela 

D`Alva) até reencontrar o limite norte do Bairro Arvoredo 2ª seção; continua pelo limite norte do Bairro Arvoredo 2ª 

seção (divisando com a Vila Estrela D`Alva e depois com a Vila São Mateus) e segue contornando pelo limite da Vila 

São Mateus até encontrar a Rua Gravatá; atravessa a Rua Gravatá e continua pelo mesmo limite, entre a Vila São 

Mateus e o loteamento Chácara Cotia, até interceptar o Córrego dos Munizes; segue para jusante pelo Córrego dos 

Munizes, até a confluência com o Córrego Bom Jesus; segue para jusante pelo Córrego Bom Jesus até interceptar o 

limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte no ponto P9B, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 21 (cód. 312)

NACIONAL

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P9A, interseção do limite municipal entre Contagem e Ribeirão das Neves com o limite oeste do Bair-

ro dos Caiapós (encontro do limite municipal entre Contagem e Ribeirão das Neves com a Rua Minas Gerais).

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Ribeirão das Neves até a trijunção de limites 

Contagem/Ribeirão das Neves/Belo Horizonte; continua pelo limite municipal entre Contagem e Belo Horizonte até 

interceptar o Córrego Bom Jesus (encontro da Rua Mena da Gangorra ou Rua Pedro Celestino Mendonça ou Rua “1” 

com o Córrego Bom Jesus), em frente ao Bairro Tijuca.

Segue para montante pelo Córrego Bom Jesus até a confluência com o Córrego dos Munizes; segue para montante 

pelo Córrego dos Munizes, passa pelo ponto onde este recebe na margem direita um afluente que vem das vilas Estre-

la D`Alva e São Mateus e continua pelo Córrego dos Munizes até encontrar, do lado esquerdo, o limite entre a Vila São 

Mateus e o loteamento Chácara Cotia; dobrando à esquerda, segue pelo limite entre a Vila São Mateus e o loteamento 

Chácara Cotia até encontrar a Rua Gravatá; dobrando à direita, segue pela Rua Gravatá até o encontro com as ruas 

“6” e “1”; à esquerda, segue pela Rua “1” (limite do loteamento Chácara Cotia) até encontrar a Rua “3”; novamente à 

esquerda, continua pelo limite contornando o loteamento Chácara Cotia no sentido horário, até encontrar o limite do 

loteamento Chácaras Reunidas Santa Terezinha, em frente ao alinhamento da Rua “1”; a partir daí, segue na mesma 

direção pelo limite entre o loteamento Chácaras Reunidas Santa Terezinha e o terreno da empresa Sindi-Distribuidora 

até encontrar a Rua “8”; dobrando à esquerda, segue pela Rua “8” até o seu final, na Avenida Wilson Tavares Ribeiro; 

dobrando à direita, segue pela Avenida Wilson Tavares Ribeiro até defrontar, do lado esquerdo, a cabeceira mais ele-

vada do Córrego do Banguelo; dobrando à esquerda, segue em direção à cabeceira mais elevada e continua para ju-

sante pelo Córrego do Banguelo até a confluência com o Córrego Bom Jesus; segue para montante pelo Córrego Bom 

Jesus até encontrar, do lado direito, o limite do Sítio Boa Esperança; dobrando à direita, segue pelo limite do Sítio Boa 

Esperança e prossegue na mesma direção pelo limite oeste do Bairro dos Caiapós (Rua Minas Gerais), até interceptar o 

limite municipal entre Contagem e Ribeirão das Neves no ponto P9A, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 22 (cód. 313)

BOM JESUS

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P9, interseção do limite municipal entre Contagem e Ribeirão das Neves com o divisor de águas 

entre as bacias de Vargem das Flores e da Pampulha.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Ribeirão das Neves até encontrar o limite oeste do 

Bairro dos Caiapós (encontro do limite municipal entre Contagem e Ribeirão das Neves com a Rua Minas Gerais).

Dobrando à direita, segue pelo limite oeste do Bairro dos Caiapós e prossegue na mesma direção pelo limite do Sítio 

Boa Esperança até interceptar o Córrego Bom Jesus; segue para jusante pelo Córrego Bom Jesus, até a confluência com 

o Córrego do Banguelo; segue para montante pelo Córrego do Banguelo até sua cabeceira mais elevada; transpõe 

o divisor em direção ao prédio da empresa Sindi-Distribuidora até interceptar a Avenida Wilson Tavares Ribeiro; 

dobrando à direita, segue pela Avenida Wilson Tavares Ribeiro até encontrar o início da estrada que liga a empresa 

Sindi-Distribuidora ao loteamento Chácaras Campestre e à Rodovia BR-040; dobrando à direita, segue pelo eixo da 

estrada que liga a empresa Sindi-Distribuidora ao loteamento Chácaras Campestre, acompanhando o divisor de águas 

entre as sub-bacias do Córrego Bom Jesus e do Ribeirão do Cabral, até encontrar o vértice sudeste do loteamento 

Chácaras Campestre, no encontro com divisor de águas entre as bacias de Vargem das Flores e da Pampulha; dobrando 

à direita, segue pelo limite leste do loteamento Chácaras Campestre e prossegue pelo divisor de águas das bacias de 

Vargem das Flores e Pampulha, até interceptar o limite municipal entre Contagem e Ribeirão das Neves no ponto P9, 

início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 23 (cód. 411)

SEDE

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P10A, interseção do limite municipal entre Contagem e Betim com o prolongamento do eixo da Rua 

Piedade (divisa entre o Bairro Canadá e a Vila Itália), em frente às nascentes de formadores do Córrego Imbiruçu.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Betim até encontrar o limite entre os bairros 

Petrolândia 2ª seção e Lúcio de Abreu (encontro da Avenida Doutor Renato Azeredo com o limite entre os bairros 

Petrolândia 2ª seção e Lúcio de Abreu).
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Dobrando à direita, segue pelo limite entre os bairros Petrolândia 2ª seção e Lúcio de Abreu; atravessa a Via Expressa 

Contagem-Betim e continua pelo limite entre os bairros Lúcio de Abreu e Tropical; continua ainda pelo limite entre os 

bairros Tropical e Chácaras Contagem 3ª gleba; à direita, continua pelo limite do Bairro Tropical, acompanhando a Rua 

“87”, até encontrar a Rua “15” ou Paineiras (que liga o Bairro Tropical ao Bairro Colonial); dobrando à direita, segue 

pelo eixo da Rua “15” ou Paineiras até encontrar a Rua Perobas; dobrando à direita, segue pela Rua Perobas até a 

Rua Pequi; dobrando à esquerda, segue pela Rua Pequi até encontrar a Rua Eucalipto; dobrando à direita, segue pelo 

eixo da Rua Eucalipto (divisa do Bairro Colonial) até o seu final na divisa com o terreno do Praia Clube; dobrando à 

esquerda, segue pela divisa do terreno do Praia Clube até encontrar o córrego tributário da lagoa; segue pelo córrego 

para jusante até sua embocadura na lagoa do Praia Clube; contorna a lagoa pela esquerda até sua barragem, nas 

margens da Rodovia MG-432 (Contagem-Esmeraldas); continua para jusante pelo córrego emissário da lagoa até sua 

confluência com o Córrego Riachinho (no limite do Bairro Granjas Vista Alegre); segue pelo Córrego Riachinho para 

jusante, depois, dobrando à direita, continua pelo limite do Bairro Granjas Vista Alegre até encontrar a Rua Francisco 

de Almeida Melo e a Rua “1”; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua “1” até interceptar o limite do loteamen-

to Chácaras Del Rey (num afluente do Córrego das Abóboras); dobrando à esquerda, segue pelo limite do loteamento 

Chácaras Del Rey e continua pelo limite do loteamento Chácaras São Geraldo; contorna o loteamento Chácaras São 

Geraldo no sentido horário até seu vértice sul, na confluência do Córrego das Abóboras com um afluente da margem 

direita; continua para jusante pelo Córrego das Abóboras, até interceptar o limite do Bairro Quintas Coloniais; dobran-

do à esquerda, segue pelo limite do Bairro Quintas Coloniais até encontrar o limite do loteamento Chácara Colonial 

no Córrego Riachinho; dobrando à esquerda, segue pelo limite do loteamento Chácara Colonial (Córrego Riachinho) 

até o seu vértice leste, no encontro do Córrego Riachinho com a estrada que liga o Bairro da Praia à Ceasa e à Rodovia 

BR-040; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da estrada até defrontar o vértice noroeste da cerca limite do Cemitério 

Parque Renascer; dobrando à esquerda, segue pelo limite norte do Cemitério Parque Renascer até encontrar o divisor 

de águas entre as bacias de Vargem das Flores e da Pampulha; segue para sul pelo divisor de águas entre as bacias de 

Vargem das Flores e Pampulha, atravessa a VM5 ou Via Municipal Vereador Joaquim Costa e prossegue pelo divisor 

de águas entre Vargem das Flores e Pampulha até interceptar a Avenida João César de Oliveira; dobrando à esquerda, 

segue pelo eixo da Avenida João César de Oliveira até sua passagem sobre a linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica; 

dobrando à direita, segue pela linha férrea até defrontar, do outro lado da Via Expressa, a divisa entre o Bairro São 

Bernardo e o terreno da empresa Gerdau; dobrando à direita, atravessa a Via Expressa Contagem-Betim e segue pela 

divisa entre o Bairro São Bernardo e o terreno da empresa Gerdau até encontrar a Rua Reginaldo de Souza Lima; 

dobrando à esquerda, segue pela Rua Reginaldo de Souza Lima (limite do Bairro São Bernardo e também do Bairro 

Santa Terezinha) até encontrar a Praça Sem Denominação; contorna a praça no sentido contrário ao tráfego até a Rua 

Joaquim José; segue pelo eixo da Rua Joaquim José até encontrar a Rua Lincoln Costa Ferreira; dobrando à esquerda, 

segue pelo eixo da Rua Lincoln Costa Ferreira até interceptar o Córrego Ibirapitanga; segue para montante pelo Córre-

go Ibirapitanga até defrontar a Rua José de Jove; dobrando à direita, segue pela Rua José de Jove até a Rua Piedade; 

dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua Piedade (divisa entre o Bairro Canadá e a Vila Itália) e por seu prolonga-

mento, até interceptar o limite municipal entre Contagem e Betim no ponto P10A, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 24 (cód. 412)

VM-5

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P10B, encontro do divisor de águas entre as bacias de Vargem das Flores e da Pampulha com o 

divisor de águas entre os córregos da Tapera e São João ou do Cabral (próximo às duas torres da linha de transmissão 

da Cemig).

Segue para norte pelo divisor de águas entre as bacias de Vargem das Flores e da Pampulha, atravessa a VM5 ou 

Via Municipal Vereador Joaquim Costa e prossegue pelo divisor de águas entre Vargem das Flores e Pampulha até 

encontrar o limite norte do Cemitério Parque Renascer; dobrando à direita, segue contornando o Cemitério Parque 

Renascer pelo seu limite norte, até seu vértice nordeste, próximo ao córrego; daí, segue pelo eixo da estrada de acesso 

à Fazenda da Tapera até encontrar a VM5 ou Via Municipal Vereador Joaquim Costa; dobrando à esquerda, segue 

pelo eixo da VM5 ou Via Municipal Vereador Joaquim Costa até encontrar o limite do Bairro Chácaras Boa Vista (Rua 

Hibisco); dobrando à direita, segue pelo limite do Bairro Chácaras Boa Vista até encontrar o limite do Bairro Campina 

Verde (Rua “11”); dobrando à direita, segue pelo limite do Bairro Campina Verde até encontrar o limite dos terrenos 

da Siderúrgica Manso; dobrando à direita, segue pela divisa entre os terrenos da Siderúrgica Manso e da empresa 

Nutril; continua pela divisa entre os terrenos da empresa Nutril e do Centro Transmissor da Rádio Inconfidência até 

encontrar a divisa de terrenos da Cemig; dobrando à esquerda, segue pela divisa entre os terrenos da Rádio Inconfi-

dência e da Cemig; continua pela divisa dos terrenos da Cemig (contornando as cabeceiras das nascentes do Córrego 

da Tapera) até atingir o divisor de águas entre os córregos da Tapera e São João ou do Cabral (próximo às três torres 

da linha de transmissão da Cemig); dobrando à direita, segue pelo divisor de águas entre os córregos da Tapera e São 

João ou do Cabral até o encontro deste com o divisor de águas entre as bacias da Pampulha e de Vargem das Flores no 

ponto P10B, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 25 (cód. 413)

BERNARDO MONTEIRO

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P10, interseção do limite municipal entre Contagem e Betim com a linha férrea da Ferrovia Centro-

Atlântica, entre o Bairro Galoca e o Parque Estadual Fernão Dias.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Betim até defrontar, do lado direito, a Rua Piedade 

(divisa entre o Bairro Canadá e a Vila Itália), e do lado esquerdo, as nascentes de formadores do Córrego Imbiruçu 

(encontro do limite municipal entre Contagem e Betim com o prolongamento da Rua Piedade, em frente às nascentes 

de formadores do Córrego Imbiruçu).

Dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Piedade até encontrar a Rua José de Jove; dobrando à direita, segue pela 

Rua José de Jove e por seu prolongamento até interceptar o Córrego Ibirapitanga; segue para jusante pelo Córrego 

Ibirapitanga até sua passagem sob a Rua Lincoln Costa Ferreira; dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Lincoln 

Costa Ferreira até encontrar a Rua Joaquim José; dobrando à direita, segue pelo eixo da Rua Joaquim José até a Praça 

Sem Denominação; contorna a praça no sentido de tráfego até a Rua Reginaldo de Souza Lima; dobrando à esquerda, 

segue pela Rua Reginaldo de Souza Lima (limite do Bairro Santa Terezinha e também do Bairro São Bernardo) até 

encontrar a divisa do terreno da empresa Gerdau; dobrando à direita, segue pela divisa entre o Bairro São Bernardo e 

o terreno da empresa Gerdau até encontrar a Via Expressa Contagem-Betim; atravessa a Via Expressa e continua até 

interceptar a linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica; dobrando à esquerda, segue pela linha férrea até o tangen-

ciamento de sua faixa de domínio com a Avenida José Diniz e Silva (Bairro Bela Vista); dobrando à direita, segue pelo 

eixo da Avenida José Diniz e Silva até encontrar a Rua Manoel Pereira Mendes; dobrando à direita, segue pelo eixo da 

Rua Manoel Pereira Mendes até reencontrar a linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica sob a transposição elevada; 

dobrando à esquerda, segue pela linha férrea até interceptar o limite municipal entre Contagem e Betim no ponto 

P10, início desta descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 26 (cód. 511)

PETROLÂNDIA

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P11, interseção do limite municipal entre Contagem e Betim com o limite entre os bairros Petrolân-

dia 2ª seção e Lúcio de Abreu (encontro da Avenida Doutor Renato Azeredo com o limite entre os bairros Petrolândia 

2ª seção e Lúcio de Abreu).

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Betim até atingir o Alto do Paiol (encontro do limite 

municipal entre Contagem e Betim com o divisor de águas das bacias de Vargem das Flores e Imbiruçu).

Dobrando à direita, segue pelo divisor de águas entre as bacias de Vargem das Flores e Imbiruçu até encontrar o vérti-

ce noroeste do limite do Bairro Sapucaias; segue contornando o Bairro Sapucaias pelo seu limite norte até encontrar o 

limite do Bairro Campo Alto; dobrando à esquerda, contorna o Bairro Campo Alto pelo seu limite norte até encontrar 

o limite do Bairro Tropical; dobrando à esquerda, segue pelo limite contornando o Bairro Tropical no sentido horário 

até encontrar a Via Expressa Contagem-Betim; atravessa a Via Expressa e continua pelo limite entre os bairros Lúcio 

de Abreu e Petrolândia 2ª seção até interceptar o limite municipal entre Contagem e Betim no ponto P11, início desta 

descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 27 (cód. 611)

NOVA CONTAGEM

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P12, interseção do limite municipal entre Contagem e Betim com a cerca limite sul do Bairro Icaivera, 

no Córrego Água Suja.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Betim até a  trijunção de limites Contagem/Betim/Es-

meraldas; continua pelo limite municipal entre Contagem e Esmeraldas até interceptar o limite do Condomínio Nossa 

Fazenda sobre a Coordenada UTM E=590.000 (encontro do limite municipal com a cerca de divisa do Condomínio 

Nossa Fazenda e com a Coordenada UTM E=590.000).

Dobrando à direita, segue pelo limite do Condomínio Nossa Fazenda até encontrar o limite leste do loteamento Ipê 

Amarelo; segue na mesma direção pela cerca de divisa do loteamento Ipê Amarelo e continua por seu prolongamen-

to, passando pela Torre da Linha de Transmissão da Cemig, até interceptar o afluente da margem direita do Córrego 

Água Suja; segue pelo afluente para jusante até sua embocadura no Córrego Água Suja; segue pelo Córrego Água 

Suja para jusante até encontrar a cerca limite dos terrenos de antiga propriedade do Exército Brasileiro; dobrando à 

direita, segue pela referida cerca (inicialmente para oeste, depois para sul e sudoeste), limitando com o povoado de-

nominado Estaleiro, até o vértice a partir do qual a cerca toma direção para sudeste; a partir deste vértice, segue pelos 

fundos dos terrenos que dão frente para a Rua São Miguel; após o final da Rua São Miguel, continua para jusante 

pelo afluente da margem esquerda do Córrego do Retiro, até a confluência com o emissário da voçoroca da margem 

esquerda; sobe pelo emissário, contorna a voçoroca pela sua borda leste, transpõe o divisor de águas e contorna a 

voçoroca da vertente oposta também pela sua borda leste até encontrar o limite do Bairro Nova Contagem; segue pelo 

limite do Bairro Nova Contagem e continua pelo limite do Bairro do Retiro até interceptar o Córrego do Retiro; segue 

para jusante pelo Córrego do Retiro até sua confluência com o Córrego Água Suja; continua para jusante pelo Córrego 

Água Suja até encontrar a Rodovia MG-432; dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rodovia MG-432 (Esmeraldas-

Contagem) até defrontar, do lado direito, o vértice nordeste da cerca limite do Bairro Darcy Ribeiro; dobrando à 

direita, segue pelo limite do Bairro Darcy Ribeiro, contornando este no sentido horário, até reencontrar o limite do 

Bairro Icaivera; segue pelo limite sul do Bairro Icaivera, até reencontrar o Córrego Água Suja no ponto P12, início desta 

descrição.

UNIDADE DE ANÁLISE 28 (cód. 711)

VARGEM DAS FLORES

(Descrição do Perímetro)

Começa no ponto P13, interseção do limite municipal entre Contagem e Betim com o divisor de águas das bacias de 

Vargem das Flores e Imbiruçu, no Alto do Paiol.

Segue no sentido horário pelo limite municipal entre Contagem e Betim até encontrar, do lado direito, a cerca limite 

sul do Bairro Icaivera.

Dobrando à direita, segue pelo limite sul do Bairro Icaivera até encontrar o limite do Bairro Darcy Ribeiro; segue pelo 

limite do Bairro Darcy Ribeiro, contornando este no sentido anti-horário, até encontrar a Rodovia MG-432; dobrando à 

esquerda, segue pelo eixo da Rodovia MG-432 (Contagem-Esmeraldas) até encontrar o Córrego Água Suja; segue para 

montante pelo Córrego Água Suja até sua confluência com o Córrego do Retiro; à esquerda, continua para montante 

pelo Córrego do Retiro até interceptar o limite sul do Bairro do Retiro; dobrando à direita, segue pelo limite do 

Bairro do Retiro até encontrar o limite do Bairro Nova Contagem; continua pelo limite do Bairro Nova Contagem até 

encontrar a voçoroca cujo emissário é afluente da margem esquerda do Córrego do Retiro; contorna a voçoroca pela 

sua borda leste, transpõe o divisor de águas, contorna a voçoroca da vertente oposta também pela sua borda leste e 

desce pelo seu emissário até a confluência com o afluente da margem esquerda do Córrego do Retiro; à direita, segue 

para montante pelo afluente até defrontar o final da Rua São Miguel; daí, continua pelos fundos dos terrenos que dão 

frente para a Rua São Miguel até encontrar o vértice formado pela cerca de divisa dos terrenos de antiga propriedade 

do Exército Brasileiro; segue pela referida cerca (inicialmente para nordeste, depois para norte e leste), limitando com 

o povoado denominado Estaleiro, até encontrar o Córrego Água Suja; segue pelo Córrego Água Suja para montante 

até encontrar a primeira confluência na sua margem direita; segue pelo afluente para montante até defrontar, do 

lado direito, o limite leste do loteamento Ipê Amarelo; daí, dobrando à direita, segue até a torre da linha de transmis-

são da Cemig; da torre, segue em linha reta até o vértice sudeste do limite do loteamento Ipê Amarelo; continua na 

mesma direção pela cerca de divisa do loteamento Ipê Amarelo até encontrar o limite do Condomínio Nossa Fazenda; 

continua na mesma direção pela cerca de divisa do Condomínio Nossa Fazenda até interceptar o limite municipal entre 

Contagem e Esmeraldas, sobre a coordenada UTM E=590.000; à direita, segue pelo limite municipal entre Contagem 

e Esmeraldas até a trijunção de limites Contagem/Esmeraldas/Ribeirão das Neves; continua pelo limite municipal entre 

Contagem e Ribeirão das Neves, atravessa a Rodovia BR-040 e prossegue até encontrar o divisor de águas entre as 

bacias de Vargem das Flores e da Pampulha; dobrando à direita, segue pelo divisor de águas das bacias de Vargem das 

Flores e Pampulha; contorna o loteamento Chácaras Campestre pelos seus limites leste e sul e prossegue pelo divisor 

de águas entre Vargem das Flores e Pampulha; atravessa novamente a Rodovia BR-040 e continua pelo divisor até en-

contrar o limite do Cemitério Parque Renascer; dobrando à direita, segue pelo limite do Cemitério Parque Renascer até 

encontrar a estrada que liga o Bairro da Praia à Ceasa e à BR-040; novamente à direita, segue pelo eixo da estrada que 

liga o Bairro da Praia à Ceasa e à BR-040 até encontrar o Córrego Riachinho, no vértice leste do loteamento Chácara 

Colonial; dobrando à direita, segue pelo limite do loteamento Chácara Colonial (Córrego Riachinho) até encontrar o 

limite do Bairro Quintas Coloniais; novamente à direita, segue pelo limite do Bairro Quintas Coloniais até interceptar 

o Córrego das Abóboras; segue para montante pelo Córrego das Abóboras até a confluência com um afluente na mar-

gem direita, no vértice sul do loteamento Chácaras São Geraldo; continua para montante pelo Córrego das Abóboras 

(limite); contorna o loteamento Chácaras São Geraldo no sentido anti-horário e continua pelo limite do loteamento 

Chácaras Del Rey até interceptar a Rua “1” sobre um afluente do Córrego das Abóboras; dobrando à direita, segue 

pelo eixo da Rua “1” até encontrar o limite do Bairro Granjas Vista Alegre; dobrando à direita, segue pelo limite do 

Bairro Granjas Vista Alegre no sentido anti-horário até encontrar o Córrego Riachinho; à esquerda, segue para mon-

tante pelo Córrego Riachinho (ainda limite do Bairro Granjas Vista Alegre) até sua confluência com o córrego emissário 

da lagoa do Praia Clube; segue para montante pelo córrego emissário da lagoa do Praia Clube até sua barragem, nas 

margens da Rodovia MG-432 (Contagem-Esmeraldas); contorna a lagoa pela direita até a embocadura do córrego 

tributário; segue pelo córrego para montante até encontrar a divisa do terreno do Praia Clube; dobrando à esquerda, 

segue pela divisa do terreno do Praia Clube até encontrar a Rua Eucalipto; dobrando à direita, segue pelo eixo da 

Rua Eucalipto (divisa do Bairro Colonial) até encontrar a Rua Pequi; dobrando à esquerda, segue pela Rua Pequi até 

encontrar a Rua Perobas; dobrando à direita, segue pela Rua Perobas até encontrar a Rua “15” ou Paineiras (que liga 

o Bairro Colonial ao Bairro Tropical); dobrando à esquerda, segue pelo eixo da Rua “15” ou Paineiras até encontrar o 

limite do Bairro Tropical; dobrando à direita, segue pelo limite contornando o Bairro Tropical no sentido anti-horário 

até encontrar o limite do Bairro Campo Alto; dobrando à direita, contorna o Bairro Campo Alto pelo seu limite norte 

até encontrar o limite do Bairro Sapucaias; dobrando à direita, segue pelo limite norte do Bairro Sapucaias até o seu 

vértice noroeste, sobre o divisor de águas entre as bacias de Vargem das Flores e Imbiruçu; continua pelo divisor de 

águas entre as bacias de Vargem das Flores e Imbiruçu até interceptar o limite municipal entre Contagem e Betim no 

Alto do Paiol, no ponto P13, início desta descrição.
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DECRETO nº 1076, de 30 de dezembro de 2008

Dispõe sobre o lançamento do Imposto sobre a Pro-

priedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, da Taxa de 

Limpeza Pública - TLP, da Taxa de Conservação de Vias 

e Logradouros Públicos – TCVLP e da Contribuição para 

Custeio do Serviço de Iluminação Publica – CCSIP, fixa 

forma e prazo de recolhimento e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos 

artigos: 15, 51 a 71 e 142.A a 142.E, 179 a 184 da Lei Mu-

nicipal 1.611, de 30 de dezembro de 1983, que instituiu 

o Código Tributário do Município de Contagem – CTMC 

com suas alterações posteriores e art.1º da Lei n.º 3.496, 

de 26 de dezembro de 2001.

DECRETA:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo-

rial Urbana - IPTU, a Taxa de Limpeza Pública -TLP, a Taxa 

de Conservação de Vias e Logradouros Públicos – TCVLP 

e a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 

Publica – CCSIP do exercício de 2009 serão lançados e 

cobrados em conformidade com este Decreto. 

Art. 2º O lançamento do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU será efetuado sobre 

todos os imóveis situados dentro da Zona Urbana defini-

da por lei, bem como sobre as demais áreas situadas fora 

desse perímetro, conforme previsto nos §§ 1º, 2º e 3º do 

art. 51 do Código Tributário do Município de Conta-

gem, excetuados os imóveis alcançados pela imunidade 

tributária.

§1º Estão isentos do pagamento do Imposto sobre a Pro-

priedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, da Taxa de 

Limpeza Pública – TLP e da Taxa de Conservação de Vias e 

Logradouros Públicos – TCVLP os imóveis enumerados no 

art. 1º da Lei 3.496 de 26 de dezembro de 2001.

§2º O imóvel construído utilizado como residência, que 

não alcançar o benefício da isenção prevista no §1º deste 

artigo, aplica-se, quando couber, a regra do §1º, alínea 

“b”, do art. 58, do Código Tributário do Município de 

Contagem.

Art. 3º O contribuinte/responsável poderá efetuar o paga-

mento integral à vista do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU, da Taxa de Limpeza 

Pública – TLP e da Taxa de Conservação de Vias e Logra-

douros Públicos – TCVLP e a Contribuição para Custeio 

do Serviço de Iluminação Publica – CCSIP do exercício de 

2009, com desconto de 8% (oito por cento), no prazo es-

tipulado neste Decreto, conforme disposto no §2º, incisos 

I e II do art. 297 do Código Tributário do Município de 

Contagem.

Parágrafo único. O contribuinte/responsável pode efetuar 

o pagamento em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessi-

vas, sem desconto do valor, com a primeira parcela ven-

cendo em 16 de fevereiro de 2009, e as demais vencendo 

sempre no dia 15 de cada mês, atualizados conforme 

disposto no §4º, do art. 62, e art. 29 do Código Tributário 

do Município de Contagem.

Art. 4º O não pagamento do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU, da Taxa de Limpeza 

Pública – TLP e da Taxa de Conservação de Vias e Logra-

douros Públicos – TCVLP e a Contribuição para Custeio do 

Serviço de Iluminação Publica – CCSIP dentro dos prazos 

estabelecidos neste Decreto sujeitará o contribuinte ou 

responsável, a recolher o montante devido, acrescido dos 

encargos previstos no art. 35 do Código Tributário do 

Município de Contagem.

Art. 5º O contribuinte/responsável poderá requerer à 

Coordenadoria da Receita Municipal, a revisão do lança-

mento dos tributos e contribuição previstos neste Decreto 

até o dia 16 de fevereiro de 2009.

§1º O pedido de revisão intempestivo não será conhecido, 

mas a autoridade competente poderá, de ofício, rever 

o lançamento com base nas informações prestadas pelo 

contribuinte.

§2º No caso de revisão de ofício, nos termos do §1º deste 

artigo, a autoridade competente concederá prazo de 10 

(dez) dias, contados da data de notificação da decisão ao 

contribuinte, no caso do indeferimento ou deferimento 

parcial, para que proceda ao recolhimento do montante 

devido, com os acréscimos legais previstos no art. 29 do 

Código Tributário do Município de Contagem.

§3º Se o pedido de revisão tempestivo for julgado 

procedente, ainda que parcialmente, será concedido o 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da notificação 

da decisão ao contribuinte, para pagamento à vista, com 

o desconto previsto no art. 3º deste Decreto, sem multa 

e sem juros.

§4º Caso o pedido de revisão tempestivo seja julgado im-

procedente, será concedido prazo de 10 (dez) dias, con-

tados da data da notificação da decisão ao contribuinte, 

Social/Fundo Municipal de Assistência Social.

Consoante Mapa Analítico de Preços, à fl. 40 e as Certi-

dões de Regularidade Fiscal junto à Seguridade Social e 

ao FGTS, às fls. 38 e  39 constata-se que a empresa BH 

LINK LTDA-EPP apresenta-se apta à contratação pretendi-

da, com o melhor preço ofertado.

Diante do exposto, atendidos os requisitos legais perti-

nentes, somos favoráveis à contratação da empresa em 

destaque, no valor de R$ 2.988,00 (dois mil, novecentos 

e oitenta e oito reais), mediante o instituto de Dispensa 

de Licitação.

Eduardo Rodrigues de Souza

Coordenador de Gestão de Recursos Logísticos

DESPACHO:

Ratifico o procedimento da Dispensa de Licitação nº 

141/08 nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 e autorizo 

a contratação com a BH LINK LTDA-EPP Publique-se no 

prazo legal.

Contagem, 30 de dezembro de 2.008.

Cleudirce Cornélio de Camargos

Secretária Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA

Contagem, 30 de dezembro de 2008.

EMENTA: Realização de Dispensa de Licitação nº 136/08- 

Processo nº 418, com base no art. 24, inciso II, da Lei de 

Licitações 8.666/93.

“ ART. 24- É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez 

por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do 

artigo anterior e para alienações previstas nesta lei, desde 

que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, com-

pra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 

de uma só vez”.

 O objeto da presente dispensa é a AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAIS DE CONSUMO, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Administração.

Consoante Mapa Analítico de Preços, às fls. 19, 20 e 21 e 

as Certidões de Regularidade Fiscal junto à Seguridade 

Social e ao FGTS, às fls. 17 e  18 constata-se que a empre-

sa ELETRO FERRAGENS UNIÃO LTDA apresenta-se apta à 

contratação pretendida, com o melhor preço ofertado.

Diante do exposto, atendidos os requisitos legais perti-

nentes, somos favoráveis à contratação da empresa em 

destaque, no valor de R$ 536,28 (quinhentos e trinta e 

seis reais e vinte e oito centavos), mediante o instituto de 

Dispensa de Licitação.

Eduardo Rodrigues de Souza

Coordenador de Gestão de Recursos Logísticos

DESPACHO:

Ratifico o procedimento da Dispensa de Licitação nº 

136/08 nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 e autorizo 

a contratação com a ELETRO FERRAGENS UNIÃO LTDA 

Publique-se no prazo legal.

Contagem, 30 de dezembro de 2.008.

Cleudirce Cornélio de Camargos

Secretária Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA

Contagem, 22 de dezembro de 2008.

EMENTA: Realização de Dispensa de Licitação nº 129/08- 

Processo nº 392, com base no art. 24, inciso II, da Lei de 

Licitações 8.666/93.

“ ART. 24- É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez 

por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do 

artigo anterior e para alienações previstas nesta lei, desde 

que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, com-

pra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 

de uma só vez”.

O objeto da presente dispensa é a AQUISIÇÃO DE EPI´S, 

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desen-

volvimento Urbano e Meio Ambiente.

Consoante Mapa Analítico de Preços, à fl. 17 e as Cer-

tidões de Regularidade Fiscal junto à Seguridade Social 

e ao FGTS, às fls. 14 e  15 constata-se que a empresa GL 

SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA apresenta-se 

apta à contratação pretendida, com o melhor preço 

ofertado.

Diante do exposto, atendidos os requisitos legais perti-

nentes, somos favoráveis à contratação da empresa em 

destaque, no valor de R$ 497,70 (quatrocentos e noventa 

e sete reais e setenta centavos), mediante o instituto de 

Dispensa de Licitação.

Eduardo Rodrigues de Souza

Coordenador de Gestão de Recursos Logísticos

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br

para pagamento sem desconto, sem multa e sem juros.

§5º Após a decisão do pedido de revisão ao contribuinte, 

o parcelamento dos tributos e da contribuição devidos 

no exercício em curso será realizado em parcelas mensais 

e consecutivas, com a primeira parcela a ser paga no 

prazo de (dez) 10 dias, contados da data da notificação 

da decisão, incluindo as parcelas vencidas até a data do 

pagamento da primeira parcela e as demais parcelas 

vencendo conforme o calendário do exercício.

Art. 6º No pedido de revisão de lançamento, o contribuin-

te deverá apresentar a documentação comprobatória 

das alegações argüidas, devidamente fundamentada, a 

ser protocolizado na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nº 

1.887, Bairro Cidade Industrial, Contagem - MG.

Art. 7º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo-

rial Urbana – IPTU será lançado e cobrado com base na 

Tabela de valores 1 e 2, constantes do Anexo VI, do art. 

64, do Código Tributário do Município de Contagem.

Art. 8º O valor do metro quadrado das edificações e dos 

terrenos são aqueles fixados no Edital de Notificação de 

Lançamento corrigidos e atualizados pela variação do 

IGP-M/FVG.

Art. 9º A Taxa de Limpeza Pública – TLP será calculada e 

cobrada na forma da tabela VI, constante do anexo V, do 

art. 181 do Código Tributário do Município de Contagem.

Art. 10 A Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Pú-

blicos – TCVLP será devida, á razão de R$ 6,68 (seis reais 

e sessenta e oito centavos), por metro linear de testada 

ou fração em toda extensão do imóvel beneficiado pelo 

serviço, nos termos do art. 184 do Código Tributário do 

Município de Contagem.

Art. 11 O valor da Contribuição para Custeio do Serviço 

de Iluminação Pública – CCSIP devido no exercício de 

2009 será de R$ 40,13 (quarenta reais e treze centavos), 

conforme disposto nos §§ 1º e 2º do art. 142.C do Código 

Tributário do Município de Contagem.

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de dezembro de 

2008.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 1077, de 30 de dezembro de 2008

Dispõe sobre a atualização monetária dos tributos, contri-

buições, multas, demais valores e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 

art. 6º-B da Lei Municipal nº 1.611, de 30 de dezembro 

de 1983, que instituiu Código Tributário Municipal de 

Contagem – CTMC,

DECRETA:

Art. 1º Os tributos, contribuições, multas e demais valores 

fixados no Código Tributário do Município de Contagem 

serão atualizados em 1º de janeiro de 2009, nos termos 

de seu art. 6º-B.

Art. 2º O índice de atualização monetária, correspon-

dente à variação do IGPM - FGV acumulado no exercício 

financeiro de 2008, será de 9,81% (nove inteiros e oitenta 

e um centésimos de por cento).

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

cação, revogando as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de dezembro de 

2008.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

JUSTIFICATIVA

 Contagem, 30 de dezembro de 2008.

EMENTA: Realização de Dispensa de Licitação nº 141/08- 

Processo nº 426, com base no art. 24, inciso V, da Lei de 

Licitações 8.666/93.

“ ART. 24- É dispensável a licitação: 

V - “quando não acudirem interessados à licitação 

anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida 

sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, 

todas as condições preestabelecidas”.

 O objeto da presente dispensa é a AQUISIÇÃO DE 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, conforme solicitação 

da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento 

DESPACHO:

Ratifico o procedimento da Dispensa de Licitação nº 

129/08 nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 e autorizo a 

contratação com a GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA 

LTDA Publique-se no prazo legal.

Contagem, 22 de dezembro de 2.008.

Cleudirce Cornélio de Camargos

Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 

Nº. 116/2008, PERCAPTA FEDERAL, CELEBRADO ENTRE 

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM A INTERVENIÊNCIA 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOL-

VIMENTO SOCIAL E A INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS 

DEFICIENTES DE CONTAGEM -  OBJETO: PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA QUE PASSA A VIGORAR  ATÉ 27 

DE FEVEREIRO DE 2009 - ASSINADO: 25/11/2008.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 

Nº. 062/2008, FIA,  CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E A INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO A 

VIDA -  OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

QUE PASSA A VIGORAR  ATÉ 30 DE JUNHO DE 2009 - 

ASSINADO: 28/11/2008.Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Meio 
Ambiente

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 

Nº.002/2008 – SEDUMA

MODALIDADE: CONCORRENCIA 036/2007

CONTRATADA: JM GOMES LTDA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM 

OBJETO: É objeto deste reajuste de preços do contrato 

originário em 11,88% (onze vírgula oitenta e oito por 

cento), observando-se a cláusula oitava do referido 

contrato, a incidir sobre os valores contratuais a partir do 

mês de setembro de 2008.

VALOR : Pelo presente termo aditivo o contratado pagará 

a contratada o valor global de  R$184.893,44 (cento e 

oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e 

quarenta e quatro centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS:

1.11.4 16.482.0010.2118  -  44.90.51 – 07    Fonte: 311203.

DATA: 22/12/2008

DELIBERAÇÃO NORMATIVA COMAC nº17, de 17 de 

novembro de 2008

Inclui na Deliberação Normativa n° 08 de 09 de Setembro 

de 2004 

do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem 

– COMAC

 os artigos 8ºA e 8ºB, e dá outras providências

CONSIDERANDO que depende de prévia autorização da 

Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente – SAMA 

a movimentação de terra, nos termos do inciso IV do 

artigo 29 da Lei Municipal nº 3789 de 23 de dezembro 

de 2003;

CONSIDERANDO que o licenciamento ambiental da ativi-

dade de movimentação de terra segue o rito sumário, nos 

termos da Deliberação Normativa nº 08/04 do COMAC; 

CONSIDERANDO o porte pequeno de alguns processos 

de movimentação de terra que hoje são submetidos ao 

licenciamento ambiental sumário;

CONSIDERANDO a necessidade da SAMA substituir o 

procedimento de licenciamento ambiental das pequenas 

movimentações de terra para um procedimento menos 

complexo.

CONSIDERANDO que a análise das pequenas movimen-

tações de terra que decorre de processo de aprovação de 

projeto arquitetônico, poderá ser analisado neste último, 

dispensando-se o preenchimento de Formulário de Carac-

terização do Empreendimento na SAMA.

CONSIDERANDO que o projeto arquitetônico delimita as 

áreas de construção, o que impede que o contribuinte 

faça por conta própria supressão de árvores em áreas que 

não necessitam.

CONSIDERANDO que no caso de supressão de vegetação 

será necessária também a autorização da Fundação de 
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Parques e Áreas Verdes de Contagem – Conparq.

CONSIDERANDO ainda que a simplificação do proce-

dimento fará com que muitos contribuintes saiam da 

clandestinidade e com isso o órgão público tenha mais 

controle de suas ações.

Resolve:

ARTIGO 1º - Ficam incluídos na Deliberação Normativa n° 

08 de 09 de Setembro de 2004 do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente de Contagem – COMAC os artigos 8ºA e 

8ºB, da seguinte forma:

“Art. 8ºA - A Secretaria Municipal Adjunta de Meio Am-

biente – SAMA dispensará do processo de licenciamento 

ambiental a atividade de movimentação de terra, a que 

se refere o § 1º do artigo anterior, quando as áreas ou 

lotes atenderem a todos os requisitos abaixo descritos:

I – áreas ≤ 500m²

II -  volume de corte ≤ 600m³

III – volume de aterro ≤ 700m³

IV – talude de corte ou aterro com altura ≤ 3,00m

§ 1º - O requerente que se enquadrar no caso de dispensa 

descrito no caput deste artigo, deverá deixar disponível 

no local da movimentação de terra projeto de terraple-

nagem e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

para fins de fiscalização, bem como a autorização para 

supressão de vegetação da Fundação Municipal de Par-

ques e Áreas Verdes de Contagem - Conparq, se cabível.

§ 2º - A dispensa de que trata este artigo não se aplica 

nos casos em que haja área de preservação permanente 

– APP no interior das áreas ou lotes, devendo, portanto, 

haver apreciação da SAMA.

Art. 8ºB – A movimentação de terra de áreas ou lotes que 

se enquadrar no caso de dispensa descrito no artigo ante-

rior, será analisada pelo setor competente pelo processo 

de aprovação de projeto arquitetônico, se desse decorrer.

Parágrafo único: No caso do caput deste artigo o Projeto 

de Terraplenagem e a Anotação de Responsabilidade 

Técnica respectiva deverão ser protocolados no processo 

de aprovação de projeto arquitetônico, bem como a 

autorização para supressão de vegetação da Fundação 

Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem - 

Conparq, se cabível.

ARTIGO 2º - Esta deliberação normativa entra em vigor a 

partir da data de sua publicação e revoga as disposições 

em contrário.

Contagem, 17 de novembro de 2008

Isnard Monteiro Horta

Presidente do COMAC

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

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 212

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - RECORRENTE: FRANCELI 

CÁSSIA DIAS – PROCESSO: 02.A.09721/2006 – ASSUNTO: 

LANÇAMENTO PREDIAL E CANCELAMENTO DE DÉBITO - 

RELATOR: RONALDO JOSÉ NOGUEIRA.

EMENTA

IPTU – IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO. 

Considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU no dia 1º 

de janeiro de cada exercício financeiro. O lançamento 

e arrecadação desse imposto serão feitos em conjunto 

com outros ônus tributários incidentes sobre o imóvel, 

tomando-se por base a situação do imóvel em 31 de 

dezembro do exercício anterior. No caso em questão, 

deve ser mantida a cobrança relativo ao exercício de 

2006, já que, conforme confirmado em diligencia fiscal e 

declarado pelo contribuinte, o imóvel passou a ser utiliza-

do como residencial em março de 2006, portanto o fato 

gerador já tinha ocorrido.Vistos relatados e discutidos 

os autos, a Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade, 

na audiência do dia 18 de dezembro de 2008, decidiu 

NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reconsideração, para 

em conseqüência, manter a decisão proferida em Segun-

da Instância. Presidiu este julgamento o Sr. Ronaldo José 

Nogueira, tendo também participado deste julgamento, 

o Sr. Célio da Silveira Júnior, Sr. Marcelo Rodrigues do 

Carmo e o Sr. José Carlos Carlini Pereira.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

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 213

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - RECORRENTE: USIFAST 

LOGÍSTICA INDUSTRIAL S/A – PTA: 02.B.00183/2001 –  TNF: 

6225 - RELATOR: RONALDO JOSÉ NOGUEIRA.

empresa CONSTROL – CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGENS 

E OBRAS LTDA. Constitui objeto do presente Termo Adi-

tivo a prorrogação de prazo de execução do Contrato nº 

375/2008, por período de 90 (noventa) dias. Em 29/12/08.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 372/2008 

– Dispensa de Licitação nº 501/2008, celebrado entre a 

Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 

empresa INTERATIVA SERVICE LTDA. Constitui objeto 

do presente Termo Aditivo a prorrogação de prazo de 

vigência do Contrato nº 372/2008, por 03 (três) meses. 

Em 29/12/08.

Extrato do 9º Termo Aditivo ao Contrato Nº 211/2007 – 

Concorrência nº 001/2007, celebrado entre a Prefeitura 

do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 

PLENO ENGENHARIA LTDA. Constitui objeto do presente 

Termo Aditivo a prorrogação de prazo de execução do 

Contrato nº 211/2007, por 120 (cento e vinte) dias. Em 

30/12/08.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por inter-

médio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLO-

GAR o processo Pregão Presencial nº 193/2008, Objeto: 

Aquisição de materiais e acessórios médicos – ambú com 

máscara adulto e infantil, conjunto de laringoscópio adul-

to e infantil, cuba rim, bandeja em aço inox, guia de tubo 

endotraqueal e cânula de guedel adulto, destinados a 

atender ao programa municipal DST/AIDS, fornecimento 

único. ADJUDICADO a (s) empresa (s): HIPERMED COMÉR-

CIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, com 

valor de R$ 1.668,70, CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO 

DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, com 

valor de R$ 3.302,53, HMC PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA, com valor de R$ 5.038,80, J.G MORYA REPRESEN-

TAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMERCIAL 

LTDA, com o valor de R$ 2.288,00, perfazendo um mon-

tante final de R$ 7.259,23. O Secretário, Eduardo Caldeira 

De Souza Penna. Em 20/11/2008.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MU-

NICIPAL DE SAÚDE, torna público o resultado do processo 

Pregão Presencial nº 193/2008, Objeto: Aquisição de ma-

teriais e acessórios médicos – ambú com máscara adulto 

e infantil, conjunto de laringoscópio adulto e infantil, 

cuba rim, bandeja em aço inox, guia de tubo endotra-

queal e cânula de guedel adulto, destinados a atender 

ao programa municipal DST/AIDS, fornecimento único. 

ADJUDICADO a (s) empresa (s): HIPERMED COMÉRCIO DE 

MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, com valor de 

R$ 1.668,70, CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MA-

TERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, com valor 

de R$ 3.302,53, HMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 

com valor de R$ 5.038,80, J.G MORYA REPRESENTAÇÕES 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMERCIAL LTDA, 

com o valor de R$ 2.288,00, perfazendo um montante 

final de R$ 7.259,23 - à conta da dotação orçamentária 

1131.10.305.0029.2062; Natureza da despesa: 339030-10; 

Fonte de recursos: 011000. Carlos Renato N. Machado – 

Pregoeiro. Em 29/12/2008.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por inter-

médio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLO-

GAR o processo Pregão Presencial nº 195/2008, Objeto 

Aquisição de materiais médico – hospitalares, destinados 

a atender a rede municipal de saúde de Contagem, forne-

cimento parcelado. ADJUDICADO a (s) empresa (s): AGP 

MEDICAL LTDA, com valor de R$ 90.077,89, DIAGMINAS 

PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, com valor de R$ 

923,40, DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA, com valor de R$ 83,79, NACIONAL COMERCIAL 

HOSPITALAR LTDA, com valor de R$ 832,50, perfazendo 

um montante final de R$ 91.917,58. O Secretário, Eduar-

do Caldeira De Souza Penna. Em 29/12/2008.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o resultado do 

processo Pregão Presencial nº 195/2008, Objeto: Aquisição 

de materiais médico – hospitalares, destinados a atender 

a rede municipal de saúde de Contagem, fornecimento 

parcelado. ADJUDICADO a (s) empresa (s): AGP MEDICAL 

LTDA, com valor de R$ 90.077,89, DIAGMINAS PRODUTOS 

PARA LABORATÓRIOS LTDA, com valor de R$ 923,40, DIS-

TRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com 

valor de R$ 83,79, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 

LTDA, com valor de R$ 832,50, perfazendo um montante 

final de R$ 91.917,58 - à conta da dotação orçamentária 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-99; 

Fonte de recursos: 011000. Carlos Renato N. Machado – 

Pregoeiro. Em 29/12/2008.

EMENTA

ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU-

REZA) RETENÇÃO. Atribuição às empresas tomadoras de 

serviços a responsabilidade pela retenção e recolhimento 

do ISSQN, artigo 86 § 3º do CTMC. Provado nos autos 

que a recorrente, tomadora de serviços, não procedeu a 

retenção e recolhimento do tributo, bem como não com-

provou inscrição dos respectivos prestadores autônomos. 

Manutenção do lançamento – Legalidade. O lançamento 

do tributo encontra-se em consonância aos requisitos 

e normas legais atinentes à matéria. Vistos relatados e 

discutidos os autos, a Junta de Recursos Fiscais, por una-

nimidade, na audiência do dia 18 de dezembro de 2008, 

decidiu NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reconsidera-

ção, para em conseqüência, manter a decisão proferida 

em Segunda Instância. Presidiu este julgamento o Sr. 

Ronaldo José Nogueira, tendo também participado deste 

julgamento, o Sr. Célio da Silveira Júnior, Sr. Marcelo 

Rodrigues do Carmo e o Sr. José Carlos Carlini Pereira.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do Contrato Nº 402/2008 – Pregão Presencial 

nº 178/2008, celebrado entre a Prefeitura do Municí-

pio de Contagem / SMS / FMS e a empresa MULTICOM 

COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. O objeto do 

presente contrato é o fornecimento parcelado de gêneros 

alimentícios de primeira qualidade (adequados do ponto 

de vista higiênico-sanitário e nutricional), estocáveis, 

destinados ao Serviço de Nutrição e Dietética (SND) 

da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, por 

período de 12 meses. O valor total estimado do contrato 

é R$ 110.716,00 (Cento e dez mil, setecentos e dezesseis 

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 17/11/08.

Extrato do Contrato Nº 403/2008 – Pregão Presencial nº 

181/2008, celebrado entre a Prefeitura do Município de 

Contagem / SMS / FMS e a empresa ADICEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. O objeto do presente contrato é o for-

necimento parcelado de extrato solúvel de soja (leite de 

soja), destinado a atender o Hospital Municipal de Conta-

gem, Maternidade Municipal de Contagem, Pronto Socor-

ro Municipal, pacientes domiciliares cadastrados na SMS 

e ao Programa Municipal DST / AIDS, por período de 12 

meses. O valor total estimado do contrato é R$ 8.586,00 

(Oito mil, quinhentos e oitenta e seis 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 17/11/08.

Extrato do Contrato Nº 397/2008 – Pregão Presencial nº 

189/2008, celebrado entre a Prefeitura do Município de 

Contagem / SMS / FMS e a empresa DCB - DISTRIBUIDORA 

CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA. Constitui objeto do presen-

te contrato a aquisição de luvas de procedimento não ci-

rúrgico, destinadas a atender a Rede Municipal de Saúde 

de Contagem, por período de 12 meses. O valor total esti-

mado do contrato é R$ 964.162,32 (Novecentos e sessenta 

e quatro mil, cento e sessenta e dois Reais e trinta e dois 

centavos). As despesas decorrentes do presente contrato 

correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

1131.10.302.0027.2058 / 1131.10.301.0026.2056; Natureza 

da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 011000. Em 

23/12/08.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 274/2006 

– Pregão Presencial nº 143/2006, celebrado entre a 

Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 

COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE CONTAGEM LTDA 

- COOPCAR. O objeto do presente Termo Aditivo é a 

prorrogação da vigência do Contrato nº 274/2006, pelo 

período de 12 (doze) meses, a partir de 28 de dezembro 

de 2008.  O valor do contrato original será reajustado 

pelo índice oficial do Município - IGPM (Decreto Munici-

pal nº 299 de 26/01/2006) acumulado de 12 meses, que 

corresponde a 11,8835%.  O valor total do contrato passa 

de R$ 1.271.296,92 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Um 

Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois 

Centavos) para R$ 1.422.371,49 (Um Milhão, Quatrocen-

tos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e 

Quarenta e Nove Centavos). Em 26/12/08

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 375/2008 

– Dispensa de Licitação nº 525/2008, celebrado entre a 

Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 

Atos do Legislativo

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, 

no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno e nos termos 

da Lei nº 2.119 de 05 de setembro de 1990 e suas altera-

ções, EXONERA os servidores a seguir relacionados dos 

respectivos cargos comissionados, conforme as Portarias 

enumeradas, datadas de 1º de novembro de 2008.

Portaria nº 285- AUXILIAR PARLAMENTAR

Nível VII

FRANCISCA FIRMINA DE LELES

MARINA ROSA DE OLIVEIRA SANTOS

PATRICIA DE JESUS SILVA

ELZA DO ROSARIO VILAÇA SILVA

AMBROSINA DE FATIMA SILVA

JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

ILDA EFIGÊNIA DE LIMA

EDSON RICOY GARCIA

Portaria nº 286- ATENDENTE PARLAMENTAR

Nível I

LIZETE MARIA DE SOUZA VERONEZ

TEREZINHA DA SILVA CARVALHO

OSEIAS ASSUNÇÃO MARTINS

EDINORA GOMES PEREIRA

Nível II

RICARDO VIECENTE DE CÁSSIA

DAVID TEOFILO DE SOUZA PIRES

MARIA RODRIGUES SOUZA AVELAR SILVA

VALDECI DOS SANTOS

EMÍLIO CARLOS CAMARGOS

LUCIANA RAMOS BRAGA

Nível III

MARIA DAS GRAÇAS SANTANA

ANTONIO FERREIRA CAMPOS

Nível IV

LUIZA MARA DE PASSOS PRADO

Nível VI

ADYR ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR

Portaria nº 287- ADJUNTO PARLAMENTAR

Nível I

MARCIO RODRIGO DA SILVA

FAUSTINO JOSÉ DA SILVA

ELCI ELIZA RODRIGUES LIMA

Nível III

MATHEUS CORGOSINHO LEITE MATOS

Nível IV

FABIANA OLIVEIRA MARCANTE

Nível V

MARCIA ELAINE TEIXEIRA LIMA

JULIANA DIAS GUIMARÃES OLIVEIRA

LEONARDO AUGUSTO DE PAULA M CAMPOS

Nível VI

EDIVAR  BRITO SILVA FILHO 

Portaria nº 288- ASSISTENTE PARLAMENTAR

Nível IV

MARIA NARMIQUE MEDEIROS DE ANDRADE

Nível V

MARIA FADEL MARTINS SOARES

HELENO RODRIGUES GONÇALVES

MARIA DO CARMO MOREIRA DA SILVA

Portaria nº 289- ASSISTENTE TEC.  PARLAMENTAR

Nível V

GLEYSER SANTOS FERREIRA

FERNANDO LUIZ ROSADO

Portaria nº 290- OFICIAL  PARLAMENTAR

Nível IV

MARIA APARECIDA DA MATA

Nível V

RONALDO GUIMARÃES

Portaria nº 291- MOTORISTA PARLAMENTAR

Nível I

CLOVIS MONTEIRO DE FREITAS

Nível III

ROGÉRIO DOS SANTOS ANASTACIO

Nível VI

RANDER CRIS DA SILVA VENEROSO

ROSILENE FERNANDES DOS SANTOS 

Portaria nº 292- OFICIAL  LEGISLATIVO

CARMELINDA LOPES DA SILVA LUZ

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -
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KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 293 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de SECRETÁRIA, nível 

salarial 10, o seguinte servidor, a partir desta data. 

ANTONIO MIOTO SOBRINHO

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

2º SECRETÁRIO

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 294 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de OFICIAL DE 

SERVIÇO E MANUTENÇÃO, nível salarial 10, a seguinte 

servidora, a partir desta data. 

MARTA AGOSTINHO ROSA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 295 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de MOTORISTA LE-

GISLATIVO, nível salarial 10, o seguinte servidor, a partir 

desta data. 

DANIEL DE PAULA BRASIL

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

2º SECRETÁRIO

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 296 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de ASSESSOR, nível 

salarial 12, a seguinte servidora, a partir desta data. 

TEREZINHA BARCELOS BASTOS

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 316 DE 01 DE DEZEM-

BRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de ASSESSOR, nível 

salarial 12, a seguinte servidora, a partir desta data. 

GISELLE PAOLINELLI MARTINS

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 317 DE 01 DE DEZEM-

BRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de CHEFE DE DEPAR-

TAMENTO, nível salarial 15, a seguinte servidora, a partir 

desta data. 

NEIDE VELOSO MOREIRA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 318 DE 01 DE DEZEM-

BRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de ASSESSOR ESPE-

CIAL, nível salarial 17, o seguinte servidor, a partir desta 

data. 

SILVIO FERREIRA DA SILVA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, 

no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno e nos termos 

da Lei nº 2.119 de 05 de setembro de 1990 e suas alte-

rações, NOMEIA os servidores a seguir relacionados dos 

respectivos cargos comissionados, conforme as Portarias 

enumeradas, datadas de 1º novembro de 2008.

Portaria nº 298- ATENDENTE PARLAMENTAR

Nível I

ELIANE CÂNDIDA SILVA BARBOSA

ANGELA MARIA DA SILVA FARIA 

LEONARDO AUGUSTO DE PAULA M. CAMPOS

Nível II

RITA DE CÁSSIA CÂNDIDO

EDSON RICOY GARCIA 

ANTONIO FERREIRA CAMPOS

Nível III

CLAÚDIO HENRIQUE MOREIRA

Portaria nº 299- ADJUNTO PARLAMENTAR

Nível I

KATIA POLIANA VASCONCELOS OLIVEIRA

FLÁVIA APARECIDA SANTIAGO MILAGRES

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 297 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de ASSESSOR, nível 

salarial 12, o seguinte servidor, a partir desta data. 

DALVO ALVES DE SOUZA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

2º SECRETÁRIO

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, 

no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno e nos termos 

da Lei nº 2.119 de 05 de setembro de 1990 e suas altera-

ções, EXONERA os servidores a seguir relacionados dos 

respectivos cargos comissionados, conforme as Portarias 

enumeradas, datadas de 1º de dezembro de 2008.

Portaria nº 311- ATENDENTE PARLAMENTAR

Nível I

LEONARDO AUGUSTO PAULA M. CAMPOS

ALEXSANDRA DE ARAUJO SILVA

Nível II

ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA

Portaria nº 312- ADJUNTO PARLAMENTAR

Nível I

MARIA NARMIQUE M. ANDRADE

Portaria nº 313- ASSISTENTE PARLAMENTAR

Nível III

VANESSA CORREA DA TRINDADE

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 314 DE 01 DE DEZEM-

BRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de OFICIAL DE SERVI-

ÇO E MANUTENÇÃO, nível salarial 10, o seguinte servidor, 

a partir desta data. 

IGOR CARLOS COSTA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

2º SECRETÁRIO

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 315 DE 01 DE DEZEM-

BRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas 

alterações.

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de SECRETARIA DA 

PRESIDENTE, nível salarial 12, a seguinte servidora, a 

partir desta data. 

UIARA OLIVEIRA FRANCO

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

DIOGO CORREA DA COSTA

MARIA NARMIQUE MEDEIROS DE ANDRADE

JULIANA DIAS GUIMARÃES OLIVEIRA

Nível III

MARIA DAS GRAÇAS C. LEITE MATOS

ADYR ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR

Nível IV

ANTÔNIO JORGE DE PAULA

ROSILENE FERNANDES DOS SANTOS 

Nível V

ROGERIO DOS SANTOS ANASTÁCIO

EDIVAR BRITO SILVA FILHO

Portaria nº 300- ASSISTENTE PARLAMENTAR

Nível III

VANESSA CORREA DA TRINDADE

Nível VI

LUCIANA RAMOS BRAGA

Portaria nº 301- ASSISTENTE TEC. PARLAMENTAR

Nível VI

GLEYSER SANTOS FERREIRA

Portaria nº 302- OFICIAL PARLAMENTAR

Nível IV

ELCI ELIZA RODRIGUES LIMA

Nível V

MARIA APARECIDA DA MATA

HELENO RODRIGUES GONÇALVES

Nível VI

CARMELITA FREITAS MARQUES

MARIA DO CARMO MOREIRA DA SILVA

RONALDO GUIMARÃES

FERNANDO LUIZ ROSADO

Portaria nº 303- OFICIAL LEGISLATIVO

LUIZA MARA  DE PASSOS PRADO

MARLENE CERQUEIRA FERNANDES

VALQUIRIA OLIVEIRA DIAS NEVES

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 304 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas 

pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, espe-

cificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de OFICIAL DE 

SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, nível salarial 10, a seguinte 

servidora, a partir desta data. 

LIZETE MARIA DE SOUZA VERONEZ

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 305 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas 

pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, espe-

cificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de SECRETARIA, 

nível salarial 10, a seguinte servidora, a partir desta data. 

THAIS CRUZ ROCHA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

2º SECRETÁRIO –
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PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 306 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas 

pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, espe-

cificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de ASSESSOR, nível 

salarial 12, a seguinte servidora, a partir desta data. 

PATRICIA BARCELOS BASTOS

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO-PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA- 2º SECRETÁRIO 

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 307 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas 

pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, espe-

cificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de ASSESSOR 

JURÍDICO, nível salarial 12, a seguinte servidora, a partir 

desta data. 

KIVIA OLIVEIRA LUCARELI

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 308 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas 

pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, espe-

cificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de ASSESSOR, nível 

salarial 12, o seguinte servidor, a partir desta data. 

JOSÉ VITOR DE MELO RABELO

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 309 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas 

pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, espe-

cificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de ASSESSOR 

ESPECIAL, nível salarial 17, a seguinte servidora, a partir 

desta data. 

MARLUCE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 310 DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas 

pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, espe-

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 323 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, especificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 

1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de ASSESSOR, nível salarial 12, a seguinte servidora, a partir desta data. 

ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 324 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, especificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 

1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de CHEFE DE DEPARTAMENTO, nível salarial 15, o seguinte servidor, a partir desta 

data. 

SILVIO FERREIRA DA SILVA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 325 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, especificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 

1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de ASSESSOR ESPECIAL, nível salarial 17, o seguinte servidor, a partir desta data. 

LINEU CARLOS PINI

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

P R O M U L G A Ç Ã O  D E  L E I

Faço saber que a Câmara Municipal de Contagem aprovou e eu promulgo e faço publicar, nos termos do §  8º, do art. 

80, da Lei  Orgânica do Município de Contagem, de 20 de março de 1990, a seguinte Lei:

LEI Nº 4.210, de 22 de dezembro de 2008.

Declara de utilidade pública o CEACON – Centro de Apoio Comunitário de Contagem, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Declara de utilidade pública o CEACON – Centro de Apoio Comunitário de Contagem, localizado neste Muni-

cípio.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 22 de dezembro de 2008.

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-PRESIDENTE-

WILLIAM VIEIRA BATISTA

-2º SECRETÁRIO-

P R O M U L G A Ç Ã O  D E  L E I

Faço saber que a Câmara Municipal de Contagem aprovou e eu promulgo e faço publicar, nos termos do §  8º, do art. 

80, da Lei  Orgânica do Município de Contagem, de 20 de março de 1990, a seguinte Lei:

LEI Nº 4.212, de 22 de dezembro de 2008.

Altera a Lei n.º 761, de 28 de janeiro de 1967, que institui o Código de Posturas do Município de Contagem, e contém 

outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Capítulo III – dos Locais de Culto, da Lei n.º 761, de 28 de janeiro de 1967, que institui o Código de Posturas 

e contém outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO III

DOS LOCAIS DE CULTO

“Art. 82 – As igrejas, os templos e as casas de culto são locais tidos e havidos por sagrados, e por isso, devem ser res-

peitados, sendo proibido pichar suas paredes e muros, ou neles pregar cartazes, promover a distribuição de panfletos 

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br

cificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de ASSESSOR 

ESPECIAL, nível salarial 17, o seguinte servidor, a partir 

desta data. 

SILVIO FERREIRA DA SILVA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º SECRETÁRIO –

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, 

no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno e nos termos 

da Lei nº 2.119 de 05 de setembro de 1990 e suas alte-

rações, NOMEIA os servidores a seguir relacionados dos 

respectivos cargos comissionados, conforme as Portarias 

enumeradas, datadas de 1º dezembro de 2008.

Portaria nº 319- ATENDENTE PARLAMENTAR

Nível I

ALEXSANDRA DE ARAUJO SILVA

Portaria nº 320- ADJUNTO PARLAMENTAR

Nível II

LEONARDO AUGUSTO DE PAULA M CAMPOS

MARIA NARMIQUE M ANDRADE

Nível V

VANESSA CORREA DA TRINDADE

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 321 DE 01 DE DEZEM-

BRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas 

pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, espe-

cificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de OFICIAL DE 

SERVIÇO E MANUTENÇÃO, nível salarial 10, o seguinte 

servidor, a partir desta data. 

FABIANO VENANCIO DOS SANTOS

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENJOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA

-1º SECRETÁRIO -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 322 DE 01 DE DEZEM-

BRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no 

uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas 

pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento interno, espe-

cificamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

RESOLVE:

NOMEAR, para o cargo em comissão de MOTORISTA 

LEGISLATIVO, nível salarial 11, o seguinte servidor, a 

partir desta data. 

IGOR CARLOS COSTA

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

- PRESIDENTE -

KAWLPTER PRATES

- 1º VICE-PRESIDENTE -

   JOSÉ ARNALDO CANARINHO

- 2º VICE-PRESIDENTE -

DIMAS CAMPOS DA FONSECA
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e prospectos que atentem ou constrangem a realização de culto, bem como promover atividades ou promoções que 

possam prejudicar o seu regular funcionamento.

§ 1º - Fica autorizada a instalação de templos religiosos de qualquer culto, em qualquer área do Município de Conta-

gem.

§ 2º - Os templos religiosos estarão dispensados do Alvará de Localização e Funcionamento.

§ 3º - As igrejas comunicarão à Secretaria Municipal de Atividades Urbanas, a realização de reuniões públicas e eventos 

a se realizarem em logradouro público, cabendo às próprias organizações religiosas, providenciar a sinalização da via, 

controle do ruído sonoro, bem como a limpeza do local após o evento.

§ 4º - Fica estabelecida a distância mínima de 300 (trezentos) metros dos templos religiosos, quando em atividade, para 

a realização de festas e eventos em via pública.

   § 5º - Ficam dispensados de Alvará de Licença para Eventos, estes promovidos pelas Igrejas do Município, desde que 

devidamente comunicados não eximindo das responsabilidades no tocante a posturas, segurança, viabilidades de 

trânsito.

Art. 82 A - Os templos religiosos instalados em áreas residenciais não poderão desobedecer à lei do silêncio no período 

compreendido entre 22 horas às 6 horas. 

§ 1º - Fica vedada aos templos instalados em áreas residenciais, em qualquer horário, a utilização de aparelhos de som 

ou instrumentais externos aos locais de reuniões. 

§ 2º - Os templos instalados em áreas residenciais que transgredirem o limite do horário estabelecido ou que não 

conduzirem suas atividades em consonância com a escala de convivência familiar terão seus responsáveis advertidos 

pela Fiscalização de Posturas. 

§ 3º - As sanções previstas neste artigo só serão aplicadas mediante abertura de processo derivado de apresentação de 

queixa formal dos moradores vizinhos onde estiver instalado o templo religioso.”

Art. 83.....

Art. 84 ....

Art. 85.....

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

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

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 22 de dezembro de 2008.

Vereador AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-Presidente-

Vereador WILLIAM VIEIRA BATISTA

-2º Secretário-

P R O M U L G A Ç Ã O  D E  L E I

Faço saber que a Câmara Municipal de Contagem aprovou e eu promulgo e faço publicar, nos termos do §  8º, do art. 

80, da Lei  Orgânica do Município de Contagem, de 20 de março de 1990, a seguinte Lei:

LEI Nº 4.211, de 22 de dezembro de 2008.

Denomina Ginásio Poliesportivo do Conjunto do Jardim Califórnia, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

 Art. 1º - Fica denominado Ginásio Poliesportivo Sr. Inocêncio Tolentino de Souza, o Ginásio do Conjunto Jardim 

Califórnia, neste Município.

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

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

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 22 de dezembro de 2008.

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-PRESIDENTE-

WILLIAM VIEIRA BATISTA

-2º SECRETÁRIO-

Famuc

PORTARIA Nº 2.966 de 22 de dezembro de 2008.

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 das 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 EXER-

CICIO

SONINHA FERREIRA DA CUNHA TECNICO EM ENFERMAGEM 06/10/2008 08/10/2008

ANA MARIA ALEXANDRINO DA COSTA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 27/10/2008 05/11/2008

CAROLINA NONATO DA SILVA NOVAIS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 06/11/2008 21/11/2008

LILIAN DA CRUZ RAMOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 14/11/2008 28/11/2008

KEZIA VASCONCELOS AMARAL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 17/11/2008 24/11/2008

WALQUIRIA ALVES ROSA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 17/11/2008 24/11/2008

ALCIONE QUIRINO AUXILIAR DE ENFERMAGEM i 17/11/2008 01/12/2008

MEIRE APARECIDA DE ASSIS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 17/11/2008 01/12/2008

LILIAN DAIANA MARRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 18/11/2008 01/12/2008

ADRIANO VILAÇA BELO MEDICO UROLOGISTA 19/11/2008 02/12/2008

SHIRLEY APARECIDA DA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 19/11/2008 02/12/2008

PATRICIA SANTOS AZEVEDO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 19/11/2008 03/12/2008

ELENICE MORAES DE SOUZA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 20/11/2008 01/12/2008

EUSTAQUIO GARCIA SILVA LIMA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 24/11/2008 24/11/2008

URSULA PAIVA SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 24/11/2008 05/12/2008

ANGELA MARIA CORREA BORGES AUXILIAR DE ENFERMAGEM i 25/11/2008 01/12/2008

MARINA OLIVEIRA SOARES TECNICO EM ENFERMAGEM 25/11/2008 01/12/2008

MICHELLE FERNANDA DE PINHO TECNICO EM ENFERMAGEM 25/11/2008 01/12/2008

ANDREIA CRISTINA GOMES TECNICO EM ENFERMAGEM 25/11/2008 02/12/2008

ANDRA GONÇALVES COSTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM II 25/11/2008 09/12/2008

VALDA CARLOS PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/12/2008 05/12/2008

KARINA DANIELLA GOMES BELO ENFERMEIRO 03/12/2008 09/12/2008

ERCILENE ALMEIDA VAZ TECNICO EM ENFERMAGEM 09/12/2008 23/12/2008

ELISABETH DE CASTRO GONÇALVES TECNICO EM ENFERMAGEM 10/12/2008 22/12/2008

MARCIA REGINA SILVA DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15/12/2008 16/12/2008

MAROLINA ALVES CORREIA TECNICO EM ENFERMAGEM 15/12/2008 17/12/2008

EDILEUZA PASSOS NUNES DA CRUZ TECNICO EM ENFERMAGEM 15/12/2008 26/12/2008
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, 22 de dezembro de 2008.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 2.967 de 22 de dezembro de 2008.

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 das 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 o Edital de Homologação 

do Concurso Público nº 001/2008, publicado no DOC 2401 de 12/05/2008, 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

JOAO DE FREITAS BENEVENUTO MEDICO ANESTESISTA 12/11/2008 26/11/2008

ERICA NASCIMENTO BATISTA MEDICO ANESTESISTA 25/11/2008 09/12/2008

AMELIA MARQUES ANTUNES MEDICO PEDIATRA 20 HS 28/11/2008 12/12/2008
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data de posse.

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

Contagem, 22 de dezembro de 2008.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 2.968 de 22 de dezembro de 2008.

Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento a servidor público

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no Artigo 90 da 

Lei Municipal nº 2.160, de 20 de Dezembro de 1990, considerando o MEMO/SUGEST/4786/2008;

       RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA sem remuneração, no período de 01/12/2008 a 31/01/2009, à servidora Ana Angélica Mur-

ta Aun Pontes, matrícula de nº 136084-5, titular do cargo de provimento efetivo de Fisioterapeuta, lotada no Centro 

de Consultas Especializadas Iria Diniz.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data da 

licença.

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

Contagem, 22 de dezembro de 2008.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA 2.969 de 22 de dezembro de 2008.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2006, e considerando o MEMO/

SUGEST/4605/2008, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 990 e suas alterações posterio-

res e artigo 48, II da Lei Orgânica do Município;

       RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/12/2008 a 29/01/2009, à servidora Luzia Fonseca Amaral Lizardo, 

matrícula de nº 078028-6, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na USF Carajás.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data das 

férias-prêmio.

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

Contagem, 22 de dezembro de 2008.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 2.971 de 22 de dezembro de 2008.

Retoma contagem de tempo de estágio probatório do servidor público. 

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que adapta a regulamentação da avaliação 

especial de desempenho do servidor público em período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e 

de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus arts. 13 e 14; 

CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;

CONSIDERANDO que a servidora Viviane Fernandes de Andrade, matricula 184028-0, auxiliar de consultório dentário, 

retomou suas atividades em 04 de agosto de 2008.

                                              RESOLVE: 

Art. 1° - Fica retomada à contagem de tempo do Estágio Probatório da Servidora Viviane Fernandes de Andrade, 

matricula 184028-0, auxiliar de consultório dentário, desde 04 de agosto de 2008.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 22 de dezembro de 2008. 

 Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 2.972 de 22 de dezembro de 2008.

Retoma contagem de tempo de estágio probatório do servidor público. 

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que adapta a regulamentação da avaliação 

especial de desempenho do servidor público em período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e 

de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus arts. 13 e 14; 

CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;

CONSIDERANDO que a servidora Grasiela Cristina de Oliveira Sousa, matricula 163004-7, auxiliar de enfermagem II, 

retomou suas atividades em 15 de novembro de 2008.

                                              RESOLVE: 

Art. 1° - Fica retomada à contagem de tempo do Estágio Probatório da Servidora Grasiela Cristina de Oliveira Sousa, 
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matricula 163004-7, auxiliar de enfermagem II, desde 15 de novembro de 2008.                                                     

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 22 de dezembro de 2008. 

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 2.973 de 22 de dezembro de 2008.

Retoma contagem de tempo de estágio probatório do servidor público. 

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que adapta a regulamentação da avaliação 

especial de desempenho do servidor público em período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e 

de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus arts. 13 e 14; 

CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;

CONSIDERANDO que a servidora Ana Paula Xavier O. Anacleto, matricula 181045-8, médica obstetra, retomou suas 

atividades em 01 de setembro de 2008.

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica retomada à contagem de tempo do Estágio Probatório da Servidora Ana Paula Xavier O. Anacleto, matri-

cula 181045-8, médica obstetra, retomou suas atividades em 01 de setembro de 2008.                                                   

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 22 de dezembro de 2008. 

 Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 2.974 de 22 de dezembro de 2008.

Retoma contagem de tempo de estágio probatório do servidor público. 

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que adapta a regulamentação da avaliação 

especial de desempenho do servidor público em período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e 

de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus arts. 13 e 14; 

CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;

CONSIDERANDO que a servidora Rose Lucas Amaral de Souza, matricula 174051-1, técnica de enfermagem, retomou 

suas atividades em 21 de julho de 2008.

 RESOLVE: 

Art. 1° - Fica retomada à contagem de tempo do Estágio Probatório da Servidora Rose Lucas Amaral de Souza, matricu-

la 174051-1, técnica de enfermagem, retomou suas atividades em 21 de julho de 2008.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 22 de dezembro de 2008. 

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 2.975 de 22 de dezembro de 2008.

Retoma contagem de tempo de estágio probatório do servidor público. 

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que adapta a regulamentação da avaliação 

especial de desempenho do servidor público em período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e 

de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus arts. 13 e 14; 

CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;

CONSIDERANDO que a servidora Juliana Palhares Baeta, matricula 175068-4, médica neonatalogista, retomou suas 

atividades em 07 de outubro de 2008.

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica retomada à contagem de tempo do Estágio Probatório da Servidora Juliana Palhares Baeta, matricula 

175068-4, médica neonatalogista, retomou suas atividades em 07 de outubro de 2008.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 22 de dezembro de 2008. 

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 2.976 de 22 de dezembro de 2008.

Retoma contagem de tempo de estágio probatório do servidor público. 

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que adapta a regulamentação da avaliação 

especial de desempenho do servidor público em período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e 

de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus arts. 13 e 14; 

CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;

CONSIDERANDO que a servidora Andrelina Oliveira C. de Souza, matricula 184025, técnica em Raio X, retomou suas 

atividades em 11 de agosto de 2008.

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica retomada à contagem de tempo do Estágio Probatório da Servidora Andrelina Oliveira C. de Souza, matri-

cula 184025, técnica em Raio X, desde 11 de agosto de 2008.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 22 de dezembro de 2008. 

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

PORTARIA N. º 2.977 de 23 de dezembro de 2008.

Retifica portaria que dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2006, e considerando o MEMO/

SUGEST/4541/2008, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posterio-

res e artigo 48, II da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1° – RETIFICAR na Portaria nº 2961 de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre concessão de licença sem venci-

mentos.

Art. 1° – Onde se lê: Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/11/2008 a 30/11/2009, à servidora Rouse 

Fabiana Leite da Rocha, matrícula de nº 069010-4, titular do cargo de provimento efetivo de Médico da Família, lotada 

na USF São Luis I.

Art. 1° – Leia-se: Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/11/2008 a 30/11/2008, à servidora Rouse Fabiana 

Leite da Rocha, matrícula de nº 069010-4, titular do cargo de provimento efetivo de Médico da Família, lotada na USF 

São Luis I.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data das 

férias-prêmio.

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

Contagem, 23 de dezembro de 2008.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

Funec

PORTARIA Nº 267, de 30 de dezembro de 2008.

EXONERA SERVIDORA PÚBLICA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidenta da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica EXONERADA, a pedido, do cargo em comissão de Diretor de Estabelecimento de Ensino da Unidade 

Vila São Paulo, a Srª. MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, a partir de 01 de março de 2009, tudo de acordo com o pedido contido 

no REQUERIMENTO nº 21832, de 21/10/2008, devidamente assinado pela requerente.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor em 01/03/2009.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

CLÁUDIA OCELLI COSTA

PRESIDENTA - FUNEC

PORTARIA Nº 268, de 30 de dezembro de 2008.

Concede Férias Prêmio a servidora efetiva e dá outras providências

A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder Férias Prêmio a Professora de Português, Sra. MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, no período de 01/03/ até 

30/03/2009.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir de 01/03/2009.  

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

CLÁUDIA OCELLI COSTA

PRESIDENTA - FUNEC

PORTARIA Nº 269 de 30 de dezembro de 2008.

Concede Licença sem vencimentos a servidora pública que menciona e dá outras providências

A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder Licença Sem Vencimentos a Professora de Português, Srª. MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, no período 

de 31/03/2009 a 30/03/2011.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir de  31/03/2009.  

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

CLÁUDIA OCELLI COSTA

Presidenta - FUNEC

Transcon

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 03 DE MARÇO DE 2008

Onde se lê:

OBJETO: Acréscimo de 25% ( vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato e ampliação do prazo de contrato 

para mais doze meses.

Leia-se: Acréscimo de 23% (vinte e três por cento) do valor inicial do contrato e ampliação do prazo de contrato para 

mais 12 (doze) meses.

EXTRATO DO CONTRATO Nº028/2008/TRANSCON – DISPENSA Nº 022/2008 – PROCESSO Nº 041/2008

CONTRATADA: FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO 

CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – TRANSCON - FMTT

OBJETO: Reestruturação Organizacional, estatuto funcional, plano de cargos, carreiras e vencimento da Transcon.

PRAZO: 120(cento e vinte) dias corridos, a partir da assinatura do contrato e expedição de OS.

VALOR: R$92.800,00 (noventa e dois mil oitocentos reais).

DOTAÇÃO: 1162.15.122.0013.2071 – 33903932 - 010300

DATA: 11/12/2008                    

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2007

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2007

PROCESSO Nº 001/2007

CONTRATADA: AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA JOTA LTDA 

CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – TRANSCON - FMTT

OBJETO: Prorrogação do contrato administrativo nº 005/2007 por mais 03 (três) meses para atender a Transcon.

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.

VALOR: R$30.000,00 (trinta mil reais).

DATA: 30/12/2008                    
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Cemei Icaivera comemora 
primeiro aniversário

Festa contou com a presença de toda comunidade escolar

R
icard

o
 Lim

a

Mudanças estruturais na 
Feira do Eldorado em 2009

Após várias reuniões na busca de 
soluções para problemas estruturais 
na Feira do Eldorado, Prefeitura de 
Contagem e feirantes, em proces-
so democrático através de votação 
de propostas, chegaram à decisão 
consensual para mudanças e rea-
dequação do tradicional espaço de 
compras, lazer e entretenimento da 
cidade. As novidades foram anuncia-
das pela prefeita Marília Campos.

“A partir de 10 de janeiro, o setor 
Infantil ganha novo espaço na Praça 
do Centro de Consultas Especializadas 
Iria Diniz, as barracas serão padroni-
zadas, além de outros serviços visan-
do segurança e conforto para exposi-
tores e freqüentadores. As mudanças 
foram transferidas para janeiro com 
a finalidade de não comprometerem 
o bom funcionamento durante o pe-
ríodo de Natal”, informou a prefeita 
durante reunião dia 3 de dezembro, 

“A boa escola é a que o aluno gos-
ta, o pai elogia e os professores estão 
felizes com o trabalho. É isto o que 
estou vendo aqui’. Com estas pala-
vras a prefeita de Contagem, Marília 
Campos, parabenizou servidores, pais 
e alunos pelo primeiro aniversário 
do Centro Municipal de Educação 
Infantil (Cemei) do bairro Icaivera, na 
região de Vargem das Flores. A festa 
contou com apresentações de músicas, 
jogral e declamações de poesias pelas 
crianças.

Obra indicada pela população no 
Orçamento Participativo (OP), o Cemei 
do Icaivera recebeu investimentos de 
R$ 843 mil. Inaugurado em 2007, tem 
capacidade para 166 alunos, receben-
do hoje 141 crianças de zero a cinco 
anos. 

Para a  doméstica Claudiana Besso-
ne Teixeira, que mora no Icaivera há 
14 anos, a escola “foi a melhor coisa 
que já nos aconteceu”. Segundo ela 
“demorou, mas valeu á pena”. “É 
por isto que temos cuidados com este 
Cemei. Meus filhos adoram vir para 

no prédio da Prefeitura. 
Marília Campos reforçou a impor-

tância do fortalecimento da Comissão 
Paritária e de encontros como polí-
tica de aproximação entre feirantes 
e prefeitura para a preservação e 
melhoria da feira. “Vamos nos reunir 
sempre que necessário para discutir 
em comissão a democratização do es-
paço em benefício de todos. Para isso 
é necessário se organizar e eleger re-
presentantes de todos os setores para 
a comissão. Cada eleito será o porta-
voz dos expositores junto à Prefeitura 
Municipal”, reiterou Marília Campos 
lembrando que a intenção da prefei-
tura é trabalhar sempre para o bom 
funcionamento da feira.

A Feira do Eldorado além de 
importante ponto turístico é também 
um espaço de convivência e geração 
de renda para mais de 1 mil e 500 
expositores.

CBTU e Prefeitura estudam 
ampliação do Metrô

No início de dezembro (dia 4) a 
prefeita Marília Campos recebeu a 
visita do superintendente de Trens 
Urbanos da Região Metropolitana da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU), José Roisembruch. Ele esteve 
na Prefeitura para conhecer a proposta 
de extensão do metrô em Contagem, 
no trecho Eldorado-Bernardo Montei-
ro. Os dois também visitaram a Estação 
Eldorado.

Até fevereiro estarão completos os 
estudos de viabilidade técnica e eco-
nômica para a implantação do projeto, 
que beneficiará milhares de pessoas. 
A prefeita Marília Campos salientou, 
porém, que a proposta de Contagem 
reside na necessidade de investimentos 
a partir da demanda por passagei-
ros, o que viabilizaria a proposta do 
município. “Para a expansão do metrô 
é preciso haver um aproveitamento 
adequado de sua capacidade, e é isto 

que estamos buscando”, explicou.
O superintendente da CBTU enfati-

zou, porém, que a solução mais econô-
mica pode ser a de conjugar o sistema 
elétrico com o de diesel. “A opção a 
diesel evitaria uma série de variáveis 
que elevam os custos do projeto, se for 
o de apenas estender as estações do 
metrô. Desta forma ele pode ser via-
bilizado até Betim e podemos chegar 
a pensar em inaugurá-lo em 2014”, 
informou José Roisembruch. 

Durante visita às instalações da Esta-
ção Eldorado, José Roisembruch apro-
veitou para mostrar à prefeita Marília 
Campos as reformas que estão sendo 
feitas na unidade e pediu diálogo na 
reacomodação dos pontos de paradas 
das linhas de ônibus. A Prefeitura de 
Contagem e a CBTU vão estudar, tam-
bém, ações conjuntas para solucionar 
o problema dos camelôs, que tomam 
conta da calçada da rua Jequibás.

cá”, explica Claudiana Bessone, mãe 
de Kelvin, de cinco anos.

A menina Débora de Araújo 
Cristóvão, de quatro anos, disse que 
“adora estudar no Cemei, porque as 
professoras são legais e eu posso fazer 
muitos amigos”. A sua bisavó, Maria 
de Araújo, revelou que no primeiro 
dia de aula Débora chegou da escola, 
literalmente, gritando “eu estou feliz, 
eu estou feliz”. “Estamos emocio-
nados com tudo. Os professores são 
carinhosos. Eles trabalham com amor 
e nossas crianças são felizes”, ressalta 
a aposentada Maria de Araújo.

 Já a senhora Luana Magalhães, 
mãe da menina Estela, disse que a 
escola deveria servir de referência 
para outros Cemeis da Rede Municipal 
de Ensino. “Os outros professores e 
servidores deveriam ver como nossos 
filhos são tratados aqui. Espero que 
a Prefeitura venha conseguir este 
mesmo nível de qualidade em todas as 
escolas”, concluiu Luana Magalhães. 

Durante as festividades um acon-
tecimento sensibilizou a todos. Um 

coral de pássaros, que organizou 
seus ninhos no pé de jatobá que fica 
no centro do pátio do Cemei, acom-
panhou as crianças que entoavam 

canções em suas flautas doces. A todo 
momento dos trechos principais das 
músicas os pássaros contribuíam com a 
apresentação.   

Alunos do Cemei Icaivera 
durante a festa de aniversário


