
Medidas fiscais e investimentos com geração de empregos pretendem reduzir os impactos da crise

Prefeita lança pacote anticrise e 
anuncia novos empreendimentos

Contagem, quarta-feira, 27 de maio de 2009  Ano 18 Edição 2461
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A prefeita de Contagem, Marília 
Campos, lançou ontem um pacote 
anticrise, no Centro Industrial de Con-
tagem (Cinco), abrindo as comemora-
ções da Semana da Indústria no muni-
cípio. As medidas incluem incentivos 
fiscais com adequação da legislação 
tributária e a criação do Programa de 
Parcelamento Incentivado (PPI). 

Ela anunciou também a instalação 
de nove novos empreendimentos na 
cidade, com investimento estimado de 
R$ 80 milhões e geração de aproxi-
madamente 1.150 novos empregos. A 
Prefeitura firmou ainda, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico, convênio com a Caixa Econômi-
ca Federal, que destinará R$ 1 bilhão 
em financiamento para investimento 
na indústria, comércio e serviços de 
Contagem. O evento contou com a 
presença de autoridades municipais e 
dirigentes de entidades empresariais.

A prefeita Marília Campos fez um 
balanço das medidas que a prefeitura 
está adotando para combater a crise. 
“As medidas que estamos tomando 
darão maior celeridade à instalação 
de novas empresas em nossa cidade e 
isso consequentemente irá contribuir 
para a geração empregos”, afirmou. 
De acordo com o secretário de De-
senvolvimento Econômico, Leonardo 
Antunes, a prefeitura está criando as 
condições necessárias para a retomada 
do crescimento, com a desburocrati-
zação dos processos de abertura das 
empresas. “O mais importante no 
momento é o apoio às empresas para 
garantir a manutenção dos postos de 
trabalho e do nível de arrecadação” 
disse. 

 
Cidade empreendedora
As empresas que chegam à 

Contagem são a HB Participações, 

voltada para locação e construção de 
áreas industriais, a Thega Indústria e 
Comércio que trabalha com a indus-
trialização de produtos de celulose e 
papel, a Citerol que atua na fabrica-
ção de calças, camisas, uniformes mi-
litares, profissionais e sociais, a Forno 
de Minas, voltada para o mercado 
de alimentos, foi readquirida pela 
Laticínios Condessa em um negócio 
no valor de R$ 55 milhões, somando 
a aquisição da marca, instalações 
industriais e investimentos, a Torre 
Eiffel do setor alimentício, o CRB do 
mercado de reciclagem, que terá em 
Contagem a maior de suas unidades 
para industrialização e comercializa-
ção de papéis e plásticos, a Metalfisa 
Ltda, detentora de alta tecnologia no 
ramo de Metalurgia,  a Adler PTI S/A, 
indústria que fornece peças ao setor 
automotivo e a Avante Comércio de 
Cimentos, braço direito de distribui-

ção e comercialização da empresa de 
Cimentos Holcim.

 
Convênio PMC E CEF 
Visando fortalecer a economia de 

Contagem, a prefeita Marília Cam-
pos, o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Leonardo Antunes, e o 
superintendente regional da Caixa 
Econômica Federal, Rômulo Martins 
Freitas, oficializam a parceria que 
disponibiliza crédito principalmente às 
pequenas e médias empresas. A con-
tratação seguirá normas e regras da 
Caixa. A Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico atuará como elo entre 
as empresas e o banco, recebendo e 
enviando os documentos necessários 
para obtenção de crédito. A divulga-
ção das linhas de financiamento aos 
empresários será realizada em ação 
conjunta com as oito Administrações 
Regionais.
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DECRETO nº 1163, de 21 de maio de 2009

Nomeia representante para compor o Conselho Municipal 

de Educação de Contagem.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei 

nº 4.203, de 18 de dezembro de 2008 e considerando o 

Ofício nº 30/2009 do Conselho Municipal de Educação de 

Contagem,

DECRETA:

Art. 1o Fica nomeada para compor o Conselho Municipal 

de Educação, Jane Alves Eufrásio,  representante dos 

Professores da Rede Particular de Ensino.

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

publicação.

Palácio do Registro, Contagem, 21 de maio de 2009.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Secretaria Municipal 
de Administração

Portaria nº 56 , de  21  de  maio  de 2009.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso 

de suas atribuições legais, nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990, CONSIDERANDO que:

a)	 A	documentação	encaminhada	pela	GEREP	–	

Gerência de Registro e Evolução de Pessoal, através 

do Ofício nº265/2008, informa que  o servidor PAULO 

HENRIQUE DE SOUZA, matrícula nº. 16455-0, ocupante do 

cargo de professor PEB-2- História, lotado na E. M. Walter 

Fausto do Amaral, esta faltoso ao trabalho por mais de 30 

dias consecutivos;

b) O servidor somente esteve de licença médica no 

período de 07/03/08 a 05/05/08, estando faltoso ao traba-

lho após o fim da respectiva licença até a presente data;

c) O servidor não protocolou pedido de exoneração;

d) A conduta pode caracterizar abandono de cargo;

e) É necessário o conhecimento das causas do ocorri-

do não apenas com vista ao possível desvio de conduta, 

mas, a fim de gerar providências por parte da Adminis-

tração e que tenham por escopo impedir a repetição de 

fatos semelhantes, danosos à idoneidade do município;

f) Finalmente, a necessidade de dar a maior trans-

parência possível aos atos da Administração Pública, em 

atendimento aos cânones constitucionais.

RESOLVE:

Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

em desfavor do servidor PAULO HENRIQUE DE SOUZA, 

matrícula nº. 16455-0, ocupante do cargo de professor 

PEB-2-História, para apurar suposto ato infracional ao art. 

133 (abandono de cargo) da Lei municipal nº 2.160/90.

Estará o servidor sujeito à cominação legal inserta no art. 

127, II (demissão) do referido Estatuto, caso reste provada 

a transgressão acima descrita, ou outra penalidade admi-

nistrativa, se cabível.

Em vista do exposto, DETERMINO:

Art. 1º - A constituição da Comissão de Processo Admi-

nistrativo Disciplinar, integrada pelos membros abaixo 

relacionados, sob a presidência do primeiro, destinada à 

apuração da infração supostamente cometida:

I	–	Kátia	Gorete	Lima	de	Oliveira;

II	–	Cláudio	Marcos	da	Silva;

III	–	Joice	Jussara	dos	Santos	Cesário.

Parágrafo	único	–	designo	para	relatora	do	processo	a	

servidora	Kátia	Gorete	Lima	de	Oliveira.

Art. 2º - Determino a citação do servidor PAULO 

HENRIQUE DE SOUSA, ocupante do cargo de professor 

PEB-2- História, para que responda a todos os termos do 

Processo Administrativo Disciplinar, devendo ser expedida 

a respectiva carta.

Art. 3º - O Processo Administrativo Disciplinar deverá 

estar concluído dentro do prazo de sessenta dias, prorro-

gáveis por igual período, nos termos do artigo 147 da Lei 

nº 2.160/90.

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

publicação.

Registre-se. Publique-se.

Palácio do Registro em Contagem,   21    de  maio   de 

2009.

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Contagem, 26 de maio de 2009.

EMENTA: Realização de Dispensa de Licitação nº 050/09- 

Processo nº 201, 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 

ESPELHOS EM CRISTAL, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura.

Consoante Mapa Analítico de Preços, à fl. 12  e as 

Certidões de Regularidade Fiscal junto à Seguridade 

Social e ao FGTS, às fls. 13 e 14 constata-se que a empresa 

VIDRAÇARIA MINAS BRASIL 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$ 2.379,92 (dois mil  e trezentos e 

setenta e nove  reais e noventa e dois centavos), median-

te o instituto de Dispensa de Licitação.

Diogo José Neves

Coordenador de Gestão de Recursos Logísticos

DESPACHO:

Ratifico o procedimento da Dispensa de Licitação nº 

050/09 nos termos do art. 24 da Lei 8.666/93 e autorizo 

a contratação com a VIDRAÇARIA MINAS BRASIL LTDA 

Publique-se no prazo legal.

Contagem, 26 de maio de 2009.

Carlos Frederico Pinto e Netto

Secretário Municipal de Administração

Extrato Ratificação do Terceiro  Termo Aditivo ao 

Contrato	Administrativo	n°.	056/2008	–	PP	nº.	020/2008	

-	Partes:	Município	de	Contagem	e	TATIANE	KELEN	

BARBOSA ALVES - ME Objeto: Retificação da cláusula 

terceira do valor referente ao Segundo Termo Aditivo do 

Contrato	Administrativo	n°	056/2008.	–		Valor	Total:	R$	

2.273.040,00	–	Contagem/MG.	

Extrato Ratificação do Quarto  Termo Aditivo ao Contrato 

Administrativo	n°.	056/2008	–	PP	nº.	020/2008	-	Partes:	

Município	de	Contagem	e	TATIANE	KELEN	BARBOSA	AL-

VES - ME Objeto: Acréscimo ao valor do contrato referen-

te a inclusão de 05 veículos a partir de 1º de maio de 2009  

–		Valor	Total:	R$	360.800,00	–	PA	1121.12.361.0039.2.094;	

Cod. 33.90.39.17; F 010100 Contagem/MG. 

Extrato de Ratificação ao Terceiro  Termo Aditivo ao 

Contrato	Administrativo	N°.	161/2006	–	CP	N.°	004/2006	

- Partes: Município de Contagem e GOVERNANÇABRASIL 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA Objeto: 

Prorrogação da vigência do contrato nº 161/2006, para 

o VAT (Valor de Manutenção e Atualização Mensal).

conforme solicitação da empresa e da Secretaria Muni-

cipal da Fazenda. Vigência: Início em  11  de outubro de 

2008	até	10	de	março	de	2009–		Valor	Total:	R$	95.107,35		

Dotação Orçamentária: P/A: 1081.04.129.0017.2.041  Cod:  

33.90.39.27  F: 010000 - Contagem/MG. 

JUSTIFICATIVA

Contagem, 26 de maio de 2009.

EMENTA: Realização de Dispensa de Licitação nº 043/09- 

Processo nº 185, 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 PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE CHAVEIRO, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal Administração.

Consoante Mapa Analítico de Preços, às fls. 20 a 26  e 

as Certidões de Regularidade Fiscal junto à Seguridade 

Social e ao FGTS, às fls. 18 e 19 constata-se que a empresa 

JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA - ME apresenta-se apta à con-

tratação pretendida, com o melhor preço ofertado.

Diante do exposto, atendidos os requisitos legais 

pertinentes, somos favoráveis à contratação da empresa 

em destaque, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil   reais), 

mediante o instituto de Dispensa de Licitação.

Diogo José Neves

Coordenador de Gestão de Recursos Logísticos

DESPACHO:

Ratifico o procedimento da Dispensa de Licitação nº 

043/09 nos termos do art. 24 da Lei 8.666/93 e autorizo 

a	contratação	com	a	JOSÉ	DE	ARIMATÉIA	SILVA	–	ME.	

Publique-se no prazo legal.

Contagem, 26 de maio de 2009.

Carlos Frederico Pinto e Netto

Secretário Municipal de Administração

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 229

RECURSO VOLUNTÁRIO - RECORRENTE: VALTER SABINO 

GONÇALVES	–	PA:	02.A.17120/2007	-	RELATOR:	JOSÉ	

CARLOS CARLINI PEREIRA.

EMENTA

EM SE TRATANDO DE IPTU, CONSIDERA-SE OCORRIDO 

O FATO GERADOR DO TRIBUTO NO DIA PRIMEIRO DE 

JANEIRO DE CADA EXERCICIO FINANCEIRO. O LANÇA-

MENTO E ARRECADAÇÃO DESTE IMPOSTO SERÃO FEITOS 

EM CONJUNTO COM OUTROS ÔNUS EXISTENTES SOBRE 

O TERRENO EM QUE ESTEJA SITUADA A CONSTRUÇÃO, 

TOMANDO-SE POR BASE A SITUAÇÃO EXISTENTE EM 

31 DE DEZEMBRO DO EXEDRCICIO ANTERIOR. Este é o 

comando do art. 55, c/c art. 60, do CTMC, Lei 1.611/83, 

Capitulo II, “Do lançamento e da cobrança do Imposto 

Predial e Territorial Urbano”, imposto lançado e devido 

anualmente juntamente com as taxas de serviço. O fato 

gerador do IPTU portanto, se dá por presunção legal, 

tomando-se por base o assentamento de dados existente 

no Cadastro Técnico Imobiliário do Município no último 

dia do exercício anterior ao de referencia, hipótese em 

que não se enquadra a pretensão do contribuinte. Vistos 

relatados e discutidos os autos, a Junta de Recursos 

Fiscais, por unanimidade, na audiência do dia 21 de 

maio de 2009, decidiu em conhecer o Recurso e NEGAR 

PROVIMENTO para, em conseqüência, manter a decisão 

proferida em Primeira Instancia. Presidiu este julgamento 

o Sr. Ronaldo José Nogueira, tendo também participado 

deste julgamento,  o Sr. José Carlos Carlini Pereira e o Sr. 

Marcelo Rodrigues do Carmo.

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício 

de suas atividades, faz publicar as decisões abaixo 

indicadas:

Decisão nº  481

Processo nº 02.B.01221/08 de  10/10/2008 

Impugnante: Devânio Luiz dos Santos 

Assunto: Defesa TNF nº 19360 de 13/10/2008

Data da decisão:  11 de maio de 2009

procedência da reclamação.

Retificados os valores conforme guias de recolhimento 

apresentadas, mantidas as demais exigências relativas 

ao ISSQN.

Decisão nº  482

Processo nº 02.B.01054/06

Impugnante: Murilo Luiz Ferreira

Assunto: Defesa TNF nº 13373 de 09/10/2006

Data da decisão: 12 de maio de 2009

Improcedência da reclamação.  

Mantidas as exigências relativas ao ISSQN .

Decisão nº  483

Processo nº 02.B.01083/08

Impugnante: Fontes & Souza Lima Ltda

Assunto: Defesa TNF nº 12997 de 25/08/2008

Data da decisão: 04/05/2009

Procedência da reclamação.

Decisão nº 484

Processo nº 02.B.00433/06 de 10/05/2006

Impugnante: JR End’s Empresa de serv. Consultoria e 

Assessoria Ltda 

Assunto: Defesa TNF nº 12478 de 06/05/2006

Data da decisão: 05/05/2009

Improcedência da reclamação.

Mantidas as exigências consignadas no TNF supra citado.

Decisão nº 485

Processo nº 02.B.00068/07 de 08/02/2007

Impugnante: Presta Alimentação e Serviços Ltda

Assunto: Defesa TNF nº  16085 de 05/02/2007

Data da decisão: 24/04/2009

Procedência da reclamação

A área para cálculo da TFLF e TFS é de 66m2;

Mantidas as demais exigências consubstanciadas no TNF 

nº 16085.

Decisão nº 486

Processo nº 02.B.01452/08 de 16/12/2008

Impugnante: Banco Santander S/A

Assunto: Defesa TNF nº 18406 de 16/12/2008

Data da decisão: 26/03/2009

Improcedência da reclamação

Mantidas as exigências relativas ao ISSQN consubstancia-

dos no referido TNF.

Decisão nº 487

Processo nº 02.B.01349/07 de 22.11.2007

Impugnante: SEMEP Serv. Esp. Máquinas Equipamentos 

e Peças Ltda

Assunto: Defesa TNF nº 18213 de 19/11/2007

Data da decisão: 08/04/2009

Improcedência da reclamação

Mantidas as exigências relativas ao ISSQN consubstancia-

das no referido TNF.

Decisão nº 488

Processo nº  02.A.07662/08 de 13/05/2008

Requerente: Minas Gerais Secretaria de Estado de 

Fazenda

Assunto: Isenção de TFLF

Data da decisão: 26/05/2009

Procedência da reclamação.

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA  

  

    

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício 

de suas atribuições, faz     

publicar as seguintes decisões em processos tributários de 

âmbito Municipal.    



Contagem, 27 de maio de 2009Diário Oficial de Contagem - Edição 2461
3

PROCESSOS de IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano: 
Contribuinte  Processo Ind. Cadastral  Data  Decisão 
ALVIMAR JOSÉ DA SILVA 02.A.05944/07 08.749.0084.000 23/03/09 PROCEDENTE
ASSOC. BÍBLICA CULTURAL NOVA TERRA 02.A.07136/08 04.162.0329.000 06/04/09 PROCEDENTE
EDUARDO LUCIO GUERRA PEREIRA 02.A.08214/07 05.093.0440.000 14/05/09 PROCEDENTE
ELZA OLIVEIRA DE MATOZINHOS 02.A.01190/09 08.136.0207.000 28/04/09 PROCEDENTE
GERALDO CAETANO LOPES 02.A.00918/09 31006.0051.000 07/05/09 PROCEDENTE
GIBERTO DIAS SILVA 02.A.03882/09 31.042.0078.000 04/05/09 PROCEDENTE
GIULIANO DE CASTRO RIBEIRO 02.A.02398/09 31.025.0079.000 30/04/09 PROCEDENTE
HERALDO CANDIDO AZEVEDO 02.A.03296/09 09.231.0170.000 04/05/09 PROCEDENTE
IGREJA MISSIONARIA PALAVRA DE VIDA 02.A.05971/08 09.102.0196.000 27/03/09 PROC.PARCIAL
IGREJA MISSIONARIA PALAVRA DE VIDA 02.A.05971/08 09.102.0196.001 27/03/09 PROC.PARCIAL
IGREJA MISSIONARIA PALAVRA DE VIDA 02.A.05971/08 09.102.0196.002 27/03/09 PROC.PARCIAL
IGREJA MISSIONARIA PALAVRA DE VIDA 02.A.05971/08 09.102.0196.003 27/03/09 PROC.PARCIAL
IGREJA PENTECOSTAL BOAS NOVAS 02.A.03251/08 09.509.0247.001 07/04/09 PROC.PARCIAL
JOÃO CIRINO MARÇAL 02.A.00823/09 09.339.0303.003 05/05/09 PROCEDENTE
JOSE DE SOUZA FIRME 02.A.03547/09 08.333.0323.001 04/05/09 PROCEDENTE
JOSE GERALDO DOS SANTOS 02.A.01623/09 10.209.0043.000 04/05/09 PROCEDENTE
JOVELINO DOS REIS FILHO 02.A.01445/09 04.109.0248.000 04/05/09 PROCEDENTE
JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA 02.A.14766/08 11.506.0340.000 26/03/09 PROCEDENTE
LAERTE RODRIGUES 02.A.03589/09 08.006.0200.000 05/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0054.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0069.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0120.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0132.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0216.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0408.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0420.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0432.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0444.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0456.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0504.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0516.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.108.0528.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.684.0054.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.684.0108.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.684.0290.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.685.0048.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.685.0104.000 07/05/09 PROCEDENTE
LINCE IMOBILIARIA 02.A.15646/08 10.685.0116.000 07/05/09 PROCEDENTE
MAGDA CONSUELO FERREIRA AGUIAR 02.A.02827/09 08.743.0057.000 05/05/09 PROCEDENTE
MARCOS AURELIO DO NASCIMENTO PINTO 02.A.04270/09 31.045.0222.000 06/05/09 PROCEDENTE
MARIA DALVA DA COSTA BARREIROS 02.A.03149/09 31.044.0067.000 06/05/09 PROCEDENTE
MARIA DO CARMO DINIZ ESTEVES 02.A.01079/09 31.025.0203.000 05/05/09 PROCEDENTE
MATOZINHOS DE OLIVEIRA REIS 02.A.01546/09 08.757.0122.000 05/05/09 PROCEDENTE
MAURO	CEZAR	OSTAKIO 02.A.02288/09 05.093.0430.000 05/05/09 PROCEDENTE
MILENA GARCIA DE PAIVA 02.A.01903/09 11.224.0288.004 06/05/09 PROCEDENTE
NILSON FERNANDES DA SILVA 02.A.02683/09 11.695.0159.000 07/05/09 PROCEDENTE
NILTON CESAR DE FREITAS 02.A.02383/09 11.935.0097.000 07/05/09 PROCEDENTE
RAQUEL FERRAZ LOPES 02.A.01124/07 02.407.0626.016 24/03/09 PROC.PARCIAL
RENATA DE SOUZA DA SILVA 02.A.18850/08 11.693.0264.000 29/04/09 PROC.PARCIAL
ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA 02.A.05562/04 10.714.0487.000 27/03/09 PROCEDENTE
RONNEY RAMOS MOURA 02.A.17050/08 09.260.0241.000 08/05/09 PROCEDENTE
SAMANTHA YARA G. SIQUEIRA 02.A.00230/09 08.369.0344.002 18/05/09 PROCEDENTE
TIAGO MOREIRA VASCONCELOS 02.A.09666/07 05.235.0613.002 19/05/09 IMPROCEDENTE
UARA ELIAS JORGE 02.A.03161/09 09.168.0400.000 08/05/09 PROCEDENTE
VANDERLEI DE OLIVEIRA SILVA 02.A.00591/09 11.935.0121.000 08/05/09 PROCEDENTE
WALTER DA COSTA AREDES 02.A.02743/09 11.506.0330.000 07/05/09 PROCEDENTE





 

   

  

    

    

    

    













    









    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2009
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 27/05/09 11:08
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Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
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Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
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Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/04/2009
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 27/05/09 11:10
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os
campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
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 (55.470.285,03) 384.692.632,80 378.073.300,29
   

   

 (55.470.285,03) 384.692.632,80 378.073.300,29 (6.619.332,51) 433.543.585,32
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 (295.365.767,03) 279.526.964,83 269.682.240,80
   

 (295.365.767,03) 279.526.964,83 269.682.240,80 (9.844.724,03) (25.683.526,23)
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 30/4/2009
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 27/05/09 11:15

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM -  Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação 

nº	004/2008,	Inexigibilidade	nº	001/2008–	Contratada:	RPS	–	Rio´s	Projetos	e	Sistemas	Ltda.	–	Objeto:		prestação	de	

serviços	de	manutenção	destinada	a	assegurar	a	atualização,	aperfeiçoamento	e	o	funcionamento	normal	do	SIARH	–	

Sistema Informatizado de Administração de Recursos Humanos e Folha de Pagamento adotado pela Câmara Municipal 

de	Contagem	–	Prorrogação	do	Prazo	Contratual	por	12	(doze)	meses	-	Vigência:	02/05/2009	a	1º/05/2010	-	Valor	men-

sal R$ 810,29 (oitocentos e dez reais e vinte e nove centavos), - Valor global: R$ 9.723,48 (nove mil setecentos e vinte 

e	três	reais	e	quarenta	e	oito	centavos)	-	Dotação	Orçamentária	nº	01.031.0002.2002-33.90.39.	–	Ficha	14	–	Contagem,	

02/05/2009	–	Vereador	Irineu	Inácio	da	Silva	-Presidente.		

CÂMARA	MUNICIPAL	DE	CONTAGEM	–	Homologação	de	Resultado	–	Processo	de	Licitação	nº	005/2009,	tipo	Carta	

Convite	Menor	Preço	Global	nº	003/2009	–	Objeto:	contratação	de	empresa	para	fornecimento	de	Condicionadores	de	

Ar	–	Empresa	Vencedora:	Arcongel	Refrigeração	Soares	Ltda.	–	Valor	Global:	R$	27.731,00	(vinte	e	sete	mil	setecentos	e	

trinta	e	um	reais)	-	Dotação	Orçamentária	nº	01.031.0002.2002.44.90.52	–	Ficha	18	–	Contagem,	13/05/2009	–	Vereador	

Irineu	Inácio	da	Silva	–	Presidente.

CÂMARA	MUNICIPAL	DE	CONTAGEM	–	Homologação	de	Resultado	–	Processo	de	Licitação	nº	006/2009,	tipo	Carta	

Convite	Menor	Preço	Global	nº	004/2009	–	Objeto:	contratação	de	empresa	especializada	para	a	execução	de	serviços	

de consultoria e desenvolvimento em tecnologia de informação para a área de informática da Câmara Municipal de 

Contagem	–	Empresa	Vencedora:	Axsys	Soluções	em	T.I.	Ltda.	–	Valor	Global:	R$	40.092,00	(quarenta	mil	e		noventa	e	

dois	reais)-	Dotação	Orçamentária	nº	01.031.0002.2002.33.90.39	–	Ficha	14	–	Contagem,	13/05/2009	–	Vereador	Irineu	

Inácio	da	Silva	–	Presidente.

CÂMARA	MUNICIPAL	DE	CONTAGEM	–	Homologação	de	Resultado	–	Processo	de	Licitação	nº	007/2009,	tipo	

Carta Convite Menor Preço Global nº 005/2009 - Contratação de empresa para fornecimento mensal de pão, leite 

e	outros	alimentos	de	uso	no	lanche	dos	servidores	da		Câmara	Municipal	de	Contagem	–	Empresa	Vencedora:	

Panicon	Ltda..	–	Valor	Mensal:	R$	5.419,00	(cinco	mil,	quatrocentos	e	dezenove	reais)	-	Dotação	Orçamentária	nº	

01.031.0002.2002.33.90.30	–	Ficha	10	–	Contagem,	13/05/2009	–	Vereador	Irineu	Inácio	da	Silva	–	Presidente.

Confira o doc na 
internet 

www.contagem.mg.gov.br
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Confira algumas vagas de emprego no SINE Contagem
CARGO EXPERIÊNCIA ESCOLARIDADE VAGAS SALÁRIO

ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM 6 Meses 2º Grau Completo 1 R$2.800,00

TÉCNICO	DE	EDIFICAÇÕES	–registro	no	CREA Não Exigida 2º Grau Completo 1 R$1.000,00

ELETRICISTA	DE	VEÍCULOS	–	experiência	com	instalação	de	som,	GPS	e	alarme 6 Meses 1º Grau Completo 1 R$800,00

PADEIRO	–	experiência	com	fabricação	de	pães	em	geral	e	confeitaria 6 Meses Não Exigida 1 R$650,00

TÉCNICO	EM	INFORMÁTICA	–	experiência	manutenção	de	computador	e	rede 6 Meses 2º Grau Completo 1 R$500,00 

VENDEDOR	–	experiência	com	vendas	de	móveis	em	geral	 6 Meses 2º Grau Completo 1 R$465,00 + Comissão

AGENTE	SOCIAL	–	experiência	como	agente	de	segurança	ou	educacional 6 Meses 2º Grau Completo 2 R$600,00

ELETRICISTA	DE	MÁQUINAS	–	experiência	com	componentes	elétricos 6 Meses 1º Grau Completo 1 R$903,00

AJUSTADOR	MECÂNICO	–	experiência	com	fresa	e	usinagem	de	peças 6 Meses 2º Grau Completo 1 R$900,00
SINE	CONTAGEM	–	3198-3029	||	Endereço:	Avenida	José	Faria	da	Rocha,	3.185,	bairro	Eldorado,	Contagem	-	Horário	de	Funcionamento:	2ª	a	6ª	-	8h	às	17h.	Mais	vagas	no	www.contagem.mg.gov.br

Contagem define princípios, diretrizes e 
elege delegados para a etapa nacional

"Somos uma prefeitura que investe 
para ter uma cidade mais segura, 
mais tranqüila, de mais paz. Aqui, as 
políticas de segurança pública são arti-
culadas com todos os setores, inclusi-
ve com Polícia Militar e Polícia Civil, 
trabalhando unidos pela defesa deste 
bem que é comum", afirma a pre-
feita de Contagem, Marília Campos, 
lembrando que é esta realidade que 
os delegados eleitos na Conferência 
Eletiva Municipal, realizada no final 
de semana passado, vão apresentar 
em Brasília, quando da etapa nacio-
nal, prevista para o período de 27 a 30 
de agosto. 

Eles serão os responsáveis, também, 
por defender os anseios de Contagem 
definidos através de sete princípios e 
21 diretrizes. A Conferência Munici-
pal Eletiva elegeu a líder comunitária 
Marilda Antônia de Pádua, com 57,9% 
dos votos, como representante da 
sociedade civil. Ela terá como suplen-
tes	Kênia	Vieira	(42,1%)	e	Alessandra	
Assis (40,4%).

O Guarda Municipal Renato Aguiar 
recebeu 89,5% dos votos e vai repre-
sentar a corporação na próxima etapa. 

Ele terá como primeiro suplente, César 
Cruz (82,5%) e Roney de Oliveira 
(54,4%).

A etapa municipal teve a partici-
pação da secretária executiva da 1ª 
Conferência Nacional de Segurança 
Pública, Fernanda Alves dos Anjos, 
que apresentou aos participantes mais 
que a proposta do governo federal 
para discutir o assunto. "Apresento o 
início de um processo que inaugura de 
forma efetiva a participação popu-
lar na definição de políticas públicas 
da Segurança Pública, o debate de 
um modelo novo que precisa ouvir 
trabalhadores da área e sociedade em 
geral".

Ela admitiu que a discussão, num 
primeiro momento, refere-se a vencer 
desafios impostos à sociedade, como 
o de reverter à lógica dos investimen-
tos, da força (equipamentos, viaturas 
e armas) para o homem (qualificação 
e inteligência), ampliar os canais de 
comunicação das forças de segurança 
com a comunidade (em mão dupla), 
superar as limitações profissionais 
e por fim à violação de direitos nas 
ações de repressão à criminalidade.

Coube ao comandante da 2ª Região 
de Polícia Militar de Minas Gerais, 
coronel PM Evandro Teófilo Elias e à 
delegada chefe do 2º Departamento 
de Polícia Civil, Vânia Godoy, apre-
sentar os dados mais recentes sobre a 
realidade da violência em Contagem, 
a redução dos índices conseguida nos 
últimos quatro anos e, principalmen-
te, as ações que tem permitido estas 
conquistas, no âmbito das duas polí-

cias, devidamente integradas e com a 
participação da Guarda Municipal.

O secretário municipal de Defe-
sa Social, Paulo Mattos, encerrou a 
conferência elogiando o trabalho 
de todos; a participação dos diversos 
setores, com a satisfação do dever 
cumprido e a expectativa de que este 
tenha sido apenas o passo inicial de 
uma discussão que deve se aprofundar 
muito, no município e no país.

Deve ser financiaDa pelo estaDo e possuir autonomia De ações;  �

Deve garantir a DigniDaDe De seus profissionais;  �

Deve trabalhar a prevenção social Do crime e Das violências como eixo  �

principal;

Deve focar-se na melhoria Da qualiDaDe De viDa Dos ciDaDãos,  �

priorizanDo as classes menos favoreciDas; 

Deve contemplar a base Da socieDaDe - a família;  �

o financiamento Deve ser feito exclusivamente pelos municípios,  �

estaDos e união;

recursos De terceiros Deverão ser DepositaDos em funDo específico. �

criar plano De carreira nacional para os guarDas municipais; �

inserir no art. 144 Da constituição feDeral/88 as atribuições Da guarDa  �

municipal; 

Definir percentual mínimo De 10% para custeio Da segurança  �

pública (35); 

promover ações De aproximação Dos jovens nas escolas, igrejas e  �

programas sociais com a polícia; 

incluir na matriz curricular nacional a Disciplina De segurança  �

pública, como obrigatória DesDe o ensino funDamental.

Os princípios eleitos relativos à Segurança Pública:Entre as diretrizes aprovadas estão:

Conseg


