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Atos do Executivo

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014.
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no Art. 92, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, que 
compreendem: 
I - as diretrizes gerais da Administração Pública Municipal; 
II - as diretrizes gerais para elaboração do Orçamento Municipal; 
III - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; 
IV - as diretrizes para a execução orçamentária; 
V - as disposições gerais. 
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária da Administração Pública Municipal para o exercício de 2015 obedecerá às diretrizes gerais descritas nesta Lei e aos 
objetivos, metas e prioridades estabelecidas no Plano Plurianual 2014-2017.
§1º São diretrizes gerais da Administração Pública para o exercício de 2015:
I – promoção das condições para o desenvolvimento econômico, buscando: 
a) o estímulo ao desenvolvimento econômico do Município com projetos de infraestrutura, em especial de mobilidade urbana;
b) a otimização dos processos de licenciamento e regularização, possibilitando um ambiente acolhedor ao empreendedor;
c) o fortalecimento das empresas existentes;
d) a atração de novos negócios com foco no setor industrial, numa perspectiva sustentável;
e) a promoção e o fomento de iniciativas que garantam a oferta de educação tecnológica e profissionalizante para o atendimento das demandas dos empreendimentos 
existentes e novos, na perspectiva de aliar a capacitação técnico-profissionalizante e formação humanística, proporcionando ao educando o protagonismo na constru-
ção da sociedade democrática e;
f) a diversificação dos setores de comércio e serviços.
II – promoção das condições para o desenvolvimento urbano, visando:
a) proporcionar o pleno desenvolvimento da função social da cidade, com vistas à superação dos entraves de vários matizes para que a cidade atenda plenamente aos 
direitos de todos os seus habitantes, numa perspectiva democrática e popular;
b) promover e garantir a mobilidade urbana com a realização de intervenções físicas que ampliem as condições de acessibilidade, com a melhoria na qualidade dos ser-
viços de transporte público coletivo e integrado com implantação do metrô, com a eliminação das barreiras para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida 
e especialmente com a implantação de novo Plano Diretor da cidade.
III – promoção das condições para o desenvolvimento social, buscando: 
a) os investimentos necessários para a consecução de uma educação básica inclusiva baseada numa proposta que privilegie a aquisição dos instrumentais básicos para 
o exercício pleno da cidadania;
b) a humanização dos espaços educacionais, culturais, de saúde, de esporte e de lazer, com investimentos na recuperação e ampliação dos equipamentos existentes;
c) a melhoria dos serviços de saúde com o funcionamento do novo Centro Materno Infantil e construção de novas unidades de saúde que permitam a oferta ampliada 
de serviços de atenção básica e de atendimentos de média e alta complexidade;
d) a ampliação do número de unidades de atendimento à educação infantil; 
e) o fortalecimento da política habitacional de interesse social com a conclusão das obras habitacionais, com novos empreendimentos para atendimento de moradores 
em situação de vulnerabilidade social, habitantes de áreas de risco e ocupantes de áreas irregulares bem como a firme atuação na melhoria das condições das áreas de 
risco do Município;
f) o reforço das políticas de assistência social com o fortalecimento e expansão do SUAS, em especial na ampliação das ações dos CRAS, visando a prevenção de situa-
ções que possam resultar em crescimento das vulnerabilidades sociais e quebras de vínculos;
g) o acesso às práticas esportivas e de lazer com ampliação e construção de espaços apropriados de lazer, esportivos e culturais, integrados às políticas educacionais, de 
saúde, de desenvolvimento urbano e assistenciais.
IV – promoção das condições para ampliar a transparência pública e a efetiva participação popular, visando:
a) aprimoramento de políticas de planejamento e do orçamento participativo que garantam a participação popular com a definição de prioridades e melhoria da articu-
lação com a sociedade civil na gestão da cidade, incluindo ferramentas digitais;
b) aprofundamento da interlocução com a população por meio do Gabinete Intinerante;
c) o fortalecimento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, para a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Integrado de Contagem;
d) realização de conferências municipais;
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e) a melhoria do acesso aos serviços públicos e à informação, elevando a qualidade do atendimento ao cidadão;
f) a garantia e celeridade na execução das obras escolhidas pela população, ampliando os mecanismos de participação pela via digital;
g) a consolidação do funcionamento das Câmaras Setoriais para a implementação de projetos, bem como para estabelecer maior interlocução com os servidores públi-
cos municipais;
h) o fortalecimento das relações com os veículos de comunicação municipais, regionais e estaduais;
i) o aprimoramento permanente do Portal de Notícias e da Transparência da Prefeitura de Contagem;
§2ºAs diretrizes previstas no parágrafo anterior serão implementadas com o suporte de uma gestão pública municipal moderna, ágil e eficiente, cujos pilares se susten-
tarão nos seguintes projetos: 
I – implantação do Programa Prefeitura Digital;
II – regimes alternativos de financiamento para obras e serviços de qualidade para a população;
III – implantação do Regime Diferenciado de Contratação no Município. 
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL
Art. 3º O Orçamento para o exercício financeiro de 2015 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, Fundações e Autarquias e será elaborado levando-se 
em conta a Estrutura Organizacional do Município. 
Parágrafo único. O Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON, de que trata a Lei Complementar nº 005, de 12 de julho de 2005, é 
uma unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Administração, com dotações específicas para a sua manutenção e composição da reserva de benefícios. 
Art. 4º A Lei Orçamentária do Município de Contagem para o exercício de 2015 será elaborada conforme as diretrizes desta Lei e os objetivos, as metas e prioridades 
estabelecidas na Lei nº 4.645, de 26 de dezembro de 2013 - Plano Plurianual 2014/2017, e suas revisões a serem feitas, conforme determinações contidas nesta Lei, na 
Lei Orgânica do Município de Contagem, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 
Parágrafo único. Integram esta Lei o Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais e seus Demonstrativos, elaborados conforme Portaria nº 637 da Secretaria do 
Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda, de 18 de outubro de 2012.
Art. 5º O Poder Executivo buscará o equilíbrio das contas do setor público municipal, com o objetivo de recuperar sua capacidade de investimento.
Art. 6º Para efeito da elaboração da Proposta Orçamentária Anual entende-se por: 
I - função - o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público; 
II - subfunção - uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesas do setor público; 
III - programa - o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por metas estabelecidas no 
Plano Plurianual; 
IV - projeto - o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 
um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo; 
V - atividade - o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; 
VI - operações especiais - as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação 
direta sob a forma de bens ou serviços. 
Parágrafo único. Cada programa contido na Proposta Orçamentária identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos 
ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização das ações. 
Art. 7º A Lei Orçamentária do Município de Contagem para o exercício de 2015 especificará a funcional programática por: unidade orçamentária; função; subfunção; 
programa; projeto, atividade e/ou operações especiais.
§1º A especificação de que trata o caput deste artigo deverá vir acompanhada de: categoria econômica da despesa, grupo de natureza da despesa, a modalidade de 
aplicação e o identificador de uso e a fonte de recursos, de modo a evidenciar a transparência na gestão fiscal. 
§2º As unidades orçamentárias consistem no segmento a que o orçamento consigna dotações específicas para a realização dos programas de trabalho.
§3º Os Grupos de Natureza de Despesa (GND) constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir 
discriminados:
I - pessoal e encargos sociais (GND 1);
II - juros e encargos da dívida (GND 2);
III - outras despesas correntes (GND 3);
IV - investimentos (GND 4);
V - inversões financeiras (GND 5); e
VI - amortização da dívida (GND 6).
§4º A Reserva de Contingência, prevista no art. 16, será classificada no GND 9.
§5º A especificação da modalidade de que trata o §1º observará, no mínimo, o seguinte detalhamento:
I - Transferências a União (MA 20); 
II - Transferências a Estados e ao Distrito Federal (MA 30);
III - Transferências a Municípios (MA 40);
IV- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (MA 50);
V - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos (MA 60);
VI - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (MA 71);
VII - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos (MA 72); 
VIII - Transferências ao Exterior (MA 80); 
IX - Aplicações Diretas (MA 90); e
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X - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais (MA 91).
§6º O empenho da despesa não poderá ser realizado com modalidade de aplicação “a definir” (MA 99).
§7º A codificação da destinação da fonte de recursos identifica se os recursos são vinculados ou não e, no caso daqueles vinculados, indicam a sua finalidade. 
§8º A codificação utilizada para controle das destinações de recursos é composta, no mínimo, por 4 dígitos: 
I - 1º dígito: IDUSO – IDENTIFICADOR DE USO 
II - 2º dígito: GRUPO DE FONTES DE RECURSOS 
III - 3º e 4º dígitos: ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS
§9º A codificação e a identificação das fontes de recursos constarão em anexo específico da LOA 2015.
Art. 8º A elaboração, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária do Município de Contagem para o exercício de 2015 deverão observar os princípios da transparên-
cia e da publicidade na gestão fiscal, no sentido de permitir o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma das referidas etapas. 
Art. 9º Os valores previstos de receitas e despesas para o exercício de 2015 serão expressos em preços correntes, observarão as normas técnicas e legais, considerarão 
os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, nos termos da Memória e 
Metodologia do Cálculo das Metas Anuais, constantes do Anexo I desta Lei. 
§1º A previsão de receita para o exercício financeiro de 2015 será acompanhada de demonstrativo da evolução da receita nos últimos três anos e da projeção para os 
dois seguintes. 
§2º A projeção da receita para os exercícios financeiros de 2016 e 2017 observará o disposto no caput deste artigo. 
Art. 10 O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício financeiro de 2015, conforme dispõe o §3º do art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Art. 11 Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as destinações das fontes dos recursos correspondentes.
Art. 12 Na programação de investimentos em obras da Administração Pública Municipal, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será observado o seguinte: 
I - os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos; 
II - os novos projetos serão programados se: 
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira; 
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já iniciadas, em execução ou paralisadas; 
c) forem atendidas as despesas com a preservação do Patrimônio Público Municipal. 
Art. 13 As dotações consignadas na Lei Orçamentária para subvenções sociais, contribuições e auxílios para atender as despesas de capital ou corrente serão destinadas 
a entidades sem fins lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, visando, prioritariamente, o atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social e 
direito a cidadania. 
§1º As transferências mencionadas no caput deste artigo ficarão sujeitas à assinatura de convênio com a entidade beneficiada. 
§2º As entidades filantrópicas deverão ser declaradas de utilidade pública por intermédio de lei municipal. 
Art. 14 A transferência de recursos públicos para o setor público e privado, objetivando cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá 
ser autorizada por lei específica, sem prejuízo do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e será precedida de análise do Plano de Aplicação das 
Metas de Interesse Social.
Parágrafo único. As pessoas físicas e as entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com 
a finalidade de verificar cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 
Art. 15 As transferências de recursos correntes e de capital a outro ente da federação, consignadas na Lei Orçamentária Anual, a título de cooperação, auxílio ou assis-
tência financeira, dependem da comprovação, por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que: 
I - atende ao disposto no art. 25 da Lei Complementar Federal nº 101/2000; 
II - existe previsão de contrapartida, que será estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiária.   
Parágrafo único. As transferências mencionadas no caput deste artigo serão realizadas, exclusivamente, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congê-
nere e submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 
Art. 16 A dotação denominada Reserva de Contingência, classificada na função “99”, prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2015, será de no mínimo 3% 
(três por cento) da Receita Corrente Líquida estimada e poderão ser destinados ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e 
também como fonte compensatória de recursos para abertura de créditos adicionais. 
Art. 17 O Orçamento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, somente poderá conter previ-
são para investimento após a cobertura das despesas de custeio. 
Art. 18 Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão a coordenação da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual e a definição do 
cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. 
Parágrafo único. As propostas parciais dos referidos órgãos serão elaboradas segundo preços correntes, sem nenhum fator de correção decorrente de variação inflacio-
nária, detalhadas por Receitas e Despesas e deverão ser entregues nas datas estabelecidas pelo cronograma de atividades de que trata o caput deste artigo. 
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 19 Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1°, inciso II, da Constituição Federal de 1988, ficam autorizados a revisão geral anual da remuneração e sub-
sídios dos servidores, aumentos de remuneração, concessões de vantagens, criação de cargos, empregos e funções e alterações de estruturas de carreiras somente com 
Lei específica, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000. 
§1º Caso seja prevista a revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores de que trata o caput, os recursos necessários ao seu atendimento deverão obser-
var o limite do art. 20, da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
§2º Os projetos de Lei sobre alterações de estrutura de carreiras e criação de cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com o pessoal e encargos sociais, 
no âmbito do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, deverão ser acompanhados de parecer da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e do 
órgão correlato. 
§3º Se a despesa total com pessoal exceder o limite fixado no art. 22, parágrafo único, inciso V, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a contratação de hora extra 
ficará limitada aos serviços essenciais de saúde e educação.
Art. 20 As despesas com pessoal e encargos sociais e previdenciários serão fixadas em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e 
as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 21 A Lei Orçamentária conterá dispositivos que autorizem o Executivo a: 
I - proceder à abertura de créditos adicionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II - contrair empréstimos e realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos limites previstos na legislação específica. 
Parágrafo único. Nos termos do inciso I deste artigo, não oneram o limite fixado no art. 31 desta Lei: 
I – as suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais; 
II – as suplementações de dotações com recursos vinculados, isto é, oriundos de transferências e ou de convênios celebrados com o Estado, a União e outras entidades, 
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e quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro de exercícios anteriores; 
III – as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública e de precatórios judiciais; 
IV – as alterações orçamentárias ocorridas dentro de um mesmo Programa;
V – as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência;
VI – as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos provenientes de excesso de arrecadação e saldos financeiros das Receitas Próprias;
VII – as alterações orçamentárias geradas quando da criação de novos órgãos ou unidades orçamentárias.
Art. 22 Na abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, quando a fonte compensatória for o excesso de arrecadação, o cálculo de apuração será o saldo 
positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada por codificação da destinação da fonte de recursos, considerando ainda a 
tendência do exercício. 
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 
Art. 23 Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica, oriundos de convênios e doações não previstos na Lei Orçamentária Anual, poderão ser utilizados 
como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, bem como o excesso de arrecadação apurado ou os saldos financeiros transferi-
dos de exercícios anteriores. 
Art. 24 Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, objetivando o cumprimento da programação da Lei 
Orçamentária Anual, autorizado a promover a transposição de recursos, no âmbito da Administração Direta e Indireta, de um mesmo programa, sem onerar o limite 
fixado no art. 31 desta Lei e sem a necessidade de edição de decreto, conforme preceitua o ordenamento jurídico nacional. 
Art. 25 O Poder Executivo estabelecerá, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2015, a programação financeira e o cronograma de execu-
ção mensal de desembolso, buscando manter o equilíbrio entre a receita e a despesa.
Art. 26 Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá de:
I – publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária; 
II - desdobrar as receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, com especificação, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quan-
tidade e valores de ações para cobrança da dívida ativa e dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa; 
III - divulgar e disponibilizar para consulta pública o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, as Prestações de Contas e os Pareceres 
das Prestações de Contas enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
Art. 27 Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias nos termos do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 será fixado separada-
mente percentual de limitação para o conjunto de “projetos” e “atividades”, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. 
Art. 28 Para atender o disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, considera-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, 
para bens e serviços, os limites estabelecidos, no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Art. 29 Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir com despesas de custeio de Órgãos do Estado e da União mediante celebração de convênio. 
Art. 30 Fica o Poder Executivo autorizado, mediante abertura de Crédito Adicional ou Remanejamento, a incluir no Orçamento Anual: categoria econômica e grupo de 
despesa, bem como fonte de recursos em projetos, atividades e operações especiais para atender às necessidades de execução orçamentária. 
Art. 31 Respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, o Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa a ser fixada da Lei Orçamentária Anual.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 32 Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for sancionado pelo Chefe do Poder Executivo até o dia 31 de dezembro de 2014, a programação nele constante 
poderá ser executada para atendimento das seguintes despesas: 
I - pessoal e encargos; 
II - pagamento e benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais; 
IV - atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar do SUS - Sistema Único de Saúde, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 20/1998; 
V - ações de educação, pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais, coleta de lixo, iluminação pública e demais despesas referentes à prestação dos serviços 
essencialmente criados. 
Art. 33 O Poder Executivo implementará normas de acompanhamento das ações governamentais visando o controle de custos e à avaliação dos resultados dos progra-
mas financiados com recursos do Orçamento.
Art. 34 O Município poderá fazer revisão e atualização de sua Legislação Tributária para o exercício de 2015, por meio de Lei específica.
Parágrafo único. A revisão e atualização de que trata o presente artigo compreenderá, também, a modernização de sua máquina fazendária no sentido de aumentar a 
sua produtividade. 
Art. 35 A Lei que conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal 
nº 101/2000. 
Art. 36 Fica o Poder Executivo obrigado a repassar à Câmara Municipal os recursos financeiros para a manutenção das despesas de custeio e investimentos do Poder 
Legislativo, de acordo com o art. 122 da Lei Orgânica Municipal, a Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e as resoluções do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. 
Art. 37 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 04 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014.
MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
QUADRO GERAL DA RECEITA
2015
DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RECEITAS CORRENTES 1.159.255.856 1.249.938.812 1.427.235.744 1.418.053.270 1.474.775.401 1.533.766.417 
RECEITA TRIBUTÁRIA 240.129.658 283.001.348 310.175.000 309.375.000 321.750.000 334.620.000 
Impostos 220.028.664 260.207.535 278.617.000 286.005.000 297.445.200 309.343.008 
Taxas 20.100.993 22.793.812 31.558.000 23.370.000 24.304.800 25.276.992 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 57.427.349 54.069.934 81.934.431 66.683.999 69.351.359 72.125.413 
Contribuições Sociais 33.621.329 31.127.977 38.786.431 40.683.999 42.311.359 44.003.813 
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Contribuições Econômicas 23.806.020 22.941.957 43.148.000 26.000.000 27.040.000 28.121.600 
RECEITA PATRIMONIAL 21.989.848 18.749.245 18.253.167 18.389.829 19.125.422 19.890.439 
RECEITA DE SERVIÇOS 7.640.011 7.089.293 15.877.133 10.420.668 10.837.495 11.270.995 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 764.820.799 814.365.615 921.509.771 933.110.437 970.434.854 1.009.252.249 
Transferências da União 203.038.770 207.197.819 253.019.320 247.516.829 257.417.502 267.714.202 
Transferências dos Estados 421.273.324 449.060.919 468.852.992 491.489.449 511.149.027 531.594.988 
Transferências Multigovernamentais - FUNDEB 134.956.199 148.539.426 158.775.000 172.524.750 179.425.740 186.602.770 
Outras Transferências 5.552.506 9.567.451 40.862.459 21.579.409 22.442.585 23.340.289 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 67.248.192 72.663.377 79.486.242 80.073.337 83.276.270 86.607.321 
RECEITA DE CAPITAL 43.700.668 18.448.084 187.320.200 169.664.255 176.450.825 183.508.858 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 16.778.962 6.503.542 71.257.031 46.053.621 47.895.766 49.811.596 
ALIENAÇÃO DE BENS - 115.695 2.374.358 1.610.143 1.674.549 1.741.531 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 26.921.706 11.822.003 113.688.811 121.927.922 126.805.039 131.877.240 
Transferências de Convênios da União 19.056.500 7.784.714 105.538.811 108.627.922 112.973.039 117.491.960 
Transferências de Convênios dos Estados 7.865.206 4.037.288 8.150.000 13.300.000 13.832.000 14.385.280 
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - 6.844 - 72.569 75.472 78.491 
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 39.642.297 48.631.013 78.606.573 85.379.163 88.794.330 92.346.103 
RESTITUIÇÕES DE RECEITA (2.732.518) (28.068) - - - - 
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (94.228.479) (100.970.291) (105.513.600) (110.170.000) (114.576.800) (119.159.872)
RETIFICAÇÕES DE RECEITA - (3.583.210) - - - - 
RECEITA TOTAL 1.145.637.825 1.212.436.340 1.587.648.917 1.562.926.688 1.625.443.756 1.690.461.506 

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014.
MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS 2015
As metas anuais relativas às receitas e despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública foram elaboradas conforme determina a Portaria nº 637, 
de 18 de outubro de 2012, do Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. 
Para alcançar os resultados demonstrados, foram utilizados os seguintes parâmetros e procedimentos:
Análise dos dados extraídos dos Balanços relativos aos anos de 2011 a 2013, fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda, possibilitando a verificação do comporta-
mento da receita e da despesa nos anos anteriores;
Dados da Dívida Pública Consolidada, bem como sua projeção para os anos seguintes, fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda;
Foram incluídos na previsão de receita os repasses intergovernamentais, os convênios e as operações de crédito em negociação, dentre outras; 
Se até o mês de agosto de 2014 novos repasses e convênios forem firmados, tais valores serão incorporados à previsão da receita através da LOA para o exercício de 
2015, a qual será colocada à disposição do Poder Legislativo no prazo estabelecido no §3º do artigo 12 da LRF;
A estimativa do PIB do Estado de Minas Gerais e os índices utilizados para apuração dos valores apresentados nos Demonstrativos foram obtidos através da aplicação 
dos indicadores mencionados na tabela abaixo:
INDICADORES ECONÔMICOS

Anos Taxa de Inflação IPCA Taxa de Crescimento do PIB Nacional PIB do Estado de MG em Milhões

2012 5,84 1,0 395.810

2013 5,91 2,3 397.789

2014 6,63 2,5 407.734

2015 5,00 3,0 419.966

2016 4,50 4,0 436.764

2017 4,50 4,0 454.235

Notas: 
As taxas de inflação medidas pelo IPCA, de 2012 e 2013, são as divulgadas pelo IBGE. Para 2014, adotou-se a estimativa do Banco Central do Brasil e nos anos posteri-
ores, adotou-se a projeção do Ministério do Planejamento para a LDO 2015.
As taxas de crescimento do PIB Nacional apresentadas até 2013 são as divulgadas pelos órgãos oficiais. A partir de 2014 utilizou-se também as previsões constantes na 
LDO da União para o exercício 2015.
Para o PIB do Estado de Minas Gerais, utilizou-se os dados do Informativo CEI- PIB 2013, da Fundação João Pinheiro para os anos de 2012 e 2013 e nos anos seguintes, 
aplicou-se a previsão da taxa de crescimento do PIB Nacional.

Fontes: LDO da União 2015, Banco Central do Brasil, IBGE, Informativo CEI / Fundação João Pinheiro, PIB Minas Gerais 2013.

A previsão da receita própria para 2015 baseou-se na análise de cada categoria de receita verificando o comportamento da arrecadação no período de 2012 e 2013, 
nos valores previstos na Lei Orçamentária para 2014 e na arrecadação realizada até abril deste ano;
Para os anos de 2016 e 2017 foi aplicada a taxa de crescimento do PIB Nacional constante na LDO da União de 2015, referente ao período em análise;
Ressalta-se que, no segundo semestre, quando iniciarem as atividades de elaboração do Orçamento Anual, tais estimativas serão revistas de acordo com o cenário 
econômico e seus efeitos sobre as finanças municipais.

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS
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2015

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO

2015 2016 2017

Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB

Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB)

(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100

Receita Total 1.562.926.688 1.488.501.608 0,372 1.625.443.756 1.481.379.590 0,372 1.690.461.506 1.474.291.650 0,372

Receitas Primárias (I) 1.496.991.549 1.425.706.237 0,356 1.556.871.211 1.418.884.676 0,356 1.619.146.059 1.412.095.754 0,356

Despesa Total 1.562.926.688 1.488.501.608 0,372 1.625.443.756 1.481.379.590 0,372 1.690.461.506 1.474.291.650 0,372

Despesas Primárias (II) 1.493.660.813 1.422.534.108 0,356 1.553.407.246 1.415.727.724 0,356 1.615.543.535 1.408.953.907 0,356

Resultado Primário (III) = 
(I – II) 3.330.736 3.172.130 0,001 3.463.965 3.156.952 0,001 3.602.524 3.141.847 0,001

Resultado Nominal 20.503.411 19.527.058 0,005 6.453.166 5.881.218 0,001 4.654.520 4.059.317 0,001

Dívida Pública Consolidada 467.407.394 445.149.899 0,111 469.746.794 428.112.822 0,108 469.564.870 409.518.681 0,103

Dívida Consolidada Líquida 350.564.012 333.870.488 0,083 357.017.178 325.374.507 0,082 361.671.698 315.422.482 0,080

FONTE: Órgãos da Administração Direta e Indireta

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2015

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO

Metas Previstas em 2013 % PIB Metas Realizadas em 2013 % PIB Variação

(a) (b) Valor ( c) = (b-a)
% (c/a) x 
100

Receita Total 1.422.789.069 0,358 1.212.436.339 0,305 -210.352.730 -14,78

Receitas Primárias (I) 1.375.536.463 0,346 1.187.278.365 0,298 -188.258.098 -13,69

Despesa Total 1.422.789.069 0,358 1.196.562.947 0,301 -226.226.122 -15,90

Despesa Primárias (II) 1.357.257.680 0,341 1.141.239.850 0,287 -216.017.830 -15,92

Resultado Primário (III) = (I–II) 18.278.783 0,005 46.038.515 0,012 27.759.732 151,87

Resultado Nominal 16.044.695 0,004 -40.882.743 -0,010 -56.927.438 -354,81

Dívida Pública Consolidada 457.763.000 0,115 466.665.476 0,117 8.902.476 1,94

Dívida Consolidada Líquida 356.249.192 0,090 299.321.754 0,075 -56.927.438 -15,98

Fonte: SICOF/Contabilidade

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2015

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, 
art.4º, §2º, inciso II)

R$ 
1,00 

ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES

2012 2013  2014  2015  2016  2017 

Receita Total 1.145.637.825 1.212.436.339 5,83 1.587.648.917 30,95 1.562.926.688 -1,56 1.625.443.756 4,00 1.690.461.506 4,00

Receitas 
Primárias (I) 1.106.869.015 1.187.278.365 7,26 1.495.935.006 26,00 1.496.991.549 0,07 1.556.871.211 4,00 1.619.146.059 4,00
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Despesa Total 1.130.590.491 1.196.562.947 5,84 1.587.648.917 32,68 1.562.926.688 -1,56 1.625.443.756 4,00 1.690.461.506 4,00

Despesas 
Primárias (II) 1.069.852.276 1.141.239.850 6,67 1.526.094.233 33,72 1.493.660.813 -2,13 1.553.407.246 4,00 1.615.543.535 4,00

Resultado 
Primário (III) = 
(I – II) 37.016.739 46.038.515 24,37 -30.159.227 -165,51 3.330.736 -111,04 3.463.965 4,00 3.602.524 4,00

Resultado 
Nominal -29.662.718 -40.882.743 37,83 30.738.847 -175,19 20.503.411 -33,30 6.453.166 -68,53 4.654.520 -27,87

Dívida Pública 
Consolidada 476.851.115 466.665.476 -2,14 445.178.839 -4,60 467.407.394 4,99 469.746.794 0,50 469.564.870 -0,04

Dívida Consoli-
dada Líquida 340.204.497 299.321.754 -12,02 330.060.601 10,27 350.564.012 6,21 357.017.178 1,84 361.671.698 1,30

ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES

2012 2013  2014  2015  2016  2017 

Receita Total 1.293.789.795 1.292.820.869 -0,07 1.587.648.917 22,81 1.488.501.608 -6,24 1.481.379.590 -0,48 1.474.291.650 -0,48

Receitas 
Primárias (I) 1.250.007.468 1.265.994.921 1,28 1.495.935.006 18,16 1.425.706.237 -4,69 1.418.884.676 -0,48 1.412.095.754 -0,48

Despesa Total 1.276.796.565 1.275.895.070 -0,07 1.587.648.917 24,43 1.488.501.608 -6,24 1.481.379.590 -0,48 1.474.291.650 -0,48

Despesas 
Primárias (II) 1.208.203.786 1.216.904.052 0,72 1.526.094.233 25,41 1.422.534.108 -6,79 1.415.727.724 -0,48 1.408.953.907 -0,48

Resultado 
Primário (III) = 
(I – II) 41.803.682 49.090.868 17,43 -30.159.227 -161,44 3.172.130 -110,52 3.156.952 -0,48 3.141.847 -0,48

Resultado 
Nominal -33.498.651 -43.593.269 30,13 30.738.847 -170,51 19.527.058 -36,47 5.881.218 -69,88 4.059.317 -30,98

Dívida Pública 
Consolidada 538.516.705 497.605.397 -7,60 445.178.839 -10,54 445.149.899 -0,01 428.112.822 -3,83 409.518.681 -4,34

Dívida Consoli-
dada Líquida 384.199.174 319.166.786 -16,93 330.060.601 3,41 333.870.488 1,15 325.374.507 -2,54 315.422.482 -3,06

FONTE: SICOF/Contabilidade; LOA 2014 - Lei nº 4.646/2013 e seus anexos; Órgãos da Administração Direta e Indireta

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014
MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013 % 2012 % 2011 %
Patrimônio/Capital 1.462.464.147 100,0 633.161.220 100,0 584.244.907 100,0
Reservas 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Resultado Acumulado 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TOTAL 1.462.464.147 100,0 633.161.220 100,0 584.244.907 100,0
Fonte: SAFCI/Contabilidade

REGIME PREVIDENCIÁRIO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013 % 2012 % 2011 %
Patrimônio 58.804.864 100,0 -591.379.916 100,0 -519.226.863 100,0
Reservas 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lucros ou Prejuízos Acumulados 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TOTAL 58.804.864 100,0 -591.379.916 100,0 -519.226.863 100,0
Fonte: SAFCI/Contabilidade
Nota Explicativa: Devido a Segregação de Massas no RPPS, que instituiu o Plano Previdenciário e o Plano Financeiro, o déficit atuarial deixou de existir, devendo as in-
suficiências financeiras serem custeadas pelo Ente, nos termos da legislação previdenciária. Em decorrência, o RPPS passou a ser superavitário, elevando o patrimônio 
do Município.
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ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2015
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AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00 

RECEITAS REALIZADAS 2013 2012 2011

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 108.797 0 2.285.607

Alienação de Bens Móveis 71.750 0 319.283

Alienação de Bens Imóveis 37.047 0 1.966.324

DESPESAS EXECUTADAS 2013 2012 2011

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 923.407 693.942 1.125.999

DESPESAS DE CAPITAL 923.407 693.942 1.125.999

Investimentos 923.407 693.942 1.125.999

Inversões Financeiras 0 0 0

Amortização da Dívida 0 0 0

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0 0 0

Regime Geral de Previdência Social 0 0 0

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0 0 0

SALDO FINANCEIRO 2013 2012 2011

VALOR (III) 219.671 1.034.281 1.728.224

FONTE: SAFCI/Contabilidade, PCA TCEMG, em 28/03/2014

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014

MUNICÍPIO DE CONTAGEM

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2015

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00

RECEITAS 2011 2012 2013

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 55.655.088,94 47.651.032,86 43.271.558,73

RECEITAS CORRENTES 55.655.088,94 47.651.032,86 43.294.996,56

Receita de Contribuições dos Segurados 28.075.686,13 33.621.329,42 30.900.790,37

Pessoal Civil 28.075.686,13 33.621.329,42 30.900.790,37

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 7.602.594,86 9.796.780,20 4.243.595,81

Receita de Serviços 0,00 0,00 23.409,33

Outras Receitas Correntes 19.976.807,95 4.232.923,24 8.127.201,05

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 19.976.160,49 4.224.657,80 7.801.379,69

Demais Receitas Correntes 647,46 8.265,44 325.821,36

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

(–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 23.437,83

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 38.257.131,89 36.216.683,67 46.117.785,38

RECEITAS CORRENTES 38.257.131,89 36.216.683,67 46.117.785,38

Receita de Contribuições 31.578.163,45 36.216.683,67 46.117.785,38
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Patronal 28.349.747,05 34.087.709,40 42.654.870,63

Pessoal Civil 28.349.747,05 34.087.709,40 42.654.870,63

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 3.462.914,75

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 3.228.416,40 2.128.974,27 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 6.678.968,44 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

(–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) 93.912.220,83 83.867.716,53 89.389.344,11

DESPESAS 2011 2012 2013

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV) 77.440.774,69 91.766.418,08 104.509.816,01

ADMINISTRAÇÃO 1.788.273,99 473.355,01 882.944,38

Despesas Correntes 1.751.561,99 473.355,01 882.944,38

Despesas de Capital 36.712,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA 75.652.500,70 91.293.063,07 103.626.871,63

Pessoal Civil 75.652.500,70 91.200.207,72 103.626.871,63

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 92.855,35 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 50.000,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 42.855,35 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 2.159.234,20 76.230,27

ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.159.234,20 76.230,27

Despesas Correntes 0,00 2.159.234,20 76.230,27

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 77.440.774,69 93.925.652,28 104.586.046,28

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 16.471.446,14 -10.057.935,75 -15.196.702,17 

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 2011 2012 2013

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00 34.402.521,78

Plano Financeiro 0,00 0,00 34.287.190,17

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 34.287.190,17

Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00

Plano Previdenciário 0,00 0,00 115.331,61

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 115.331,61

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 25.472.822,55

BENS E DIREITOS DO RPPS 59.612.485,71 44.961.871,34 60.022.801,75

FONTE: SAFCI - Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno, Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem, 23/04/2014 11:20
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LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014.
MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2015
PLANO FINANCEIRO
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a)                                                                                                          R$ 1,00 

EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b)

RESULTADO PREVIDEN-
CIÁRIO
(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d) = (“d” exercício anterior) + (c)

2014 61.927.617,18 110.078.817,95 (48.151.200,77) (32.175.077,52) 

2015 61.364.948,42 112.827.150,74 (51.462.202,31) (51.462.202,31) 

2016 60.408.212,47 116.531.965,48 (56.123.753,01) (56.123.753,01) 

2017 58.886.032,96 121.636.810,13 (62.750.777,17) (62.750.777,17) 

2018 47.958.257,61 148.857.380,54 (100.899.122,94) (100.899.122,94) 

2019 44.395.364,84 158.563.958,04 (114.168.593,20) (114.168.593,20) 

2020 41.421.644,19 166.837.573,94 (125.415.929,75) (125.415.929,75) 

2021 38.658.988,40 174.364.242,81 (135.705.254,41) (135.705.254,41) 

2022 36.117.576,72 181.322.873,52 (145.205.296,79) (145.205.296,79) 

2023 33.381.953,25 188.532.906,62 (155.150.953,36) (155.150.953,36) 

2024 31.174.472,36 193.857.559,08 (162.683.086,72) (162.683.086,72) 

2025 28.866.925,56 199.547.004,00 (170.680.078,44) (170.680.078,44) 

2026 26.443.850,11 205.210.454,99 (178.766.604,88) (178.766.604,88) 

2027 24.218.131,91 209.761.296,96 (185.543.165,05) (185.543.165,05) 

2028 22.120.089,72 213.483.798,81 (191.363.709,08) (191.363.709,08) 

2029 19.949.147,48 217.298.183,95 (197.349.036,47) (197.349.036,47) 

2030 17.848.369,77 220.395.084,75 (202.546.714,99) (202.546.714,99) 

2031 15.805.732,08 222.958.397,78 (207.152.665,70) (207.152.665,70) 

2032 13.810.962,30 224.812.407,22 (211.001.444,92) (211.001.444,92) 

2033 11.804.607,48 226.421.427,18 (214.616.819,70) (214.616.819,70) 

2034 9.840.853,19 227.363.357,63 (217.522.504,45) (217.522.504,45) 

2035 8.258.312,71 226.856.038,83 (218.597.726,12) (218.597.726,12) 

2036 6.399.122,38 226.750.050,44 (220.350.928,07) (220.350.928,07) 

2037 4.775.134,29 225.655.213,54 (220.880.079,25) (220.880.079,25) 

2038 3.509.056,05 223.143.363,45 (219.634.307,41) (219.634.307,41) 

2039 2.123.076,59 220.710.925,48 (218.587.848,89) (218.587.848,89) 

2040 966.215,09 217.290.171,62 (216.323.956,53) (216.323.956,53) 

2041 27.964,38 212.881.463,26 (212.853.498,88) (212.853.498,88) 

2042 0,00 207.502.585,11 (207.502.585,11) (207.502.585,11) 

2043 (0,00) 201.448.394,94 (201.448.394,94) (201.448.394,94) 

2044 (0,00) 194.527.340,40 (194.527.340,40) (194.527.340,40) 

2045 (0,00) 187.110.624,23 (187.110.624,23) (187.110.624,23) 

2046 (0,00) 179.517.574,53 (179.517.574,53) (179.517.574,53) 

2047 (0,00) 171.469.064,65 (171.469.064,65) (171.469.064,65) 

2048 0,00 163.248.106,81 (163.248.106,81) (163.248.106,81) 

2049 0,00 155.020.165,59 (155.020.165,59) (155.020.165,59) 

2050 (0,00) 146.892.066,74 (146.892.066,74) (146.892.066,74) 

2051 (0,00) 138.506.006,65 (138.506.006,65) (138.506.006,65) 

2052 (0,00) 130.113.114,51 (130.113.114,51) (130.113.114,51) 

2053 - 121.870.046,38 (121.870.046,38) (121.870.046,38) 

2054 - 113.758.049,79 (113.758.049,79) (113.758.049,79) 

2055 - 105.829.601,01 (105.829.601,01) (105.829.601,01) 

2056 - 98.106.633,27 (98.106.633,27) (98.106.633,27) 

2057 - 90.609.736,28 (90.609.736,28) (90.609.736,28) 

2058 - 83.358.178,22 (83.358.178,22) (83.358.178,22) 
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2059 - 76.370.064,51 (76.370.064,51) (76.370.064,51) 

2060 - 69.662.319,89 (69.662.319,89) (69.662.319,89) 

2061 - 63.250.181,06 (63.250.181,06) (63.250.181,06) 

2062 - 57.146.772,77 (57.146.772,77) (57.146.772,77) 

2063 - 51.362.687,53 (51.362.687,53) (51.362.687,53) 

EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b)

RESULTADO PREVIDEN-
CIÁRIO
(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d) = (“d” exercício anterior) + (c)

2064 - 45.905.719,69 (45.905.719,69) (45.905.719,69) 

2065 - 40.781.403,23 (40.781.403,23) (40.781.403,23) 

2066 - 35.992.676,35 (35.992.676,35) (35.992.676,35) 

2067 - 31.539.677,07 (31.539.677,07) (31.539.677,07) 

2068 - 27.420.827,54 (27.420.827,54) (27.420.827,54) 

2069 - 23.633.678,65 (23.633.678,65) (23.633.678,65) 

2070 - 20.174.630,89 (20.174.630,89) (20.174.630,89) 

2071 - 17.039.166,09 (17.039.166,09) (17.039.166,09) 

2072 - 14.222.336,05 (14.222.336,05) (14.222.336,05) 

2073 - 11.717.901,63 (11.717.901,63) (11.717.901,63) 

2074 - 9.517.728,26 (9.517.728,26) (9.517.728,26) 

2075 - 7.611.368,96 (7.611.368,96) (7.611.368,96) 

2076 - 5.985.189,22 (5.985.189,22) (5.985.189,22) 

2077 - 4.621.731,71 (4.621.731,71) (4.621.731,71) 

2078 - 3.499.770,42 (3.499.770,42) (3.499.770,42) 

2079 - 2.595.354,00 (2.595.354,00) (2.595.354,00) 

2080 - 1.882.513,27 (1.882.513,27) (1.882.513,27) 

2081 - 1.333.852,62 (1.333.852,62) (1.333.852,62) 

2082 - 921.825,07 (921.825,07) (921.825,07) 

2083 - 620.287,23 (620.287,23) (620.287,23) 

2084 - 405.657,78 (405.657,78) (405.657,78) 

2085 - 257.165,84 (257.165,84) (257.165,84) 

2086 - 157.325,40 (157.325,40) (157.325,40) 

2087 - 92.323,42 (92.323,42) (92.323,42) 

2088 - 51.584,92 (51.584,92) (51.584,92) 
Notas: 
(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS. 
(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2011; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) cres-
cimento real de salários: 1% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 6% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores 
ativos se manterá constante ao longo do período de projeção; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: 
cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a mãe de 22 e 24 anos; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,977; j) infla-
ção anual estimada: 5,37%; k) taxa de rotatividade: 0% a.a.. 
(3) Massa salarial mensal: R$ 18.952.955,03. 
(4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 45; inativos – 63; pensionistas - 51.
DATA-BASE DO CADASTRO: agosto/2013 
DATA-BASE DA REAVALIAÇÃO: dezembro/2013

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2015
PLANO PREVIDENCIÁRIO

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea a)                                                                                                                          R$ 1,00

EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d) = (“d” exercício anterior) + (c)

2014 17.412.042,32 1.364.001,39 16.048.040,93 59.832.646,95 

2015 18.930.850,79 1.744.997,62 17.185.853,17 77.018.500,12 

2016 20.854.188,59 2.274.371,32 18.579.817,27 95.598.317,39 
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2017 23.071.855,71 3.141.741,56 19.930.114,15 115.528.431,54 

2018 29.658.176,24 6.023.990,02 23.634.186,23 139.162.617,77 

2019 32.973.197,08 7.407.665,21 25.565.531,87 164.728.149,64 

2020 36.580.899,52 8.705.837,44 27.875.062,08 192.603.211,72 

2021 40.186.743,98 9.942.245,86 30.244.498,12 222.847.709,83 

2022 43.867.852,22 11.447.956,02 32.419.896,20 255.267.606,03 

2023 47.501.201,57 12.596.422,31 34.904.779,26 290.172.385,29 

2024 51.432.300,71 14.032.531,84 37.399.768,88 327.572.154,17 

2025 55.845.252,42 15.628.289,84 40.216.962,58 367.789.116,74 

2026 59.971.563,14 17.145.463,41 42.826.099,73 410.615.216,47 

2027 64.136.778,92 19.014.509,50 45.122.269,42 455.737.485,89 

2028 68.513.117,05 20.931.478,08 47.581.638,97 503.319.124,86 

2029 73.079.633,57 22.983.666,56 50.095.967,02 553.415.091,88 

2030 77.661.007,75 25.068.046,36 52.592.961,39 606.008.053,28 

2031 81.721.788,44 27.112.502,72 54.609.285,73 660.617.339,00 

2032 86.275.377,94 29.599.529,87 56.675.848,07 717.293.187,07 

2033 90.874.741,69 32.045.109,72 58.829.631,97 776.122.819,04 

2034 95.559.280,65 34.238.231,31 61.321.049,34 837.443.868,38 

2035 99.575.055,04 36.864.839,30 62.710.215,74 900.154.084,12 

2036 104.789.615,83 39.826.655,22 64.962.960,61 965.117.044,73 

2037 109.358.202,90 42.584.717,27 66.773.485,62 1.031.890.530,36 

2038 113.831.413,44 45.514.070,38 68.317.343,05 1.100.207.873,41 

2039 118.985.627,43 48.512.960,07 70.472.667,36 1.170.680.540,77 

2040 124.279.244,86 52.703.625,86 71.575.619,00 1.242.256.159,77 

2041 128.820.129,93 55.992.910,16 72.827.219,77 1.315.083.379,54 

2042 133.264.470,62 58.861.855,91 74.402.614,71 1.389.485.994,25 

2043 137.967.613,74 61.291.596,24 76.676.017,49 1.466.162.011,74 

2044 142.641.890,04 63.961.504,02 78.680.386,02 1.544.842.397,76 

2045 146.177.810,30 66.393.808,56 79.784.001,74 1.624.626.399,50 

2046 150.607.236,12 68.566.195,48 82.041.040,64 1.706.667.440,15 

2047 154.734.639,24 76.785.859,61 77.948.779,63 1.784.616.219,77 

2048 158.347.882,00 80.875.064,40 77.472.817,60 1.862.089.037,37 

2049 160.615.552,09 85.462.070,69 75.153.481,40 1.937.242.518,77 

2050 164.087.576,67 90.070.264,89 74.017.311,78 2.011.259.830,55 

2051 167.101.469,99 107.161.524,71 59.939.945,27 2.071.199.775,82 

2052 168.233.846,96 117.043.412,06 51.190.434,90 2.122.390.210,72 

2053 169.269.874,23 123.717.460,77 45.552.413,46 2.167.942.624,19 

2054 170.750.010,70 130.402.482,07 40.347.528,63 2.208.290.152,82 

2055 171.967.753,10 136.808.137,17 35.159.615,93 2.243.449.768,75 

2056 173.121.150,91 149.466.592,49 23.654.558,42 2.267.104.327,17 

2057 172.587.586,87 155.946.296,96 16.641.289,91 2.283.745.617,08 

2058 172.749.035,55 161.921.358,57 10.827.676,97 2.294.573.294,05 

2059 173.014.285,02 167.772.839,49 5.241.445,53 2.299.814.739,58 

2060 172.731.432,59 173.227.072,54 (495.639,96) 2.299.319.099,62 

2061 172.168.218,13 178.230.235,55 (6.062.017,41) 2.293.257.082,21 

2062 171.498.903,97 182.801.059,62 (11.302.155,65) 2.281.954.926,56 

2063 170.661.610,83 187.158.547,70 (16.496.936,87) 2.265.457.989,69 

EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d) = (“d” exercício anterior) + (c)

2064 169.630.979,58 191.144.790,20 (21.513.810,62) 2.243.944.179,07 

2065 167.995.106,36 195.032.612,82 (27.037.506,47) 2.216.906.672,60 

2066 166.317.287,78 198.371.211,19 (32.053.923,41) 2.184.852.749,19 

2067 164.471.991,88 201.148.509,40 (36.676.517,51) 2.148.176.231,67 

2068 162.574.293,12 203.580.370,17 (41.006.077,05) 2.107.170.154,62 
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2069 160.085.774,07 205.843.598,33 (45.757.824,25) 2.061.412.330,36 

2070 157.973.686,56 207.483.760,35 (49.510.073,79) 2.011.902.256,58 

2071 155.477.536,70 208.609.822,29 (53.132.285,59) 1.958.769.970,99 

2072 152.849.758,23 209.377.323,87 (56.527.565,64) 1.902.242.405,34 

2073 150.493.999,31 209.786.117,80 (59.292.118,49) 1.842.950.286,85 

2074 148.159.497,70 209.544.296,60 (61.384.798,90) 1.781.565.487,95 

2075 145.541.004,15 208.435.282,61 (62.894.278,46) 1.718.671.209,49 

2076 142.814.111,92 206.444.547,70 (63.630.435,78) 1.655.040.773,71 

2077 140.338.102,00 204.191.319,06 (63.853.217,06) 1.591.187.556,64 

2078 138.014.000,56 201.540.225,78 (63.526.225,23) 1.527.661.331,42 

2079 135.147.739,36 198.392.856,24 (63.245.116,88) 1.464.416.214,54 

2080 132.713.799,98 194.932.257,07 (62.218.457,09) 1.402.197.757,44 

2081 130.202.555,51 194.700.739,88 (64.498.184,37) 1.337.699.573,07 

2082 127.557.721,20 192.316.419,41 (64.758.698,21) 1.272.940.874,86 

2083 124.134.647,46 189.761.583,57 (65.626.936,11) 1.207.313.938,75 

2084 121.307.818,88 187.532.951,20 (66.225.132,33) 1.141.088.806,43 

2085 118.453.099,11 192.982.605,70 (74.529.506,59) 1.066.559.299,84 

2086 114.446.588,75 194.888.393,24 (80.441.804,49) 986.117.495,35 

2087 110.340.151,49 194.657.648,40 (84.317.496,91) 901.799.998,43 
Notas:
(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2011; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) cresci-
mento real de salários: 1% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 4,50% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores 
ativos se manterá constante ao longo do período de projeção; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: 
cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a mãe de 22 e 24 anos; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,977; j) infla-
ção anual estimada: 5,37%; k) taxa de rotatividade: 0% a.a..
(3) Massa salarial mensal: R$ 4.524.115,82. 
(4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 36; inativos – 56; pensionistas -1.
DATA-BASE DO CADASTRO: agosto/2013 
DATA-BASE DA REAVALIAÇÃO: dezembro/2013

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014.
MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2015
AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)            R$ 1,00

Descrição Valores em R$

Desconto para pagamento à vista de IPTU 3.276.000,00
Nota: Refere-se à concessão de 7% de desconto para pagamento do IPTU do exercício até o mês de fevereiro do ano de referência.

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014.
MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2015

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS Valor Previsto para 2015

Aumento Permanente da Receita (I) 55.655.056,00

Impacto das Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (II) 55.655.056,00

Margem Líquida de Expansão (I-II) 0,00

Considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o Ente a obrigação 
legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado é um requisito 
introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para assegurar que não sejam criadas novas despesas permanentes sem fontes consistentes de financiamento.
Seguindo a interpretação do governo federal, entende-se que a efetivação desse grupo de despesas necessita de compensação pelo aumento permanente de receita ou 
pela redução permanente de despesa, em que aumento permanente de receita é aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo em decor-
rência do crescimento real da atividade econômica, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
A presente estimativa considera a ampliação da base de cálculo pelo crescimento real da atividade econômica, o esforço fiscal a ser despendido na cobrança das recei-
tas tributárias, bem como os efeitos da legislação sobre a arrecadação total.
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No entanto, observando o crescimento histórico do impacto das novas despesas obrigatórias de caráter continuado, o aumento permanente de receita não será sufi-
ciente para gerar margem líquida de expansão de despesas. Tal afirmativa é resultante do confronto entre as projeções atualizadas das Receitas Primárias para o exercí-
cio de 2014 e as projeções para o exercício de que trata essa Lei, observadas, evidentemente, a projeção/evolução das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014.
MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2015
Os riscos fiscais são classificados em duas categorias: orçamentários e de dívida. 
Os riscos orçamentários são aqueles que dizem respeito à possibilidade de as receitas e despesas previstas não se confirmarem, isto é, que, durante a execução orça-
mentária, ocorram desequilíbrios entre receitas e despesas orçadas.
Os riscos de dívida são oriundos de dois tipos diferentes de eventos. O primeiro diz respeito à administração da dívida, ou seja, riscos decorrentes da variação das taxas 
de juros e de câmbio nos títulos a vencer. Já o segundo tipo refere-se aos passivos contingentes do município, isto é, dívidas cuja existência depende de fatores imprevi-
síveis, tais como os resultados dos julgamentos de processos judiciais.
Passivos Contingentes: do ponto de vista das ações judiciais trabalhistas e fiscais, existe um passivo contingente, em decorrência de demandas em tramitação, que pro-
vocará impacto nos cofres públicos municipais. Contudo, a incerteza de que naturalmente se reveste o resultado efetivo de tais demandas e a consequente repercussão 
nos cofres públicos municipais leva à estimativa de passivo meramente eventual, cujo caráter por si torna sua mensuração difícil e imprecisa.
Dívida Pública: os riscos fiscais advindos do estoque da dívida pública estão sob controle, não se apresentando como de exigibilidade de alocação de recursos a curto 
ou médio prazo.
Outros Riscos Orçamentários: com relação aos riscos relativos à não efetivação da receita, as variáveis que influem diretamente na arrecadação são o nível da atividade 
econômica e o índice inflacionário. Por sua vez, as despesas realizadas pelo governo podem apresentar desvios em relação às projeções utilizadas para a elaboração do 
orçamento, tanto em função do nível de atividade econômica, da inflação observada, como em função de modificações constitucionais e legais que introduzam novas 
obrigações para o governo. Podem-se considerar riscos orçamentários, portanto, os desvios entre os parâmetros adotados nas projeções e os observados de fato.
Para o enfrentamento de tais demandas, prevê-se a abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência e do cancelamento de dotações de despesas 
discricionárias.
LEI nº 4670, de 04 de julho de 2014.
MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2015

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)          R$1,00

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor

Ação em andamento na justiça impetrada por servidora aposentada 
da Câmara Municipal. 1.500.000,00 Abertura de créditos adicionais. 1.500.000,00

Dívida ativa substanciada processo: 60.707.000991-60 - PASEP. 
Suspensão do pagamento que possa gerar impacto nas despesas, 
enquanto aguarda decisão de parcelamento – Famuc. 2.188.515,05

Abertura de créditos adicionais a partir de remanejamen-
to de dotações de despesas. 2.188.515,05

Dívida ativa substanciada processo: 6923-0 - IPSEMG. Suspensão do 
pagamento que possa gerar impacto nas despesas, enquanto aguarda 
decisão processo de revisão pela Procuradoria Municipal – Famuc. 2.246.714,27

Abertura de créditos adicionais a partir de remanejamen-
to de dotações de despesas. Processo em negociação na 
Procuradoria do Município. 2.246.714,27

TOTAL 5.935.229,32 TOTAL 5.935.229,32

LEI nº 4671, de 04 de julho de 2014.
Institui o Dia Municipal do Estudante, neste Município.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1  Fica instituído o Dia Municipal do Estudante, a ser comemorado, anualmente, no dia 11 de agosto, neste Município.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 04 d
e julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ivayr Nunes Soalheiro, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambientais:
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 520/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento DMA Distribuidora S.A, CNPJ:Nº.01.928.075/0015-03, localizado à Rodovia BR 040, KM 688,      Nº 120 – 



Contagem, 7 de  julho de 2014 Página 15 de 42 Diário Oficial de Contagem - Edição 3414

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Complemento Rua 9 A, Bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULA-
RIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de hortifrutigranjeiros, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
os código(s) nº 4724-5/00.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16088/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade 
da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 13/05/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 491/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Laticínios Qualysul Ltda – EPP, CNPJ:Nº.04.980.644/0002-25, localizado à Rodovia BR 040, Km 688 – S/N 
– Pavilhão H, Box 39, Bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULA-
RIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de laticínios e frios, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
código(s) nº 4721-1/03.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 22198/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 12/05/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N.º488/14 
 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 38, §1º da Lei Complementar 82/2010 c/c 
art. 11 da Resolução 01/2010, concede ao empreendimento Comercial Polegar Ltda., CNPJ: 11.508.430/0001-35, localizada na Rodovia BR 040, KM 688, Pavilhão 07, 
Loja 10, Bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, Certidão de Regularidade Ambiental – Diretrizes Ambientais, com validade até 06 de maio de 2022, para exercer 
atividade de comércio atacadista e varejista de gêneros alimentícios em geral, embalagens, artigos de limpeza, açúcar e miudezas em geral, conforme autos do proces-
so administrativo                             nº 03A.08668/2010. Com condicionantes.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 615/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Infolot Serviços Ltda – ME, CNPJ:Nº.00.550.995/0001-64, localizado à Rua Dom Silvério, Nº 126 / Loja 
08, Bairro Centro, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, 
de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 6399-2/0.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 22396/2013-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 607/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Horti Minas Frutas Ltda – ME, CNPJ:Nº.17.573.463/0001-45, localizado à Rua Prefeito Gil Diniz, Nº 
526, Bairro Arcádia, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de hortifrutigranjeiros, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 
4724-5/00.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 22330/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 02/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 619/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Sacolão e Mercearia Todo Dia Ltda – ME, CNPJ:Nº.17.201.867/0001-08, localizado à Rua Maria Augusta 
Belém, Nº 226 / Loja 05, Bairro Vila Belém, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGU-
LARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio de produtos hortifrutigranjeiros e produtos alimentícios em geral, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4724-5/00.00, 4729-6/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00353/2012-03A, em confor-
midade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 621/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Trafti Logística S/A, CNPJ:Nº.59.305.573/0016-52, localizado à Rua Diamante, Nº 860, Galpão 1: Módulo 
4, Bairro São Joaquim, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIEN-
TAL, para exercer a(s) atividade(s) de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, enquadradas 
na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4930-2-02, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 19585/2013-03A, em 
conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 618/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Sheila Cristina Ferreira Gomes, CNPJ:Nº.17.682.720/0001-87, localizado à Rua Nice, Nº 136 / B, Bairro 
Santa Cruz Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormen-
te, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4742-3/03.00; 4759-8/99.00, respectivamente, conforme Processo Adminis-
trativo Nº 04507/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 606/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Major Drilling do Brasil Ltda., CNPJ:Nº.01.683.516/0001-40, localizado à Avenida Tito Fulgêncio, Nº 
325, Bairro Jardim Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AM-
BIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de deposito de empresa, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 5212-5/00.02, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 12940/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 02/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 609/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 
e Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento B & M Cozinha Industrial Ltda – ME, CNPJ:Nº.11.406.463/0001-74, localizado à Rua Upinduara, 
Nº 54, Bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; cantinas – serviços de alimenta-
ção privativos; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; fabricação de 
outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 5620-1/04.00; 
5620-1/03.00; 5620-1/02.00; 5620-1/01.00; 1099-6/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 14622/2013-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 02/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL  Nº 597/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Palace Motel Ltda – ME, CNPJ:Nº.07.272.376/0001-02, localizado à Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, 
Nº 990, Bairro Arvoredo 2ª Seção, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
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AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de hotelaria – Motéis, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 
55.10-8-03, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 04642/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 02/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 623/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Wendel Presentes & Decorações Ltda – ME, CNPJ:Nº.09.417.856/0001-31, localizado à Avenida Doutor 
Cincinato Cajado Braga, Nº 185, Bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFI-
CADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anterior-
mente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 47.59-8-99, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
01094/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N.º585/14 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 38, §1º da Lei Complementar 82/2010 
c/c art. 11 da Resolução 01/2010, concede ao empreendimento Vila Belém Padaria Ltda – ME, CNPJ: 10.745.501/0001-50, localizada na Rua Maria Augusta Belém, nº: 
112, loja, Bairro Vila Belém, Contagem, Minas Gerais, Certidão de Regularidade Ambiental – Diretrizes Ambientais, com validade até 28  de maio de 2022, para exercer 
atividade de padaria e confeitaria com predominância de revenda, conforme autos do processo administrativo nº 03A.14388/2010. Com condicionantes.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 604/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Central Piscinas Eirele Ltda., CNPJ:Nº.03.677.201/0001-16, localizado à Rua Maria da Conceição de São 
José, Nº 175 / Loja 02, Bairro Arcádia, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULA-
RIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de materiais de construção não 
especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4744-0/05.00; 4789-0/05.00, respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 07466/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento 
em 02/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 612/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Gesc – Logística e Transportes Ltda – EPP, CNPJ:Nº.06.150.229/0005-12, localizado à Rua Doutor Antero 
Monteiro, Nº 07, Bairro Vera Cruz, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDA-
DE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 
estacionamento de veículos; serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
os código(s) nº 4930-2/01.01; 5223-1/00.00, 4520-0/01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 13126/2013-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 624/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Companhia de Mudanças e Transportes Ltda – ME, CNPJ:Nº.05.945.109/0001-15, localizado à Rua 
Iporanga, Nº 165, Bairro Vila Perola, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARI-
DADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de guarda-móveis, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 5211-7/02, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05168/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 03/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 611/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Balanceatec Ltda EPP, CNPJ:Nº.05.125.853/0001-73, localizado à Rua Matos Pinho, Nº 87, Bairro Jardim 
Bandeirantes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para 
exercer a(s) atividade(s) de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 3314-7/10.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 11547/2013-03A, em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/06/2018.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 608/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Drogaria Araújo S.A, CNPJ:Nº.17.256.512/0126-37, localizado à Rua Refinaria Duque de Caxias, Nº 663, 
Bairro Petrolândia, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem a manipulação de formulas; serviços de humanização humana; comércio vareji-
dta de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio varejista de animais vivos e de artigos e 
alimentos para animais de estimação, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4771-7/01.00; 8630-5/06.00; 4729-
6/99.00; 4789-0/04.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 07571/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 02/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 629/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento S.A. de Oliveira Locações Eireli ME, CNPJ:Nº.18.887.096/0001-17, localizado à Rua Itaipava, Nº 72 / A, 
Bairro São Caetano, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de carga e descarga – Locação de veículos com equipamentos de movimentação de carga, com operador, enquadradas na Lei Complemen-
tar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 5212-5/00.01, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 18362/2013-03A, em conformidade com 
as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 09/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL  Nº 627/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Clínica Médica Central Saúde Ltda – EPP, CNPJ:Nº.19.282.564/0001-92, localizado à Avenida José Faria da 
Rocha, Nº 4.281, Bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) médica ambulatorial com recursos para a realização de exames complementares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, 
de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 8630-5/02.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 23755/2013-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 05/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 602/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Sucos A&M Ltda – ME, CNPJ:Nº.71.054.365/0001-47, localizado à Rodovia BR 040, KM 688, Ceasa 
Shopping, S/N, Bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
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AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados ante-
riormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4729-6/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº 22623/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 02/06/2018.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 620/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Distribuidora de Hortifrutigranjeiros Espinosa Ltda., CNPJ:Nº.06.970.633/0001-09, localizado à Rodovia BR 
040, KM 688, Pavilhão S, Box 01 / 02 e 34 / 36, Módulos 17, 18, 19, 20, Bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças 
e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 633-8/01.00, respectivamente, conforme Processo Adminis-
trativo Nº 06522/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/06/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 587/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento MRF Telefonia e Informática Ltda – ME, CNPJ:Nº.04.140.300/0001-27, localizado à Rodovia BR 040, 
KM 688, Corredor 01, Loja 49, Ceasa Shopping, S/N, Bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilida-
de, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4753-9/00.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
22621/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 01/06/2018. 

Secretaria Municipal 
de Saúde

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Tornar Público a   
Homologação do Pregão Presencial   nº 042/2014, Processo 054/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (AGULHA DE BIOPSIA ÓSSEA E MIELOGRAMA, 
RETOSSIGMOIDOSCÓPIO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AO CCE – IRIA DINIZ – FORNECIMENTO ÚNICO.     No valor total de R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinqüenta 
reais) a licitante  EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 02.769.002/0001-75;  Dotação Orçamentária 1113.1; Projeto 10.302.0001.2145;  Elemento da 
Despesa 339030 35  CR 1049; Fonte: 214901; O Secretario Interino Luciano Fernandes Novaes. Em 16 de Junho de 2014.

A CPL e a Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – Avisa que decidiu HABILITAR a licitante SISPACK MEDICAL LTDA 
no Pregão Presencial 039/2014, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PACOTE BOWIE & DICK) E FAIXAS DE CONTENÇÃO DE PUNHO E PEITORAL 
PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM – FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 MESES, após diligência junto a Vigilância Sanitária Mu-
nicipal e emissão de parecer favorável a documentação apresentada pela licitante na sessão do Pregão, comunica que o prazo para apresentação de recurso contra esta 
decisão ficará aberto, a partir da publicação no Diário Oficial de Contagem – DOC, nos termos previstos na Lei 10.520/02 e 8.666/93. Após decurso do prazo, os autos 
subirão para Adjudicação e Homologação do Secretário Municipal de Saúde. Márcio Eustáquio de Rezende Júnior - Pregoeiro.

C.M.D.C.A.C.

RESOLUÇÃO CONJUNTA DO CMASC Nº. 000/13 E RESOLUÇÃO CMDCAC N.º 000/13, DE 25 DE JANEIRO DE 2012.
Dispõe sobre diretrizes para regulamentar os procedimentos para apadrinhamento de crianças e adolescentes em Acolhimento Institucional do Município de Contagem 
- MG.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTAGEM – CMASC, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal n.º 4.507 de 29 de dezembro de 
2011, que “Dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social e dá outras providências”, e o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE DE CONTAGEM – CMDCAC, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal n.º 3967 de 18 de novembro de 2005, que “Dispõe sobre a Política dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências”, em parceria com a VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – VIJ, após a 
demanda da Comissão Intersetorial para a garantia de convivência comunitária de crianças e adolescentes neste município, em suas plenárias ordinárias realizadas nos 
dias......................, respectivamente e,
CONSIDERANDO que a Comissão Intersetorial é representada pelas Entidades de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes e pela Vara da Infância e Juventu-
de do Município de Contagem;
CONSIDERANDO que a experiência do apadrinhamento possibilita às crianças e aos adolescentes institucionalizados a ruptura no sentimento de abandono e a elevação 
da autoestima, podendo encontrar no padrinho/madrinha pessoa de referência fora do ambiente institucional que contribuirá para a construção de valores sociais, 
noções de direito e cidadania em família possibilitando àqueles o sentimento de pertencimento;
CONSIDERANDO o cadastramento de indivíduos e/ou famílias para apadrinhar crianças e/ou adolescentes em finais de semana, feriado, férias escolares e datas significa-
tivas e os levem para compartilhar o cotidiano de suas famílias;
CONSIDERANDO o intento de proporcionar às crianças e aos adolescentes institucionalizados, com dificuldades ou impossibilidade de reinserção familiar e adoção, a 
convivência familiar e comunitária, conforme art. 19 do Estatuto da Criança e Adolescente;
CONSIDERANDO o Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária de 2010, do Município 
de Contagem;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os encaminhamentos, metodologias e orientações para a condução da política de atendimento às crianças e adolescentes 
do Município de Contagem;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do apadrinhamento, a fim de viabilizar e assegurar à criança e ao adolescente experiência em outra família, garan-
tindo assim o direito à convivência familiar e comunitária, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal Brasileira;
CONSIDERANDO que o apadrinhamento é uma prática solidária, de apoio afetivo às crianças e adolescentes que vivem em entidades de acolhimento institucional.
CONSIDERANDO a Portaria nº 01/2005 do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Justiça da Primeira Instância Vara da Infância e Juventude de Contagem que 
dispõe sobre o apadrinhamento no Município de Contagem até a presente data,



Contagem, 7 de  julho de 2014 Página 18 de 42 Diário Oficial de Contagem - Edição 3414

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS CONDIÇÕES PARA APADRINHAMENTO
Art. 1º. Esta Resolução aprova as diretrizes de regulamentação dos procedimentos para apadrinhamento de crianças e adolescentes em Acolhimento Institucional no 
Município de Contagem, Minas Gerais.
Art. 2º. Deve-se assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, dignidade, respei-
to, liberdade e convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente apadrinhado.
Art. 3º. A garantia de prioridade da criança e do adolescente compreende: 
I – a primazia no recebimento de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II – a observância de que o afilhado não seja objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência sexual, psicológica e física, crueldade e 
opressão, ressalvando-se, que o padrinho e/ou madrinha afetiva, em ocorrendo tais situações, serão punidos na forma da lei em face de qualquer atentado, seja por 
ação ou omissão, aos direitos fundamentais do afilhado, conforme art. 5° do Estatuto da Criança e do Adolescente;
III – a comunicação ao Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Contagem, bem como ao Ministério Público, através da Promotoria da Infância e Juventude, 
dos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança e/ou adolescente;
IV – o reconhecimento de que a permanência no apadrinhamento tem como objetivo assegurar a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes; 
V – o reconhecimento de que a permanência da criança e do adolescente no apadrinhamento é por tempo determinado;
VI – o compromisso do padrinho/madrinha de retornar com a criança e/ou adolescente à instituição, não se eximindo de quaisquer responsabilidades definidas no 
artigo 3°, inciso II dessa resolução.
Parágrafo único: é necessário a observância de que o apadrinhamento não tem como objetivo a guarda e/ou adoção da criança e/ou adolescente, salvo em casos excep-
cionais que deverão ser avaliados conjuntamente com a Vara da Infância e da Juventude;
Art. 4º. O apadrinhamento da criança e/ou adolescente ocorrerá em finais de semana, feriado, férias escolares e datas significativas.
Art. 5º. É necessário o estímulo ao apadrinhamento para adolescentes.
Parágrafo único. O adolescente, se assim o desejar poderá optar pelo apadrinhamento manifestando o seu desejo e até indicando pessoa de seu interesse, conforme as 
orientações previstas no art. 10.
Art. 6°. Crianças a partir de 5 (cinco) anos e adolescentes até 18 (dezoito) anos incompletos poderão ser apadrinhados, desde que observados os seguintes requisitos:
I – desde que a criança e ou adolescente não estejam em processo de guarda e/ou adoção;
II – desde que a criança e ou adolescente não estejam recebendo visitas da família de origem e/ou extensa observando os laços de afinidade e afetividade, sob avaliação 
da equipe técnica da entidade, da Vara da Infância e da Juventude e do Serviço de Acolhimento Institucional;
III – a impossibilidade de retorno às suas famílias de origem e/ou extensa.
Art. 7º. O padrinho/madrinha não poderá definir o perfil da criança e/ou adolescente, exceto referente à faixa etária e sexo, podendo este receber um (uma) afilhado (a) 
fora do perfil apresentado.
CAPÍTULO II
REQUISITOS PARA APADRINHAMENTO
Art. 8º. Compete aos padrinhos e ou madrinhas:
I – a observância de um período de convivência, de no mínimo 2 (dois) meses, com visitas regulares as crianças e/ou adolescentes na instituição.
II – a apresentação de comprovante da idade acima de 21 (vinte e um) anos, respeitando a diferença de 16 (dezesseis) anos entre o padrinho e a criança e/ou adolescen-
te;
III – a apresentação da documentação exigida;
IV – a viabilização das visitas técnicas em sua residência;
V – o respeito às regras e normas estabelecidas pelo responsável legal da Instituição;
VI – prestar assistência material, à saúde afetiva e moral, e zelar pela integridade física do afilhado (a) inserindo-o (a) em seu convívio familiar;
VII – o preenchimento da ficha de inscrição para inserção no processo de apadrinhamento;
VIII- a participação no processo de avaliação, incluindo o núcleo familiar, a ser realizado pelas entidades e submetido à Vara da Infância e da Juventude;
IX - assinar o Termo de Compromisso; 
X – prestar esclarecimento, sempre que necessário ao afilhado (a), sobre o objetivo do apadrinhamento a fim de evitar a ilusão de adoção, salvo nos casos de adoles-
centes em que haja interesse e disponibilidade de adoção.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 9º. O apadrinhamento será desenvolvido em parceria com as entidades de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, com a Vara da Infância e da 
Juventude, com o Ministério Público, o Serviço de Acolhimento Institucional e com os Conselhos: Municipal de Assistência Social – CMAS e dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Contagem – CMDCAC.
Art. 10. Compete à Central de Atendimento ao Apadrinhamento:
I - receber e acolher as demandas de candidatos ao apadrinhamento via telefone; 
II - encaminhar via e-mail ou presencialmente o anexo I (Formulário de Inscrição) para o preenchimento pelos candidatos ao apadrinhamento;
III - cadastrar as famílias que tem interesse em apadrinhar uma criança e ou adolescente;
IV - agendar e realizar entrevista com as famílias candidatas ao apadrinhamento;
V - realizar levantamento das condições de moradia, composição familiar, proximidade da residência da família de origem, dentre outras;
VI - encaminhar relatório detalhado sobre a entrevista inicial à família, com parecer quanto à sugestão de apadrinhamento, e encaminhar ao técnico de referencia da 
entidade de acolhimento;
VII - manter atualizado o cadastro das crianças e adolescentes com perfil de apadrinhamento;
VIII - analisar e aprovar a documentação referente à inscrição descrita no artigo 15;
IX - preparar e encaminhar peças de divulgação descritas no artigo 19.
Art. 11. Competem às entidades de acolhimento institucional, através do técnico de referência:
I - realizar avaliação técnica dos candidatos ao apadrinhamento, das crianças e ou adolescentes que serão apadrinhados;
II – certificar de que todos os formulários e documentos estejam devidamente preenchidos e assinados;
III - elaborar relatório técnico para encaminhamento à Vara da Infância e da Juventude sugerindo o Apadrinhamento; 
IV - protocolar a documentação com o número do processo de Providência incluindo o relatório de avaliação, observando os prazos do período de recesso forense;
V - acompanhar através da movimentação processual o seguimento do apadrinhamento das crianças e/ou adolescentes;
VI – decidir acerca da saída da criança e ou do adolescente com os padrinhos e não se valer disso como um meio de restrição;
VII – encaminhar as informações sobre o apadrinhamento no relatório circunstanciado;
VIII – acompanhar e mediar às relações entre padrinhos, afilhados e funcionários da instituição;
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IX – reavaliar semestralmente por meio de estudo técnico o apadrinhamento da criança e ou adolescente;
§1º. Deferido o processo de apadrinhamento, a aproximação entre padrinhos, madrinhas e a criança/adolescente será realizada pelo técnico da entidade e ou dirigente, 
por meio da visita do padrinho à instituição, bem como o acompanhamento de atividades internas e externas;
Art. 12. Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude:
I – exercer as suas funções nos termos da Lei de Organização Judiciária local;
II - apreciar o pedido de apadrinhamento, expedindo-se termo de apadrinhamento quando deferido o intento;
III – receber as comunicações de violação de direitos envolvendo crianças e adolescentes do apadrinhamento;
IV – assegurar prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Resolução, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a 
eles referentes;
Art. 13. Compete ao Ministério Público:
I – exercer as suas funções nos termos da respectiva Lei Orgânica;
II – fiscalizar e manifestar-se no procedimento previsto nesta Resolução, antes da decisão de apadrinhamento;
III – receber as comunicações de violação de direitos envolvendo crianças e adolescentes do apadrinhamento, adotando as medidas necessárias à remoção de irregulari-
dades porventura verificadas;
IV – inspecionar as entidades públicas e particulares de que trata esta Resolução, adotando-se as medidas administrativas ou judiciais necessárias.
Art. 14. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I - Cumprir e fazer cumprir, no âmbito municipal, o Estatuto da Criança e do adolescente, as Constituições, Estadual e Federal, a lei Orgânica do Município e toda a 
legislação atinente a direitos e interesses da criança e do adolescente;
II - Zelar pela execução da política dos direitos da criança e do adolescente, atendidas suas particularidades, as de suas famílias, de seus grupos de vizinhança e dos 
bairros ao da zona rural ou urbana em que se localizam;
III - Requisitar da Prefeitura Municipal o apoio técnico especializado de assessoramento visando efetivar os princípios ou diretrizes e os direitos estabelecidos no Estatu-
to da Criança e do Adolescente;
IV - Acompanhar e controlar a execução da política municipal dos direitos da criança e do adolescente, bem como dos programas e projetos da prefeitura, observando 
o disposto nas resoluções específicas;
V - Estabelecer ações conjuntas com as diversas entidades para realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, orientação, proteção integral e 
defesa da criança e adolescente;
VI - Difundir as políticas assistenciais básicas, praticadas em caráter supletivo visando à proteção integral;
CAPÍTULO IV
DA INSCRIÇÃO PARA O APADRINHAMENTO
Art. 15. Para a inscrição, os candidatos ao processo de apadrinhamento devem comparecer à Central de Atendimento ao Apadrinhamento com a seguinte documenta-
ção:
I – cópia da carteira de identidade e cadastro de pessoa física (CPF) de todos os maiores de 18 (dezoito) anos; 
II – cópia da certidão de nascimento das crianças ou adolescentes que residem na casa;
III – cópia do comprovante de endereço atualizada;
IV – cópia do comprovante de renda;
V – Atestado de Antecedentes Criminais relativos à Justiça Federal e Estadual com prazo de emissão de no máximo 30 dias, de todos os maiores de 18 anos;
VI – Certidões de distribuição de feitos cíveis e criminais na Comarca dos últimos cinco (5) anos de domicílio com prazo de emissão de no máximo trinta (30) dias.
§1°. No apadrinhamento material e/ou financeiro será exigida tão somente a cópia da carteira de identidade sendo que o padrinho e/ou madrinha contribuirá a fim de 
atender as necessidades básicas do afilhado. O apadrinhamento material consiste em atendimento as necessidades do (a) afilhado (a) como: plano de saúde, medica-
mentos, material escolar, vestuário e calçados, bolsas de estudo e recursos para atividades esportivas, culturais e de lazer.
§2º. A inscrição dos candidatos ao apadrinhamento deverá ser realizada até a primeira quinzena do mês de outubro do ano corrente, junto à Central de Atendimento 
ao Apadrinhamento.
Art. 16. Para o gerenciamento e controle do acesso ao apadrinhamento serão consideradas a demanda e o número de crianças e adolescentes que atendam os critérios 
do Artigo 6º e caputs correspondentes, sendo considerado o seguinte fluxo:
I – envio da documentação do apadrinhamento ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude, constantes nos anexos I e II desta Resolução;
II – análise técnica da solicitação a partir da realização do estudo geral do caso pela equipe da entidade de acolhimento institucional e do Setor Técnico correspondente 
da Vara da Infância e da Juventude, mediante determinação judicial;
III – acompanhamento do apadrinhamento e discussão de caso com reflexão coletiva a cerca das informações disponíveis e, sendo possível, a viabilização da participa-
ção dos profissionais do Serviço de Acolhimento Institucional do órgão gestor e da Vara da Infância e da Juventude.
CAPÍTULO V
DAS CONDIÇÕES PARA OS PADRINHOS
Art. 17. O apadrinhamento precede da apresentação à entidade responsável pela criança e/ou adolescente do Termo de Compromisso e Responsabilidade, devidamente 
assinado pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Contagem;
Art. 18. A autorização para viajar a outra Comarca com o (a) afilhado (a) deve ser apreciada pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude, salvo nos casos que envolvam 
Comarcas contíguas, nos termos dos artigos 83 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
CAPÍTULO VI
DA DIVULGAÇÃO
Art. 19. A divulgação do procedimento de apadrinhamento deve ser realizada através de cartaz, folder, flayer, cartilha, dentre outros, com o objetivo de alcançar servi-
ços públicos, privados e a sociedade civil em geral;
Art. 20. O Município deverá criar uma Central de Atendimento ao Apadrinhamento, cabendo ao mesmo órgão gestor estabelecer sua proporcionalidade por número de 
habitantes, proverem-na de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.
§1º. Para o cumprimento dos objetivos dessa Resolução faz-se necessária a disponibilidade de uma equipe composta pelos seguintes profissionais: um (a) assistente 
social, um (a) psicólogo, um (a) profissional de telemarketing e um (a) assistente administrativo.
§2º. A Central de Atendimento para Apadrinhamento necessita dos seguintes recursos materiais: 
I - sala de atendimento;
II – mobiliário;
III – computadores;
IV – impressora
V - linha e aparelho de telefone;
VI - material de escritório.
CAPÍTULO VII
DO ENCERRAMENTO DO APADRINHAMENTO
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Art. 21. Em caso de encerramento do processo de apadrinhamento a Vara da Infância e da Juventude deverá ser informada imediatamente pela instituição e os padri-
nhos orientados a devolverem o Termo de Compromisso e Responsabilidade na referida vara. 
§1º. Ao se efetivar o desligamento da criança e/ou adolescente do apadrinhamento, o técnico de referência da entidade emitirá um relatório descrevendo os motivos da 
decisão.
§2º. O relatório de desligamento será feito em três vias, sendo encaminhada uma via à Vara da Infância e da Juventude e a outra a Central de Apadrinhamento, caben-
do arquivar na instituição a terceira via protocolada.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Compõem essa resolução os anexos I, II, III.
Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. 
Contagem,________ de __________________ de _____________.

Giovanni Alexandre Silva
Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social de Contagem
 Luana Adriana da Silva Torres
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem

ANEXOS:
ANEXO I - Formulário de Inscrição nº: ________
1 – Identificação:
Nome: ____________________________________________________________
Estado civil: ___________Idade: ______ Data de nascimento: _____/_____/_____
CPF:_______________Escolaridade:_______________Religião______________
Endereço residencial: ________________________________________________
Bairro: ________________ Cidade: __________________ CEP: ______________
Telefone (s): ____________________Celular: ____________________________
Profissão: __________________ Ocupação atual: _________________________
Local de trabalho: ___________________ Horário de trabalho: ____________________
Tempo de serviço: _______________ Renda atual: ________________________
Endereço do trabalho: ________________________________________________
Bairro: _________________ Cidade: ____________________ CEP: ___________
Telefone (s): __________________________ Fax: _________________________
1. – Cônjuge:
Nome: ____________________________________________________________
Tempo da união: __________ Idade: ________ Data de nascimento: ___/___/___
Escolaridade: _____________ Religião: _________________________________
Telefone (s): ___________________ Celular: _____________________________
Profissão: ___________________ Ocupação atual: ________________________
Local de trabalho: ________________ Horário de trabalho: __________________
Tempo de serviço: _______________ Renda atual: ________________________
Endereço do trabalho: _______________________________________________
Bairro: ________________ Cidade: ___________________ CEP: ____________
Telefone (s): ____________________ Fax: ______________________________
2. – Pessoas que moram na mesma residência, além do cônjuge:

• Nome: ________________ Idade: _________ Data de nascimento: ___/___/___
Escolaridade: ____________ Escola: _________________ Turno:_____________
Parentesco:__________________Renda:______________Obs.: ______________
• Nome: ________________ Idade: _________ Data de nascimento: ___/___/___
Escolaridade: ____________ Escola: _________________ Turno:_____________
Parentesco:__________________Renda:______________Obs.: ______________
• Nome: ________________ Idade: _________ Data de nascimento: ___/___/___
Escolaridade: ____________ Escola: _________________ Turno:_____________
Parentesco:__________________Renda:______________Obs.: ______________
• Nome: ________________ Idade: _________ Data de nascimento: ___/___/___
Escolaridade: ____________ Escola: _________________ Turno:_____________
Parentesco:__________________Renda:______________Obs.: ______________
• Nome: ________________ Idade: _________ Data de nascimento: ___/___/___
Escolaridade: ____________ Escola: _________________ Turno:_____________
Parentesco:__________________Renda:______________Obs.: ______________
• Nome: ________________ Idade: _________ Data de nascimento: ___/___/___
Escolaridade: ____________ Escola: _________________ Turno:_____________
Parentesco:__________________Renda:______________Obs.: ______________
3. – Os padrinhos (as) têm interesse em viajar com a criança apadrinhada?
(___) Sim (___) Não

Obs.: Se a resposta for sim, descrever abaixo a quais lugares: sítio, clube, região metropolitana ou cidade para onde há pretensão de viagem:
______________________________________________________________________________________________________________________________
4 – Como tomaram conhecimento do apadrinhamento?
______________________________________________________________________________________________________________________________
5 – O que esperam deste apadrinhamento?
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______________________________________________________________________________________________________________________________
6 – Perfis da criança/adolescente a ser recebido (a):
• Sexo: Feminino (__) Masculino (__) Sem preferência (__) Idade: _______
• Aceita apadrinhar grupo de irmãos? (___) Sim (___) Não
•Condições atuais para apadrinhar no máximo: (___) Nº de crianças/adolescentes
Observações: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Contagem, ______ de ________________ de ____________________________

Responsável (s) pela entrevista: _______________________________________
_______________________________________________________________ANEXO II - Termo de Compromisso e Responsabilidade
MM. Juiz,
O(s) proponentes(s) identificado(s) no formulário de inscrição nº ________ anexo I pede (m) deferimento de sua inserção no apadrinhamento, declarando estar (em) 
ciente(s):
1. Das condições e responsabilidades contidas no Termo de Responsabilidade, exarado por V. Excelência;
2. De que a participação no apadrinhamento é voluntária;
3. Somente as crianças com idade acima de 05 anos estarão aptas para o apadrinhamento.
4. A (s) Criança (s) e ou Adolescente (s) apadrinhado (s) só poderão se afastar da comarca de Contagem com a prévia autorização desse juízo;
5. Os Antecedentes Criminais do (s) proponente (s) e maiores de idade que moram em sua residência serão consultados.
Contagem __________ de ________________ de _______________________
Assinatura do(s) proponente(s):
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO III – Cartilha a ser entregue aos padrinhos junto ao Termo de responsabilidade.

Prefeitura Municipal de Contagem 
APADRINHAMENTO AFETIVO E MATERIAL
Parceria: 
CMDCAC
CMASC
Serviço de Acolhimento Institucional 
Vara da Infância e Juventude 
Ficha Técnica:
Texto: 
Comissão Intersetorial: 
1. Serviço de Acolhimento Institucional da Prefeitura Municipal de Contagem:
- Mariana Pereira Dantas – Psicóloga
- Maura Rodrigues Miranda – Assistente Social
- Raquel Gualtieri de Oliveira - Psicóloga
2. Entidades de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes:
- Liane de Freitas Oliveira 
- Neusa Maria Pinto – Assistente Social
- Rhaquell Gomes de Almeida - Assistente Social
- Washington Martins de Oliveira - Assistente Social
- Mariana Cassiano Zamora – Assistente Social
- Carolina M. Leite – Estagiária de Serviço Social
- Amanda Starling R. da Silva – Assistente Social
- Geni R. Macedo Lima - Estagiária de Serviço Social
- Rosilene O. S. Souza – Assistente Social
- Denya Karla Alves Dallariva – Psicóloga
- Eliane do Carmo Venina – Estagiária de Serviço Social
- Miriã Carla do Nascimento – Assistente Social
- Sandra S. Padovani Silvestre – Assistente Social
- Bruno Alves Chaves – Educador Social
3. Setor de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes da Vara da Infância e Juventude de Contagem;
- Renata Cristina J. de Souza – Assistente Social
- Cláudia M. Pereira – Psicóloga
- Ângela Dilma S. Lobato – Assistente Social
4. Conselho Municipal dos Direitos de Criancas e Adolescentes
Mírian Paula Soares Simões Komel – Assistente Social
Revisão
ASCOM – Assessoria de Comunicação Projeto Gráfico Prefeitura Municipal de Contagem
Serviço de Acolhimento Institucional 
APRESENTAÇÃO 
O cuidado e a proteção se expressam em pequenos detalhes do dia a dia que compõem uma referência de segurança indispensável ao desenvolvimento pleno das 
pessoas. Por isso, a convivência familiar e comunitária é um direito fundamental e deve pautar as políticas voltadas para a promoção e a garantia de direitos de crianças 
e adolescentes. 
A proposta de apadrinhamento tem como objetivo proporcionar às crianças e aos adolescentes institucionalizados com dificuldades ou impossibilidade de reinserção 
familiar e adoção, a Convivência familiar e Comunitária, conforme Art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma prática solidária de apoio afetivo e/ou mate-
rial às crianças e adolescentes que vivem em Entidades de acolhimento institucional. 
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A experiência do apadrinhamento visa possibilitar às crianças e aos adolescentes institucionalizados uma ruptura no sentimento de abandono e a elevação de sua auto-
estima, uma vez que encontrarão no padrinho/madrinha uma pessoa de referência fora do ambiente institucional e o sentimento de pertencimento.
Serviço de Acolhimento Institucional de Contagem
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CONTAGEM – CMDCAC
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão normativo, consultivo, deliberativo e controlador, tendo como função precípua definir, acompa-
nhar, avaliar, coordenar e fixar diretrizes da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTAGEM – CMASC 
O Conselho Municipal de Assistência Social é um órgão permanente, autônomo, paritário, deliberativo e controlador da política de assistência social, e é composto 
por representantes do Poder Executivo Municipal; de representantes da sociedade civil organizada; de entidades; dos trabalhadores do setor e da Câmara Municipal; 
das Secretarias: Municipal de Desenvolvimento Social; da Educação e Cultura, de Administração, de Fazenda, de Saúde, de Direitos de Cidadania, de Desenvolvimento 
Urbano, de Trabalho e Geração de Renda; da Procuradoria Geral do Município; da Controladoria Geral do Município e dos usuários ou de organização de usuários; e da 
Câmara Municipal. 
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
O Serviço de Acolhimento Institucional é tipificado na Resolução nº 109 de 11 de setembro de 2009, como Proteção Especial de Alta Complexidade e está estruturado 
neste município em três setores: Acompanhamento às Entidades de Acolhimento Institucional às Crianças e Adolescentes, Adultos Famílias e Idosos, de Análise e Estudo 
de Casos e da Gestão do Acolhimento Institucional.
O Serviço de Acolhimento Institucional é responsável direto pelo acompanhamento de dez unidades de Serviço de Acolhimento Institucional em diferentes tipos de 
equipamentos, destinados ao acolhimento de crianças e adolescentes sob medida protetiva cujos vínculos familiares estão rompidos ou fragilizados, a fim de garantir 
proteção integral e atendimento personalizado em pequenos grupos favorecendo o convívio familiar e comunitário. 
O Serviço de Acolhimento Institucional é ofertado através de execução direta nas seguintes instituições: Casa do Aconchego, Casa Viver Bem e Casa Aquarela. E as 
demais através de convênio, sendo elas: Associação Embaixada do Altíssimo/Geração de Davi; Casa Lar Amigo Presente/Criança; Associação Beneficente Efatá; Casa de 
Apoio à Criança Carente de Contagem; Instituição Espírita Lar de Marcos e Projeto Assistencial Novo Céu.
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
O Juízo da Infância e da Juventude de Contagem é uma Vara Especializada em casos relacionados aos Direitos das Crianças e dos adolescentes. Suas competências estão 
elencadas nos art. 147, 148 e 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/1990.
A Vara da Infância e da Juventude atua mediante instauração de procedimentos próprios em casos em que há necessidade de intervenção judicial, tais como Adoção, 
Ato Infracional, Guarda, Tutela, Medidas Protetivas, Medidas Socioeducativas, suprimento para casamento, autorização para veiculação de imagem, dentre outros 
procedimentos.
Como Vara pertencente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem como missão garantir, no âmbito de sua competência, a prestação jurisdicional com qualidade, 
eficiência e presteza, de forma a atender aos anseios da sociedade e constituir-se em um instrumento efetivo de justiça, equidade e de promoção da paz social.
O QUE É APADRINHAMENTO? 
O apadrinhamento é uma prática solidária, afetiva e/ou material que busca proporcionar às crianças e adolescentes acolhidos nas entidades de acolhimento institucio-
nal e as famílias que pretendem apadrinhar, a possibilidade de construírem vínculos, além de garantir o que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente no Artigo 
19: “toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar 
e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes”. 
Apadrinhamento Afetivo:
O apadrinhamento afetivo permite que as crianças e os adolescentes que se encontram institucionalizados tenham referencias de vida, além dos profissionais que convi-
vem com eles no dia a dia. O vinculo entre padrinhos e afilhados contribuem para a construção de valores e influencia na autoestima das crianças e dos adolescentes 
que estão incluídos nesse processo. Aos padrinhos, proporciona novas experiências e reflexões sobre a vida. 
Objetivos:
Assegurar as crianças e adolescentes apadrinhados o direito à convivência familiar assegurando-os a experiência de vivências positivas em outras famílias, bem como 
possibilitar o atendimento das necessidades básicas materiais e alimentícias dos afilhados. 
Quem pode ser apadrinhado:
Crianças a partir dos cinco 5 (cinco) anos e adolescentes até 18 (dezoito) anos incompletos desde que não estejam em processo de guarda e/ou adoção nem recebendo 
visitas da família de origem e/ou extensa e tenha impossibilidade de retorno às suas famílias de origem e/ou extensa. 
Quem pode participar do apadrinhamento afetivo?
Pessoas e famílias que estejam dispostas a receber uma criança ou adolescente em sua casa, que sejam capazes de acolher, amar, cuidar e respeitar as individualidades e 
diferenças de cada criança e adolescente. 
Só podem ser padrinhos os maiores de 21 (vinte e um) anos, independente do estado civil, devendo ser no mínimo 16 (dezesseis) anos mais velho que o afilhado e 
residir, de preferência, no município de Contagem. 
Como participar do apadrinhamento afetivo:
As famílias devem comparecer ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para se cadastrar munidos de CI e CPF de todas as pessoas maiores de 18 
anos, copia de certidão de nascimento das crianças e adolescentes que residem na mesma casa; cópia de comprovante de renda; atestado de antecedentes criminais e 
certidão de distribuição de feitos civis e criminais da Comarca de Contagem e de onde reside. 
O apadrinhamento da criança e/ou adolescente ocorrerá em finais de semana, feriado, férias escolares e datas significativas.
Requisitos para o apadrinhamento afetivo:
1. Ter mais de 21 anos; 
2. Apresentar toda a documentação exigida; 
3. Consentir visita técnica na sua residência; 
4. Respeitar as regras e normas definidas pelos responsáveis das entidades de acolhimento; 
5. Assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade. 
Deveres do padrinho em relação ao afilhado (a): 
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1. Comunicar com o dirigente e/ou assistente social da instituição, quando for buscar o (a) afilhado (a); 
2. Havendo imprevistos para buscar o (a) afilhado (a) informar imediatamente a instituição;
3. Procure chegar no horário marcado. Lembre-se de que seu afilhado o espera ansiosamente; 
4. Retorne com o (a) seu (a) afilhado (a) no dia e horário combinado com a entidade de acolhimento institucional; 
5. Não faça promessas ao seu (a) afilhado (a) que não possa ou não pretenda cumprir; 
6. Havendo propostas em relação ao (a) seu (a) afilhado (a) (cursos, viagens, etc.) procure a instituição antes de falar com ele (a), o que pode ser feito por telefone; 
7. Havendo algum problema em relação ao apadrinhamento, procure a entidade de acolhimento institucional;
8. Caso haja alguma intercorrência (acidente, doença, etc.) com o (a) afilhado (a), comunicar a instituição;
9. Participe da vida do (a) afilhado (a), contribuindo no seu processo de desenvolvimento. 
APADRINHAMENTO MATERIAL: 
No apadrinhamento material, o padrinho pode contribuir com uma quantia mensal, estipulada de acordo com suas possibilidades financeiras ou providenciar produtos/
materiais que atendam às necessidades básicas do afilhado, em relação à alimentação, vestuário, calçados, medicamentos, material escolar, lazer e etc. 
Quem pode participar do apadrinhamento material:
Pessoas e famílias que estão dispostas a contribuir financeiramente ou através de doações de produtos/materiais que atendam às necessidades básicas do afilhado, em 
relação à alimentação, vestuário, calçados, medicamentos, material escolar, lazer e etc. 
No apadrinhamento material, os padrinhos deverão entrar em contato com a equipe técnica da instituição para efetivar a doação. 
Para o apadrinhamento material, não é exigido o cumprimento do requisito de faixa etária.
Os padrinhos poderão apadrinhar seu afilhado tanto afetivo como material, se assim desejar.
Apadrinhamento: Divulgue esta ideia!
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem
(31) 3392-2811/2810
Entidades de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes de Contagem:
• Associação Embaixada do Altíssimo/Geração de Davi
(31) 3393-4567
• Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem
(31) 3395-3524
• Casa Lar Amigo Presente
(31) 3354-9151
• Associação Beneficente Efatá
(31) 3351-6552
• Instituição Espírita Lar de Marcos
(31) 3357-3459
• Projeto Assistencial Novo Céu
(31) 3368-6860
• Casa do Aconchego
(31) 3353-8303
• Casa Viver Bem
(31) 3356-6900
• Casa Aquarela
31. 3395-8448
Gestão do Acolhimento Institucional
31. 3353-3859
Promotoria da Infância e Juventude de Contagem
(31) 3398-6700
Serviço de Acolhimento Institucional
(31) 3352-6903
Vara da Infância e Juventude de Contagem
(31) 3398-1636

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 035
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2014 – 034º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de 09 horas às 11 horas ou de 14 horas às 
16 horas, na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizado à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, 
no período de 07/07/2014 a 14/07/2014:
Médico Clínico Geral – 1º classificado
Médico Cirurgião Geral – 1º classifcado
Contagem, 02 de Julho de 2014.
Luciano Fernandes Novaes
Secretario Municipal de Saúde

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 5597, de 29 de janeiro de 2013 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital:
35º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014
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FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º JONAS BUENO BARROS ALVS 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MEDICO CIRURGIÃO GERAL 1º RAFAEL COSTA MARRARA PIRFO 30,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos
Antonio Sergio Karklin Tavares 
 Fernando Eustaquio Palhares
 Wellington Moreira Lamy
Contagem, 02 de Julho de 2014

Previcon.
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Secretaria de Administração 

Coordenadoria de Assuntos Previdenciários 

 
Ao senhor Presidente do Conselho Municipal de Previdência de 
Contagem - CMP 

Com os nossos cordiais cumprimentos e visando dar total transparência 
as contas do RPPS de Contagem, encaminhamos o Boletim Previcon referente 
a Maio de 2014, para apuração e acompanhamento do Conselho Municipal de 
Previdência.  

Apesar de não existir previsão legal especifica, informamos que estes 
documentos vem sendo encaminhados mensalmente a Presidência do CMP 
desde Janeiro de 2014, sempre até o último dia do mês subsequente. 

 

1-ACESSO A LEGISLAÇÃO COMPLETA RPPS 

 

1.1 Site Ministério da Previdência Social. 

Link: http://www.previdencia.gov.br/legislao-de-rpps/  

1.2 Legislação do RPPS Contagem. 

 Lei Complementar Municipal 005/2005, que dispõe sobre a reestruturação do 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem - 
RPPS e dá outras providências. 

Link: http://www.contagem.mg.gov.br/?legislacao=997653 

 

2-FISCALIZAÇÃO APLICAÇÕES: 

 

A fiscalização das aplicações pode ser feita por meio do sistema 
CADPREV. Não é necessário senha de acesso, basta clicar no item consulta 
pública, vide (boletim abril/2014). 
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Pode-se acompanhar a rentabilidade dos fundos de várias formas, 
dentre elas usando o site http://www.comparacaodefundos.com/ ou 
http://www.portaldoinvestidor.gov.br/ , bastando no primeiro digitar o CNPJ ou 
parte do Nome do Fundo, e no segundo acessar o link Fundos de Investimento 
e seguindo os passos com as informações necessárias. 

Outra fonte valiosa que servirá de ferramenta ao CMP é o web Site da 
ANBIMA, podendo ser acessado no link: http://portal.anbima.com.br. 

 

3 DESCRIÇÃO DOS FUNDOS AO QUAL O PREVICON APLICA SEUS 
RECURSOS 

 

1-Na Primeira linha consta o Nome do Fundo e respectivo código (atribuído 
pela Caixa Econômica Federal); 

2- Na segunda linha está o CNPJ do Fundo de Investimento; 

3- Na terceira linha vem a descriminação se o fundo é renda fixa ou renda 
variável; 

4- Na quarta linha a composição da carteira do fundo; 

5- Na quinta linha vem o enquadramento na legislação;  

6-  Na sexta linha vem a instituição financeira. 

 

 

5184 -FUNDO DE 
INVESTIMENTO 
CAIXA BRASIL 
IMA-B TÍTULOS 

PÚBLICOS RENDA 
FIXA LONGO 

PRAZO

5187 - FUNDO DE 
INVESTIMENTO 
CAIXA BRASIL 

IMA-B 5 TÍTULOS 
PÚBLICOS 

RENDA FIXA 
LONGO PRAZO

5404 - FI 
BRASIL 
REF. DI 
LONGO 
PRAZO

5445 - FI 
BR CAP 
PROT

5461 -FUNDO 
DE 

INVESTIMENTO 
CAIXA 

ALIANÇA 
TÍTULOS 

PÚBLICOS 
RENDA FIXA

5462 - FUNDO DE 
INVESTIMENTO 
CAIXA BRASIL 

TÍTULOS
PÚBLICOS 

RENDA FIXA 
LONGO PRAZO

5464 - FUNDO DE 
INVESTIMENTO 
CAIXA BRASIL 

IRF-M 1 TÍTULOS 
PÚBLICOS 

RENDA FIXA

5568 - 
BRASIL 
IMAB 5+

 5569 - 
BRASIL 
IRF-M 1+ 

 5825 - FI 
BRASIL 

IDKA 
IPCA 2A 
RF LP 

FIC 
ACOES 
VALOR 

DIVIDEN
DOS 

RPPS

BB PREV 
RF 

FLUXO

10740658000193 11060913000110 .03737206000197 13058816000118 .05164358000173 .05164356000184 10740670000106 10577503000188 10577519000190 14386926000171 15154441000115 13077415000105

Renda 
Fixa

Renda 
Fixa

Renda 
Fixa

Renda 
Variável

Renda 
Fixa

Renda 
Fixa

Renda 
Fixa

Renda 
Fixa

Renda 
Fixa

Renda 
Fixa
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Renda 
Fixa

FI 100% 
Títulos TN

FI 100% 
Títulos 

TN

FI 
Renda 

Fixa

FI Ações 
Referenci

ados

FI 
Renda 

Fixa

FI Renda 
Fixa
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Títulos 

TN

FI 100% 
Títulos 

TN

FI 100% 
Títulos 

TN
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Títulos 

TN
FI Ações FI Renda 
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Art. 7º, 
Inciso I 

"b"

Art. 7º, 
Inciso I 

"b"

Art. 7º, 
Inciso IV

Art. 8º, 
Inciso I

Art. 7º, 
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Art. 7º, 
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"b"

Art. 7º, 
Inciso I 

"b"

Art. 7º, 
Inciso I 

"b"

Art. 7º, 
Inciso I 

"b"

Art. 8º, 
Inciso III

Art. 7º, 
Inciso IV
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a Federal 

Caixa 
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a Federal 
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Economi

ca 
Federal 

Caixa 
Economic
a Federal 
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Federal 
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a Federal 
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a Federal 
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3 RENTABILIDADES MAIO/2014 FUNDOS PREVICON (rentabilidade 
relativa ao CDI) 

 

Fonte: http://www.comparacaodefundos.com 
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3.1 RENTABILIDADES ANUAIS FUNDOS PREVICON (rentabilidade relativa 
ao CDI) 

(MAIO/2013 A MAIO/2014) 
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3.2 VOLUME MONETÁRIO POR FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

Este demonstrativo é intitulado Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos 
Recursos (DAIR) e está disponível para consulta pública no site do Ministério da 
Previdência Social. (Vide passo a passa Boletim Previcon abril/2014 enviado ao CMP 
e publicado no diário Oficial de Contagem). 

Link: http://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/index.xhtml 

 

4-POSIÇÃO BANCOS:  

Fonte: SGM · Sistema de Gestão Municipal – (SAFCI) 
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CONTADOR RESPONSÁVEL:  
 

Wander Luís de Freitas Silveira 
Contador Efetivo-  CRC - MG 95241/O 

 

5-DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS  

 

Dados referentes ao mês de maio de 2014. 

 

Fonte: SAFCI : Demonstrativo mensal da execução orçamentária da despesa - 
consolidado 

Este relatório está subdividido em: 

-PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - Gestão do 
RPPS; 

-PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - Financeiro; 

 -PREVICON- FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM-  
Previdenciário;  

Vide lei Complementar 005/2005 e leis que a alteram. 
 
CONTADOR RESPONSÁVEL:  
 

Wander Luís de Freitas Silveira 
Contador Efetivo-  CRC - MG 95241/O 
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6-RELATÓRIO DAS RECEITAS  

 

FONTE: SAFCI: DEM. MENSAL DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG 

 
CONTADOR RESPONSÁVEL:  
 

Wander Luís de Freitas Silveira 
Contador Efetivo-  CRC - MG 95241/O 

 

Este relatório está de acordo com diretrizes do TRIBUNAL DE CONTAS. 
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Atenciosamente; 

 

 Contagem, 24 de junho de 2014. 

 

 

Eugênio Cunha dos Santos 

Diretor Geral Previcon 

 

 

 

Luciano Guimarães França 

Diretor de Assuntos Previdenciários – Previcon 

 

 

 

Marcos Paulo Diniz 

Gerente Financeiro – Administrador Efetivo- Previcon 
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Transcon

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2014
A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014, tipo menor preço global 
– Processo Administrativo nº 025/2014, que tem por objeto a Aquisição de Combustível.
Entrega dos envelopes nº 01 e 02: de 09:00 até as 09:30 horas do dia 23 de julho de 2014. 
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 23 de julho de 2014. 
Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site www.contagem.mg.gov.br. 
Contagem, 04 de julho de 2014. 
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.
AVISO Nº: 017/2014
Processo: Linha 301 A – Tropical / Metrô
Interessado: Autarquia
Conforme determinação do DT, procede a alteração de itinerário da linha 301 A – Tropical / Metrô passando para o seguinte: Ida: PC – Av. Durval Alves de Faria, contor-
no atrás da Igreja, Av. B, Rua 2, Rua C, Rua 23, Rua 19, Rua 22, Av. Durval Alves de Faria, Viaduto de acesso ao bairro Tropical, Rua Betume, Rua Benzol, Rua Refinaria 
Gabriel Passos, Rua Parafina, Rua Refinaria Manguinhos, Rua do Óleo Diesel, Rua Refinaria Duque de Caxias,  ..., seguindo seu itinerário normal. Volta: ... Rua Refinaria 
Duque de Caxias, Rua Parafina, Rua Refinaria Gabriel Passos, Rua Benzol, Rua Betume, Viaduto de acesso ao bairro Tropical, Av. Durval Alves de Faria, Rua 21, Rua 19, 
Rua 23, Rua C, Rua 2, Av. B, Rua 15, Av. Durval Alves de Faria – PC.

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.
AVISO Nº: 018/2014
Processo: Linha 305 A – Tropical via Eldorado / Metrô
Interessado: Autarquia
Conforme determinação do DT, procede a alteração de itinerário da linha 305 A – Tropical via Eldorado / Metrô passando para o seguinte: Ida: PC – Av. Durval Alves de 
Faria, Av. B, Rua 43, Rua 42, ..., seguindo seu itinerário normal. Volta: ... Rua Refinaria Duque de Caxias, Rua Benzina, Rua Refinaria Cubatão, Rua Monte Belo, Rua Simo-
nésia, Rua Paraibuna, Marginal da Via Expressa, Rua Refinaria Gabriel Passos, Rua Benzol, Rua Betume, Viaduto de acesso ao bairro Tropical, Av. Durval Alves de Faria, 
Rua 21, Rua 19, Rua 23, Rua C, Rua 2, Av. B, Rua 15, Av. Durval Alves de Faria – PC.

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.
AVISO Nº: 019/2014
Processo: Linha 305 B – Tropical / Metrô via Carrefour
Interessado: Autarquia
Conforme determinação do DT, procede a alteração de itinerário da linha 305 B – Tropical / Metrô via Carrefour passando para o seguinte: Ida: PC – Av. Durval Alves de 
Faria, contorno atrás da Igreja, Av. B, Rua 2, Rua C, Rua 23, Rua 19, Rua São Fidélis, Via Expressa, Rua Petrópolis, Rua Itutinga, Viaduto Simonésia, Rua Simonésia, Rua 
Monte Belo, Rua Refinaria Cubatão, Rua da Benzina, Rua Refinaria Duque de Caxias,  ..., seguindo seu itinerário normal.. Volta: ...Rua 42, Rua 43, Av.B, Av. Durval Alves 
de Faria, Rua 8, Rua C, Av. Durval Alves de Faria – PC.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2014/TRANSCON - SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2013 
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES
VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO: R$ 62.880,00(sessenta e dois mil oitocentos e oitenta reais).
DOTAÇÃO: 11162.15.122.0001.2020 - natureza de despesa: 33903900 - fonte de recurso: 015701.
Contagem, 04 de julho de 2014.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da TRANSCON

  JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 
  BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
  Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT /MG, quando da sessão realizada no dia 03/07/2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 39ª /2014 

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

03/07/2014 1497/2014 3204 DEFERIDO CONSORCIO NORTE

03/07/2014 1570/2014 4125 DEFERIDO CONSORCIO SUL

03/07/2014 1571/2014 4128 DEFERIDO CONSORCIO SUL
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03/07/2014 1572/2014 4124 DEFERIDO CONSORCIO SUL

03/07/2014 1592/2014 4400 DEFERIDO CONSORCIO NORTE

03/07/2014 1595/2014 4465 DEFERIDO CONSORCIO NORTE

03/07/2014 1656/2014 4670 DEFERIDO CONSORCIO NORTE

03/07/2014 1657/2014 4674 DEFERIDO CONSORCIO NORTE

03/07/2014 1659/2014 4703 DEFERIDO CONSORCIO NORTE

03/07/2014 1661/2014 4710 DEFERIDO CONSORCIO NORTE

03/07/2014 1662/2014 4713 DEFERIDO CONSORCIO NORTE

03/07/2014 1663/2014 4714 DEFERIDO CONSORCIO NORTE

03/07/2014 1493/2014 3758 INDEFERIDO CONSORCIO SUL

03/07/2014 1518/2014 3735 INDEFERIDO CONSORCIO SUL

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o Art.74 do Decreto 622/07. O recurso deverá ser protocolado na TRANSCON, Av. João 
César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.
Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 03 de Julho de 2014
Maria Adelita Moreira
  Gerente Administrativa da JARI/JARIT/COJUR

 

Errata: 

 

Na Portaria de nº. 026 de 11 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial de Contagem no dia 13 de junho 

de 2014, onde se lê: 

ANEXO ÚNICO 

 

 
 

 

Leia-se: 
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ANEXO ÚNICO 

 

Passando a Portaria a vigorar nesse teor: 

 

Portaria TransCon nº. 026 de 11 de junho de 2014. 

 

 

Aprova o modelo de Auto de Infração para imposição de penalidade de multas ao serviço de 

transporte coletivo. 

 

 

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 do Decreto nº. 334, de 27 de maio de 2014, que aprovou o Regulamento 

Operacional do Serviço de Transporte Coletivo; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº. 4.043, de 01 de novembro de 2006 e suas alterações, que dispõe sobre a 

criação da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, sua organização, finalidades e 

competências, disciplina o Conselho Municipal de Transporte e dá outras providências. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o modelo de Auto de Infração para imposição de penalidade de multa administrativa ao Serviço de 

Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus, conforme anexo único; 

 

Art. 2º - No campo “dispositivo legal” deverá ser indicado o Regulamento do Sistema de Transporte, com o respectivo 

Decreto de aprovação. 

 

Art. 3º - No campo “linha” deverá ser inserida apenas a numeração correspondente. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Contagem, 11 de junho de 2014. 

 

 

Agostinho Fernandes da Silveira 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 
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ANEXO ÚNICO 

Atos do Legislativo

PORTARIA N.º 005/2014
Estabelece Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Contagem.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, especificamente o inciso V do art.45 do Regimento Interno em vigor,
RESOLVE:
Art.1º - Declara “PONTO FACULTATIVO”, no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, o dia 8 de julho de 2014, terça-feira, em decorrência do jogo da Seleção 
Brasileira.
Art.2º - Os serviços essenciais de vigilância e segurança deverão manter plantões no dia citado no artigo anterior.
Art.3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Palácio 1º de janeiro, em 07 de julho de 2014.
GIL ANTÔNIO DINIZ
-Presidente-
JOSÉ DE SOUZA LIMA FILHO
-1º Vice-Presidente-
EDUARDO TADEU SENDON
-2 Vice-Presidente-
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO
- 1º Secretário-
DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR JÚNIOR
-2ºSecretário-
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