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Contagem, terça-feira, 16 de dezembro de 2014  Ano 23 Edição 3529

Prefeitura investe na melhoria 
em mais de 27 escolas municipais
Obras estão garantindo mais conforto e segurança às comunidades escolares

A Prefeitura de Contagem, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação (Seduc), realiza obras de 
manutenção e reformas em mais 
27 escolas da Rede Municipal de 
Ensino. As intervenções fazem 
parte de uma série de ações para 
garantir a melhoria da qualidade 
da educação. O objetivo é propi-
ciar mais conforto e segurança à 
comunidade escolar, benefician-
do diretamente mais de 13 mil 
pessoas entre alunos, professores 
e servidores da Educação.

De acordo com o secretário-
adjunto de Educação, Ademilson 
Ferreira, de janeiro a agosto de 
2014, "foram investidos cerca de 
R$ 742 mil em reformas de outras 
31 escolas, das 111 unidades do 
Ensino Fundamental. Para a reali-
zação das obras atuais estão pre-
vistos investimentos em torno de 
R$ 15 milhões".

Além da pintura de paredes 
internas e externas; as melhorias 
incluem fechamento de quadras 
com alambrados, reformas de 
banheiros, refeitórios e cozinhas; 
troca de pisos, telhados e de cai-
xas dágua; instalação de concerti-
nas, duchas e grades de proteção; 
construção de guaritas, pilares de 
sustentação, muros de conten-
ção; reforma em redes elétricas e 
hidráulicas, dentre outras.

Satisfação
A Escola Municipal Professora 

Lígia Magalhães, no bairro Incon-

fidentes, é uma das contempla-
das no atual pacote de obras da 
Educação. Entre as intervenções  
realizadas destacam-se a pintu-
ra das 14 salas de aula, troca do 
piso e ampliação da sala de artes, 
construção de muro frontal, além 
da readequação da cantina, uma 
das obras mais aguardadas pela. 
"Com o novo refeitório, vamos  
trabalhar com os meninos a im-
portância da educação à mesa" 
disse a diretora Louane Morais. As 
obras na escola devem estar con-
cluídas até o fim de dezembro.

A dona de casa Carina Oliveira, 
26 anos - mãe das estudantes La-
rissa, 7 anos, e Sarah, 5 anos. "A 
escola está mais iluminada e boni-
ta. As crianças têm até mais gosto 
para estudar", enfatizou. A Escola 
Municipal Avelino Camargos, no 
bairro Jardim Bandeirantes, está 
sendo revitalizada com  pintura 

geral, reforma dos banheiros, do 
telhado e vestiário da quadra, e   
ganhará novo refeitório. Segundo 
o diretor João Alves Lino, "esco-
la é como a casa da gente, está 
sempre precisando de alguma 
manutenção, por isso toda obra 
é sempre oportuna para melhoria 
do ambiente escolar".

Já a Escola Municipal Glória 
Marques Diniz, no bairro Bom 
Jesus, exigiu uma intervenção 
especial, por causa da queda de 
parte do muro durante uma chu-
va, em outubro. "Precisávamos 
isolar a escola da rua, para evitar 
tanto a saída dos alunos quanto 
a entrada de estranhos na unida-
de. Em três dias a prefeitura pro-
videnciou os tapumes e logo em 
seguida, construiu o muro", des-
tacou a diretora da escola Fabia-
na Moraes Machado, ao destacar 
a importância da obra executada, 

emergencialmente, para garantir 
a segurança dos 1.200 estudan-
tes.Obras emergenciais em an-
damento nas Escolas Municipais 
Walter Lopes, no bairro Alvorada, 
na Sede, e na Newton Amaral 
Franco, no Petrolândia. Esta últi-
ma está recebendo uma reforma, 
pela primeira vez, em mais de 28 
anos de funcionamento. "A obra 
inclui pintura geral, reforma do 
telhado, da quadra e das redes 
elétrica e hidráulica. Em algumas 
paredes,houve a troca do rebo-
co", informou Ademilson Ferreira.

Na Escola Municipal Ápio 
Cardoso, em Nova Contagem, as 
obras já foram concluídas. A es-
cola ganhou um novo muro, ga-
rantindo mais segurança para os 
alunos, professores e servidores.

Quadras Cobertas
A construção de duas quadras 

cobertas nas Escolas Municipais 
José Silvino Diniz, e na Coronel 
Antônio Augusto Diniz Costa, 
ambas na Sede. A previsão é  que 
as quadras sejam entregues às 
comunidades, em fevereiro de 
2015. Com mais de 1.000 m², 
cada quadra é dotada de dois 
vestiários e um depósito para ma-
terial esportivo.

Os novos espaços, construídos 
em parceria com o governo fede-
ral, estão orçados em, aproxima-
damente, R$ 1,2 mil, sendo R$ 
222 mil investidos pela prefeitura 
e o restante da União, pelo FNDE.
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As interveções beneficiam 13 mil pessoas e fazem parte 
de uma série de ações para  a melhoria da educação
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Atos do Executivo

LEI COMPLEMENTAR n° 180, de 15 de dezembro de 2014.
Altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, concede adicional, a título de abono, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.
Art.1º Ficam alterados o artigo 42 e seus parágrafos da Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, que passam a ter a seguinte redação:
“Art.42 Havendo interesse da Administração Pública e do servidor, poderá haver flexibilização de jornada de trabalho, podendo o servidor detentor de cargo de provi-
mento efetivo prestar serviço com jornada de trabalho reduzida ou ampliada.
§1º O servidor detentor de cargo de provimento efetivo poderá exercer suas atividades em jornada de trabalho reduzida ou ampliada, com vencimento calculado pro-
porcionalmente às horas trabalhadas, observando-se,:
I - para o ocupante de cargo com jornada de trabalho de 30h (trinta horas) semanais, o máximo de 20% (vinte por cento) para ampliação ou redução de jornada;
II - para o ocupante de cargo com jornada de trabalho de 22h30m (vinte duas horas e trinta minutos), o máximo de 100% (cem por cento) para ampliação de jornada e 
de 20% (vinte por cento) para a redução de jornada.
§2º Na hipótese de ocorrer o disposto neste artigo, o servidor:
I - com jornada de trabalho reduzida perceberá a remuneração proporcional à nova jornada de trabalho, garantindo-lhe sobre o novo vencimento a incidência de todos 
os benefícios, proporcionalmente;
II - com jornada de trabalho ampliada perceberá o percentual de ampliação sobre o valor correspondente ao seu padrão de carreira constante na tabela de vencimento, 
garantindo a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias e abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
§3º O adicional referente à flexibilização de jornada de trabalho ampliada não será incorporado em nenhuma hipótese, devendo o servidor retornar à sua jornada de 
trabalho normal, com vencimento correspondente a esta, quando do término do período de sua concessão.
§4º Não será permitido para o servidor com flexibilização de jornada de trabalho reduzida a realização de serviços extraordinários.
§5º A flexibilização de jornada de trabalho ampliada de servidores detentores dos cargos de provimento efetivo do Quadro do Magistério somente poderá ser concedi-
da durante o ano letivo.
§6º O servidor detentor de cargo de provimento efetivo do Quadro do Magistério somente poderá prestar serviço por meio de flexibilização de jornada de trabalho 
ampliada no prazo máximo de 10 (dez) anos contínuos ou alternados, a contar do ano letivo de 2015.
§7º No caso do servidor lotado no Quadro Setorial da Educação, a flexibilização de jornada de trabalho, reduzida ou ampliada, será requerida pelo servidor ao Secre-
tário de Educação, que encaminhará o pedido para a Secretaria de Administração para formalizar ato administrativo, que conterá o horário, a periodicidade, o local da 
flexibilização de jornada de trabalho, nos termos do regulamento próprio.

Art.2º Ficam alterados o artigo 43 e seus incisos da Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, que passam a ter a seguinte redação:

“Art.43 Havendo interesse de mais de um servidor pela flexibilização de jornada de trabalho ampliada, a prioridade na escolha do servidor obedecerá aos seguintes 
critérios e ordem:
I - servidor detentor de apenas um cargo público na estrutura do Sistema Municipal de Ensino; 
II - servidor que se encontrar lotado e trabalhando na unidade onde exista vaga;
III - servidor com maior tempo de serviço na função, na Rede Municipal de Ensino ou na Fundação de Ensino de Contagem, conforme a lotação;
IV - servidor que tiver a maior titulação;
V - servidor que tiver maior frequência e assiduidade.”
§1º (Revogado)
I - (Revogado)
II – (Revogado)
§2º (Revogado)

Art.3º Ficam acrescidos na Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, o artigo 43A e parágrafo único, com a seguinte redação:
“Art.43A. Será cancelada a flexibilização de jornada de trabalho ampliada do servidor nas seguintes hipóteses:
I – quando ocorrer o retorno do servidor titular do cargo e da lotação;
II – quando ocorrer a desistência do servidor pela flexibilização, que poderá ser considerada a partir do 2º (segundo) dia de ausência não justificada;
III – quando o servidor entrar em gozo de licenças remuneradas ou não remuneradas.
IV – por motivo de interesse público devidamente fundamentado;
V – quando ocorrer afastamentos superiores a 15 (quinze) dias consecutivos ou 30 (trinta) dias alternados, durante o mesmo ano letivo.
Parágrafo Único. Em casos de licenças para tratamento da própria saúde, assim que cessados os motivos para o afastamento do servidor, este poderá retornar à 
flexibilização de jornada de trabalho ampliada, mediante confirmação da necessidade da Administração Pública a fim de atender o interesse público, devidamente 
justificado.”(NR)
Art.4º Ficam acrescidos na Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, o artigo 43B e parágrafo único, com a seguinte redação:
“Art. 43B Os servidores detentores de cargos de provimento efetivo do Quadro Setorial da Educação que estiverem em flexibilização de jornada de trabalho ampliada, 
prevista no artigo 42 desta Lei Complementar, terão o adicional, referente às horas correspondentes à flexibilização de jornada ampliada, incluído como base de cálculo 
da contribuição previdenciária.
Parágrafo Único. O servidor que se enquadrar nos termos estabelecidos no caput deste artigo terá garantido, no valor dos proventos ou pensão, o acréscimo proporcio-
nal ao tempo de contribuição sobre o regime de flexibilização ampliada.”
Art.5º Fica alterado o artigo 45 da Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, que passa a ter a seguinte redação:
“Art.45 A jornada flexível terá vigência estabelecida para a duração do ano letivo.”(NR)
Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a pagar, no mês de dezembro de 2014, adicional, a título de abono, aos servidores dos Quadros Setoriais da Educação e da 
Fundação de Ensino de Contagem — FUNEC, de 3% (três por cento), aplicáveis sobre o vencimento em vigor no mês de maio de 2014, conforme valores previstos nas 
tabelas de vencimentos constantes no Decreto 191/2013.
§1º O adicional, a título de abono, de que trata o caput deste artigo será concedido, também, aos servidores detentores de cargo efetivo dos Quadros Setoriais da 
Educação e da FUNEC que recebem a vantagem nominalmente identificada, optantes pelas regras estabelecidas no inciso II do artigo 5º combinado com os artigos 3º e 
4º da Lei Complementar n° 032, de 20 de dezembro de 2006.
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§2º O adicional, a título de abono, será pago aos servidores de que tratam o caput e o §1º deste artigo, até o dia 31 de dezembro de 2014.
Art.7º Fica renomeado para Agente de Educação Infantil o cargo de provimento efetivo de Assistente de Creche, criado pela Lei Complementar nº 024, de 06 de 
dezembro de 2006, abrangido pela Lei nº 3.367, de 1º de dezembro de 2000, e não optante da Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, com as alterações 
posteriores.
Parágrafo 1º O detentor do  cargo de provimento efetivo de Agente de Educação Infantil, citado no caput deste artigo, faz jus à alteração do nível de vencimento, bem 
como ao período de férias regulamentares, estabelecidos pela Lei Complementar nº 168, de 25 de junho de 2014.
Parágrafo 2º Retroage os efeitos do disposto neste artigo a 26 de junho de 2014, data da publicação da Lei Complementar nº 168/2014.
Art. 8º As despesas decorrentes com a execução desta Lei Complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da publicação.
Art. 10 Revogam-se o §1º e seus incisos e o §2º, ambos do artigo 43 da Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010.
Palácio do Registro, em Contagem, 15 de dezembro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI COMPLEMENTAR n° 181, de 16 dezembro de 2014.
Altera a redação do artigo 56 da Lei nº 3.366, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Quadro do Magistério do Município de 
Contagem e da outras providencias.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.
Art.1º Fica alterada a redação do artigo 56 da Lei nº 3.366, de 1º de dezembro de 2000, que passam a ter a seguinte redação:
“Art.56 O profissional do quadro do magistério pertencente aos Quadros Setoriais da Educação e da FUNEC, em exercício na unidade escolar, fará jus, a cada período 
de 12 (doze) meses consecutivos de efetivo exercício, a 30 (trinta) dias consecutivos de férias regulamentares, que serão gozadas durante as férias escolares, no mês de 
janeiro.
§1º Sem prejuízo do mínimo legal fixado para o ano letivo, além das férias regulamentares, fica garantido o recesso escolar no mês de julho, para os servidores profis-
sionais do quadro do magistério.
§2º A Secretaria Municipal de Educação e a FUNEC deverão assegurar uma equipe mínima nas unidades escolas no período de férias escolares no mês de janeiro e no 
recesso escolar do mês de julho, para manter o funcionamento necessário e a manutenção das unidades de ensino, composta por servidores do quadro administrativo 
e zeladoria.
§3º É vedado levar à conta de férias, qualquer falta ao serviço.
§4º Cessado o exercício por morte ou exoneração, o servidor ou seus sucessores farão jus, também, ao recebimento de férias proporcionais à razão de 1/12 (um doze 
avos) por mês de atividade ou fração superior a 14 (quatorze) dias.” (NR)
Art.2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de junho de 2014, data de publicação da Lei Complementar nº 
172/2014.
Palácio do Registro, em Contagem, 16 de dezembro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI COMPLEMENTAR n° 182, de 16 de dezembro de 2014.
Altera a Lei Complementar nº 30, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá 
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.
Art.1º A Lei Complementar nº 30, de 20 de dezembro de 2006 passa a vigorar acrescido do art.8ºA, com a seguinte redação:
“Art.8ºA   O provimento e a exoneração dos cargos em comissão da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo 
do Município de Contagem.
Parágrafo único. Os cargos de provimento em comissão da FUNEC deverão ser codificados, com a denominação de Código de Provimento em Comissão – CPC.” (NR)
Art.2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 16 de dezembro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI COMPLEMENTAR n° 183, de 16 de dezembro de 2014.
Concede reajuste no vencimento dos servidores que menciona, integrantes do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Contagem, e dá outras providências
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.
Art. 1º - Ficam alterados os valores constantes dos anexos II e III da Lei Complementar nº 164, de 27 de dezembro de 2013, reajustados em 6,34% (seis vírgula trinta e 
quatro por cento), a partir de 1º de dezembro de 2014.
Art. 2º - Ficam alteradas a estrutura e os valores constantes do anexo IV da Lei Complementar nº 164, de 27 de dezembro de 2013, conforme tabela anexa.
Parágrafo Único: Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder, no mês de dezembro, uma cesta natalina a cada um dos servidores efetivos, bem como aos 
ocupantes de cargos de provimento em comissão, em exercício, da administração da Câmara Municipal de Contagem.
Art. 3º - Fica acrescido o art. 5º A na Lei Complementar nº 164, de 27 de dezembro de 2013, com a seguinte redação:
“Art. 5ºA – À Gerência de Manutenção pertencem as atribuições de gerenciamento das atividades de serviços de manutenção, com gestão de equipe técnica, reparação 
e reformas das instalações da Câmara Municipal de Contagem.”
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Art. 4º - Fica acrescido o art. 5º B na Lei Complementar nº 164, de 27 de dezembro de 2013, com a seguinte redação:
“Art. 5B – À Gerência de Obras e Serviços de Engenharia pertencem as atribuições de gerenciamento das atividades de construção e reparos e serviços de engenharia na 
estrutura da Câmara, respondendo por medições e laudos técnicos, para fins de certificação de serviços realizados por terceiros contratados.”
Art. 5º -  Fica alterado o art. 2º da Lei nº 4.448, de 2 de maio de 2011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 2º - Haverá 36 (trinta e seis) vagas para estágio de estudantes de ensino profissional e superior, abrangendo os cursos de Contabilidade, Informática, Administra-
ção, Comunicação Social, Engenharia e Direito.”
Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão à conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente na Câmara Municipal 
de Contagem.
Art. 7º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de dezembro de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, 16 de dezembro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI n° 4699, de 16 de dezembro de 2014.
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. e dá outras providências correlatas.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.
Ar. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., até o valor de R$ 14.837.221,00 (quatorze milhões, oitocentos 
e trinta e sete mil, duzentos e vinte e um reais), observado o disposto no artigo 9º-S da Resolução CMN nº 2.827, de 30.03.2001, com as alterações introduzidas pela 
Resolução CMN n.º 4.098, de 28.06.2012, ambas do Conselho Monetário Nacional, e as eventuais alterações posteriores, bem como as demais disposições legais em 
vigor para contratação de operações de crédito.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada no caput serão obrigatoriamente aplicados no financiamento de contrapartida de obras 
do programa PAC2 PRÓ-TRANSPORTE Mobilidade Médias Cidades, vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o §1º do art. 35, da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º Para pagamento do principal, juros, demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta 
corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes 
necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.
§1º No caso de os recursos do Município não se encontrarem depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar, e posterior-
mente transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil, nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipula-
dos, na forma estabelecida no caput deste artigo.
§2º Fica dispensada a emissão da nota de empenho para o pagamento do principal, encargos financeiros e as despesas a que se refere o caput deste artigo, nos termos 
do §1º, do art. 60, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Para o caso de haver garantia da União para a operação de crédito de que trata esta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a vincular como contragarantias à 
garantia da União, as receitas oriundas de cotas da repartição constitucional previstas nos artigos 158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas 
no art. 156, nos termos do §4° do artigo 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito.
Art. 4º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.
Art. 5º O orçamento do Município consignará, anualmente, o montante de recursos destinados à amortização ou pagamento de principal, juros, demais encargos 
financeiros e despesas decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 16 de dezembro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI n° 4700, de 16 de dezembro de 2014.
Cria a Junta Administrativa de Indenizações e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica criada a Junta Administrativa de Indenizações - JAI, à qual compete a apreciação dos pedidos administrativos de indenização:
I - decorrentes de danos causados pela Administração Pública a terceiros, segundo preceito do §6º do art. 37 da Constituição da República;
II – das benfeitorias necessárias e úteis, realizadas por possuidor de boa-fé, em imóveis não residenciais, a serem demolidos em função de risco, obra pública ou desocu-
pação de área pública.
§1º A competência da JAI limita-se ao deferimento de pedidos indenizatórios inferiores a R$20.000,00 (vinte mil reais).
§2º O valor previsto no §1º deste artigo sujeita-se a atualização anual por ato do Chefe do Poder Executivo.
§3º A JAI terá competência para diligenciar junto a órgãos da Administração Direta e Indireta, podendo, inclusive, requisitar a oitiva e o auxílio técnico de servidores e 
empregados públicos, a fim de instruir o processo administrativo de indenização.
§4º Caso haja indícios de culpa ou dolo na conduta de agentes públicos, a JAI acionará a Corregedoria-Geral do Município para apuração de eventual falta funcional, da 
qual, se for o caso, se dará conhecimento à Procuradoria-Geral do Município para as providências relativas ao exercício do direito de regresso.
Art. 2º A JAI é constituída de seis membros, sendo três titulares e três suplentes.
Art. 3º Os membros da JAI serão designados e destituídos mediante Decreto.
§1º O Presidente da JAI será designado pelo Chefe do Poder Executivo.
§2º A JAI somente funcionará com a participação de, no mínimo, três membros, titulares ou suplentes.
§3º A JAI terá um secretário, com as atribuições previstas nesta Lei.
CAPÍTULO II
DAS SESSÕES DA JUNTA
Art. 4º A Junta reunir-se-á na sede da Prefeitura, podendo realizar sessões em outros locais, a fim de facilitar a instrução dos fatos.
Art. 5º As sessões ordinárias da Junta serão quinzenais, facultada a realização de sessões extraordinárias, a pedido de dois terços de seus membros ou por solicitação do 
Controlador Geral.
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
Art. 6º O processo administrativo terá início com o pedido de indenização, apresentado perante o Protocolo Geral do Município, pelo interessado ou procurador legal-
mente constituído, o qual será encaminhado diretamente à Junta.
Parágrafo único. O pedido, ressalvada a hipótese de fato ou documento novo, deverá vir instruído pelo requerente com os documentos que comprovem os fatos alega-
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dos e a especificação de outras provas que pretenda produzir.
Art. 7º O processo será distribuído a um Relator que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, procederá a um exame preliminar, determinando as providências que entender 
necessárias para instrução, inclusive a oitiva de servidores municipais.
§1º Caso o Relator se considere impedido de atuar no processo, apresentará manifestação fundamentada e, se for o caso, será indicado novo Relator.
§2º Caso sejam solicitadas informações aos órgãos da Administração Municipal, o prazo máximo para resposta será de 10 (dez) dias.
Art. 8º Concluídas as providências preliminares referidas no art. 7º desta Lei e verificada a necessidade de instrução do procedimento administrativo, o Presidente desig-
nará audiência para esse fim.
§1º Determinada a data em que o processo será incluído em pauta, deverá ser encaminhada notificação ao requerente para que, querendo, compareça à audiência, a 
fim de prestar depoimento pessoal, bem como para a oitiva de testemunhas por ele arroladas, até o número de 03 (três), as quais deverão comparecer independente-
mente de notificação.
§2º A notificação será realizada por meio eletrônico, carta com aviso de recebimento, pessoalmente ou publicação no Diário Oficial do Município.
§3º No caso de a prova documental ser incontroversa, poderá ser dispensada a realização de audiência para coleta de provas testemunhais e depoimento pessoal do 
autor.
CAPÍTULO IV
DAS DECISÕES
Art. 9º As decisões acerca dos pedidos administrativos de indenização serão tomadas pelo voto da maioria dos membros da Junta, observado o disposto neste artigo.
§ 1º O Relator pronunciar-se-á, sob a forma de parecer, do qual constará seu voto, que será submetido à deliberação da Junta.
§2º Lido o parecer do Relator, ou dispensada a sua leitura, a requerimento, será ele submetido a discussão e votação.
§3º Se o parecer do Relator for rejeitado pela Junta, o presidente designará, de imediato, novo Relator, assinando-lhe o prazo para a emissão de novo pronunciamento.
§4º O Relator votará em primeiro lugar e o Presidente em último, salvo se tiver funcionado como Relator.
§5º Havendo empate, caberá ao Presidente o voto de qualidade.
Art. 10 Os demais membros poderão solicitar esclarecimentos e vista dos autos, hipótese em que o processo será retirado da pauta para inclusão na sessão imediata-
mente posterior.
Art. 11 Prestados os esclarecimentos solicitados, proceder-se-á à ouvida do requerente, das testemunhas arroladas e dos servidores convocados nos termos do artigo 8º 
desta Lei, que será reduzida a termo.
Art. 12 Encerrada a produção da prova testemunhal, o Relator decidirá, ouvidos os demais membros da Junta, a respeito da necessidade de provas complementares, 
podendo, inclusive, solicitar orçamentos e laudos periciais.
Parágrafo único. O Relator poderá indicar servidor ou empregado da Administração Municipal para a elaboração do laudo pericial, fixando prazo para sua conclusão.
Art. 13 Se o Relator e os demais membros considerarem desnecessária a produção de provas complementares, será declarada encerrada a instrução, podendo a decisão 
ser proferida na própria sessão, ou posteriormente, em forma de parecer.
§1º Havendo grande complexidade da matéria, a critério dos membros da Junta, a decisão poderá ser adiada para a sessão imediatamente posterior, hipótese em que o 
processo entrará em pauta com preferência sobre os demais.
§2º Também em função da complexidade da matéria, e sem prejuízo da decisão do processo na própria sessão, o parecer poderá ser elaborado no prazo de até 15 
(quinze) dias.
CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO
Art. 14 O parecer da Junta será submetido ao Secretário Municipal de Administração, que poderá deferir ou não o pedido de indenização administrativa.
§1º. O Secretário Municipal de Administração poderá requerer nova diligência ou reexame de ofício à Junta.
§2º A decisão do Secretário Municipal de Administração deverá ser comunicada ao requerente.
Art. 15 Havendo deferimento do Secretário Municipal de Administração, o processo será encaminhado para Secretaria Municipal competente, que tomará todas as 
providências necessárias para efetivação do pagamento.
Art. 16 Após concluídos todos os procedimentos, o expediente será remetido à Secretaria Municipal de Fazenda, para fins de pagamento da indenização.
CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS
Art. 17 Da decisão proferida pela Junta, somente caberá pedido de reconsideração quando o requerente demonstrar sua manifesta ilegalidade ou comprovar a existên-
cia de prova ou fato novos.
Art. 18 O pedido de reconsideração será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da comunicação a que se refere o §2º do art. 14 desta Lei.
Art. 19 O pedido de reconsideração será analisado e decidido pela Junta, observado o disposto nos arts. 9º a 13 desta Lei, alterando-se o Relator original.
Parágrafo único. Da decisão proferida em pedido de reconsideração, não caberá recurso administrativo.
CAPÍTULO VII
DA SECRETARIA DA COMISSÃO
Art. 20 A Junta terá uma secretaria, a quem caberá:
I - o controle da distribuição de processos aos membros da Junta, que deverá se dar de forma equitativa e alternada;
II - a elaboração da pauta das sessões decisórias, obedecendo à ordem de apresentação dos pedidos indenizatórios;
III - o acompanhamento das sessões decisórias e a confecção das respectivas atas;
IV - o envio de notificações ao requerente, nos casos previstos nesta Lei;
V - o arquivamento das atas e pareceres da Junta;
VI - demais diligências correlatas ou solicitadas por qualquer dos membros da Comissão;
VII - elaborar o termo de quitação, a ser firmado pelo requerente em caso de procedência do pleito.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 A Junta não poderá deferir pedido de indenização quando configurada a prescrição do direito de ação do requerente.
Art. 22 Quando do pagamento, o requerente firmará termo de quitação, renunciando qualquer outro direito de indenização decorrente do fato, objeto da indenização 
administrativa.
Art. 23 Fica vedado à Junta o reconhecimento de indenização pelo dano moral em razão da dificuldade de definição do quantum devido pela Administração Pública.
Art. 24 O pedido indenizatório somente será deferido quando:
I – constatado o nexo causal entre uma ação ou omissão estatal e um dano efetivo na hipótese prevista no inciso I do art. 1° desta Lei;
II – comprovada a boa-fé do possuidor do imóvel não residencial, na hipótese prevista no inciso II do art. 1° desta Lei.
Art. 25 O Presidente da Junta Administrativa de Indenizações poderá suspender o recebimento de novos pedidos indenizatórios em razão de eventual acúmulo de 
processos administrativos pendentes de decisão.
Art. 26 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 16 de dezembro de 2014.



Contagem, 16 de  dezembro de 2014 Página 5 de 23 Diário Oficial de Contagem - Edição 3529

"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.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI n° 4701, de 16 de dezembro de 2014.
Institui o dia 20 de novembro como feriado Municipal.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica instituído o dia 20 de novembro, data do aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e dia Nacional da Consciência Negra, como feriado Municipal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 16 de dezembro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

Decreto nº438, de 16 de dezembro de 2014.
Cria o Fórum Governamental de Promoção da Igualdade Racial no Município de Contagem e dá outras providências. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º  Fica criado o Fórum Governamental de Promoção da Igualdade Racial, com a finalidade de integrar, acompanhar e executar a partir do âmbito local, as políticas 
municipais de promoção da igualdade racial.
Art.2º O Fórum Governamental de Promoção da Igualdade Racial será formado por representantes dos órgãos da Administração Municipal, conforme composição 
abaixo: 
I -  um (a) representante da Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial; 
II - um(a) representante da Secretaria Municipal de Defesa Social
III- um(a) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
IV- um(a) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
V - um(a) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
VI - um(a) representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
VII- um(a) representante da Secretaria Municipal de Educação
VIII- um(a) representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
IX- um(a) representante da Secretaria Municipal de Fazenda
X- um(a) representante da Secretaria Municipal de Governo
XI- um(a) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
XII - um(a) representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
XIII - um(a) representante da Secretaria Municipal de Saúde
XIV- um(a) representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda
XV- um(a) representante da Fundação de Cultura
XVI- um(a) representante da Fundação de Ensino de Contagem
XVII- um(a) representante da Coordenadoria Municipal de Juventude;
XVIII - um(a) representante da Coordenadoria de política para Mulheres;
Parágrafo único. Os membros do Fórum Governamental de Promoção da Igualdade Racial e respectivos suplentes serão indicados pelos titulares de seus órgãos de 
origem e  publicizados por portaria no Diário Oficial do Município.
Art.3º O Fórum Governamental de Promoção da Igualdade Racial terá caráter:
I - permanente e consultivo, quanto à elaboração e implementação de políticas públicas de promoção da igualdade racial, voltadas para a população negra e para 
outros segmentos étnico-raciais do Município de Contagem;
II - deliberativo, quanto às decisões para o seu funcionamento.
Art. 4º São atribuições do Fórum Governamental de Promoção da Igualdade Racial:
I - elaborar seu regimento interno, definindo a periodicidade de suas reuniões e a metodologia de trabalho do grupo;
II – elaborar Plano Municipal de Promoção à Igualdade Racial;
III - promover a integração, a transversalidade e a intersetorialidade das políticas de promoção da igualdade racial no conjunto das políticas públicas do Município;
IV - promover ações integradas, troca de experiências e articulação entre os órgãos da Administração Municipal, bem como identificar experiências comuns com vistas 
ao fortalecimento da política municipal de promoção da igualdade racial, a defesa e o respeito aos direitos e garantias fundamentais da população negra e dos segui-
mentos étnico-raciais da sociedade brasileira;
V- contribuir para o debate sobre a promoção da igualdade étnica e racial no Município, em especial por meio das Secretarias e Administrações regionais, assim como 
para o envolvimento das comunidades locais, visando despertar a consciência pública para a necessidade de combate ao racismo e à discriminação racial;
VI - sensibilizar gestores públicos municipais para o desenvolvimento de programas e projetos de capacitação sobre as relações étnico-raciais em  âmbito da Administra-
ção Municipal;
VII- elaborar, em parceria com organismos governamentais e não-governamentais, processo de identificação e utilização de sistemas de indicadores, com o objetivo de 
estabelecer metas e procedimentos para monitorar a eficiência e a eficácia quanto à aplicação das políticas públicas de promoção da igualdade racial.
Art.5º Os órgãos da Administração Municipal representados no Fórum Governamental de Promoção da Igualdade Racial envidarão esforços no sentido de concretizar, 
após avaliação de sua aplicabilidade em âmbito local, as medidas emanadas dos órgãos responsáveis pela coordenação da política nacional, estadual e municipal de 
promoção da igualdade racial.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 16 de dezembro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Administração

1. EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2010 PAC. 101/2010 PP. 037/2010
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: RPS RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA
OBJETO: ALTERAÇÃO QUALITATIVA AO OBJETO CONTRATADO, MEDIANTE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 22,08% AO VALOR DO CONTRATO.
VALOR GLOBAL: R$ 150.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0046.2105 – 33903942 – 010000
ASSINADO: 12/12/2014

2. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 264/2014/LICITAÇÃO PAC. Nº 126/2014 PP. Nº 033/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FILIAL
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS
VALOR MENSAL: R$ 613,85
VALOR GLOBAL: R$ 7.366,20
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1191.11.122.0001.2023 – 33903915 – 010000
ASSINADO/ VIGÊNCIA: 04/12/2014 / ATÉ 03/12/2015.

3. EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2010 PAC. 015/2010 PP. 011/2010
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA
CONTRATADA: PREVINA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI
OBJETO: ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E PRORROGAÇÃO DE 4 MESES E 10 DIAS
VALOR MENSAL: R$ 120,00
VALOR GLOBAL: R$ 520,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1192.11.333.0011.2069/1192.11.333.0011.2070 – 33903999 - 212439
ASSINADO/VIGÊNCIA: 15/12/2014 / ATÉ 10/05/2015

4. EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 118/2014 FIA
CONVENIENTES: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO E O CENTRO DE ATENDIMENTO 
E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - PESSOAL
VALOR: R$ 40.255,00 – PARCELA UNICA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1103.08.243.0028.2101 – 33504300 - 210005
ASSINADO/VIGÊNCIA: 10/12/2014 / 12 MESES

5. EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2011/LICITAÇÃO PAC. 202/2011 PP. 063/2011
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 180 DIAS
VALOR GLOBAL: R$ 62.192,88
PEÇAS: R$ 37.315,68 MANUTENÇÃO: R$ 24.877,20 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2009 – 010000 NATUREZAS: 33903916 / 33903037
ASSINADO/VIGÊNCIA: 15/12/2014 / ATÉ 30/06/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEILÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS Nº. 006/2013 – PA NÚMERO 192/2014
O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que fará realizar LEILÃO, do tipo melhor oferta, a ser executado pelo 
Servidor RAFAEL BRUNO DIAS, objetivando a venda de animais apreendidos pela Prefeitura Municipal de Contagem, “soltos em via pública”, nos termos da Lei Federal 
número 8666/93 e posteriores alterações, do Decreto Federal número 22.981/32 e da Lei Orgânica do Município de Contagem e das normas consubstanciadas neste 
Edital.
A sessão pública de arrematação será realizada às 14h00min, do dia 30 (trinta) de dezembro de 2014, no Curral de Apreensão de Animais da PMC, à Rua Stela Diniz 
Macedo, número 77, Bairro Darcy Ribeiro, Contagem/MG.
1 - DO OBJETO
A presente licitação tem como objeto a venda de animais soltos apreendidos em via pública identificados no Anexo I que faz parte integrante deste Edital.
2 – DA VISITAÇÃO
As visitas aos animais a serem leiloados poderão ser realizadas do dia 15 a 29/12/2014 de dezembro de 2014, no horário de 09h00min às 16h00min, no Curral de Apre-
ensão de Animais, à Rua Stela Diniz Macedo, número 77, Bairro Darcy Ribeiro, Contagem/MG.
3- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
É facultada a participação de toda e qualquer pessoa física e jurídica, independentemente de qualquer formalidade, fazendo-se identificar através de documentos de 
identidade: CPF ou CNPJ, quando for o caso, que atenda às condições deste Edital, sendo excluídas as que, incidirem no disposto no art. 9º da Lei 8.666/93 e no art. 33 
da lei Orgânica do Município de Contagem.
Art. 33 – O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio 
ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, e os servidores e empregados públicos municipais, não poderão contratar com o Município, 
subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções.
4 - DO LEILOEIRO E SUAS COMPETÊNCIAS 
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4.1- O Leiloeiro em conformidade com o art.53 da Lei 8.666/93 é o Senhor RAFAEL BRUNO DIAS, servidor deste município, matrícula número 41.242-3, que iniciará o 
pregão de arrematação, e deverá:
4.1.1-Cumprir fielmente o contrato de formalizado com o Município de Contagem, responsabilizando – se por todo o procedimento para a alienação, objeto deste 
Edital, inclusive pela expedição da nota de arrematação. 
4.1.2 – Entregar a ata circunstanciada à Comissão Permanente de Licitação até 03 (três) dias após a realização da seção de arrematação.
5 – DAS COMPETÊNCIAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
5.1- Manter o animal, objeto da licitação, à disposição dos interessados para vistoria.
5.2 – Providenciar a entrega do animal arrematado na data aprazada.
5.3- Acompanhar todos os trabalhos do leilão por meio da Comissão Permanente de Licitação. 
6 – DO LEILÃO E SUAS CONDIÇÕES
6.1 – Os animais leiloados serão entregues no estado em que se encontram, livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
6.1.1 – O Município de Contagem não se responsabiliza pela qualidade, deficiência ou pela impossibilidade de aproveitamento dos animais, objetos deste LEILÃO;
6.1.2- Os interessados deverão fazer a vistoria “IN LOCO”, não serão aceitas reclamações posteriores;
6.2 – As propostas deverão ser feitas uma para cada lote e os valores deverão ser iguais ou superiores ao valor mínimo de arrematação, informado no Anexo I deste 
Edital;
6.2.1 – Durante a visita, fica terminantemente proibida a retirada de qualquer animal do local em que se encontra;
6.3 – Os animais em LEILÃO serão apregoados na ordem em que aparecem no Anexo I deste Edital;

6.4 – Fica a critério da Prefeitura Municipal de Contagem incluir e/ou excluir animais do presente LEILÃO; bem como, retirar e agrupar lotes, tudo de acordo com o 
interesse público, a ser efetuado pelo LEILOEIRO, visando facilitar a venda destes bens.
6.5 – Não cabe reclamação, nem desistência após o oferecimento do melhor lance;
6.6 – As despesas e responsabilidade com o transporte, carregamento, retirada e transferência do(s) bem(bens) arrematado(s) correrão por conta do arrematante;
6.7 – Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos em decorrência da arrematação.
7 – DOS PAGAMENTOS
7.1 – Os arrematantes pagarão à Prefeitura Municipal de Contagem, à vista, 100% (cem por cento) do valor do(s) lote(s) arrematado(s), devendo os mesmos efetuar os 
pagamentos junto à rede de bancos credenciados por esta Prefeitura.
7.1.1 – Não serão permitidos descontos para pagamento à vista;
7.2 – O Arrematante deverá apresentar, no ato do pagamento, documento de identificação: CNPJ, para pessoa jurídica, e, Cédula de Identidade e CPF, no caso de pes-
soa física;
7.3 – Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional.
7.4 – As operações, cujo pagamento se der em cheque, somente serão concretizadas após a compensação bancária deste, quando então será expedida a competente 
Carta de Arrematação, finalizando-se o negócio, pela tradição, com a entrega do (s) bem (s):
7.4.1 – Considera-se automaticamente anulada a arrematação, nos casos de pagamento em cheque que for devolvido ou sustado, qualquer que seja o motivo.
8 – DA LIBERAÇÃO E RETIRADA DOS BENS
8.1 – Os bens arrematados terão o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do leilão, para a retirada dos bens, perdendo o arrematante todo e qualquer direito sobre os 
bens arrematados e não retirados no prazo, sendo considerado DESISTENTE;
8.2 – A Nota de Arrematação expedida pelo Leiloeiro Oficial é documento indispensável à entrega do(s) bem(bens) arrematado(s).
9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS
9.1 – Quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais acerca deste Edital poderão ser obtidas através do LEILOEIRO, que atende pelo telefone (31) 3356.8460, de 
segunda a sexta, no horário de 08 às 17 horas;
9.2 – Os interessados não poderão alegar desconhecimento das condições editalícias, bem como das condições em que se encontram os animais, uma vez que a 
simples participação pressupõe aceitação tácita das normas estabelecidas.
9.3 – As vendas realizadas no presente leilão são irrevogáveis, não sendo permitido aos arrematantes recusar os bens adquiridos, bem como pleitear a redução do valor 
de arrematação;
9.4- Fica a cargo da Comissão Permanente de Licitação a responsabilidade pela substituição do leiloeiro, em sua falta, de modo a não prejudicar a realização do cer-
tame; 
9.5 – Fica eleito o Fórum da Comarca de Contagem/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente processo licitatório.
Contagem, 12 de dezembro de 2014. Rafael Bruno Dias – Leiloeiro Administrativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
EDITAL DE LEILÃO DE ANIMAL APREENDIDO Nº. 096/2014 

LOTE ESPECIFICAÇÃO DOS ANIMAIS LANCE MÍNIMO

01 Cavalo baio, apreendido em 26/10/2014, no Bairro Laguna. R$ 100,00

02 Égua pedres, apreendida em 22/10/2014, no Bairro Petrolândia. R$ 100,00

03 Cavalo baio, apreendido em 21/10/2014, no Bairro Europa. R$ 100,00

04 Égua castanha clara, apreendida em 27/10/2014, no Bairro San Remo. R$ 100,00

05 Égua castanha escura, apreendida em 27/10/2014, no Bairro San Remo. R$ 100,00

06 Cavalo branco, apreendido em 27/10/2014, no Bairro San Remo. R$ 100,00

ATO DE SUSPENSÃO Nº 89, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Juliana de Moura Santos, Matrícula nº 
42518-4, ocupante do cargo efetivo de Analista Fazendário, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:
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De Até

13 de agosto de 2014 08 de fevereiro de 2015

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de agosto de 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 90, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições,  e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que o servidor Roberto dos Santos Souza, Matrícula nº 
42445-5, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, esteve afastado das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica:

De Até

03 de outubro de 2014 17 de outubro de 2014

18 de outubro de 2014 15 de dezembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando o servidor volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de outubro 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 91, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Marina Márcia Chiari, Matrícula nº 45986-0 
ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Básica PEB 2, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

26 de maio de 2014 21 de novembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de maio de 2014.
Contagem, de 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 92, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Maria José de Magalhães Soares, Matrícula 
nº 46025-7 ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Básica PEB 1, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

05 de maio de 2014 06 de julho de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de maio de 2014.
Contagem, de 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 93, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
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CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Karla Gonçalves dos Santos, Matrícula nº 
37290-0 ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Básica PEB 1, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

14 de julho de 2014 09 de janeiro de 2015

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de julho de 2014.
Contagem, de 12 de dezembro de 2014.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 94, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições,  e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Vanusa Cristina Martins Silva, Matrícula nº 
42160-0, ocupante do cargo efetivo de Secretário Escolar, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica:

De Até

07 de Julho de 2014 05 de agosto de 2014

06 de agosto de 2014 04 de setembro de 2014

05 de setembro de 2014 30 de setembro de 2014

01 de outubro de 2014 29 de novembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de Julho 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 95, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Natália Aparecida Oliveira dos Santos Lopes, 
Matrícula nº 41706-8 ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

21 de julho de 2014 16 de janeiro de 2015

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de julho de 2014.
Contagem, de 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 96, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Thamires América Assis Silva Pereira, 
Matrícula nº 42366-1 ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até
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25 de agosto de 2014 20 de fevereiro de 2015

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de agosto de 2014.
Contagem, de 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 97, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições,  e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que o servidor Vinícius Gustavo Reis de Paula, Matrícula nº 
42371-8, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, esteve afastado das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica:

De Até

03 de Julho de 2014 04 de Julho de 2014

07 de Julho de 2014 18 de Julho de 2014

22 de Julho de 2014 23 de Julho de 2014

25 de Julho de 2014 30 de Julho de 2014

01 de agosto de 2014 10 de agosto de 2014

12 de agosto de 2014 24 de agosto de 2014

26 de agosto de 2014 03 de setembro de 2014

04 de setembro de 2014 13 de setembro de 2014

15 de setembro de 2014 23 de setembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando o servidor volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de Julho 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 98, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 (inciso I) e 15;
CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estágio probatório estando em efetivo exercício do desempenho das atribuições do cargo efetivo para o qual foi 
nomeado; e,
CONSIDERANDO que o servidor se encontra a disposição da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, segundo Ato Administrativo nº 
15.585, de 02 de setembro de 2014; 
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que o servidor Alexandre Luz Martins, Matrícula nº 31446-3, 
ocupante do cargo efetivo de Técnico Superior em Gestão Pública Municipal, estiver a disposição da FAMUC, no período de 31 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 
2014.
Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando o servidor volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de agosto de 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 99, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Edilaine Ferreira de Mendonça, Matrícula           
nº 44613-0, ocupante do cargo efetivo de Secretário Escolar, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

21 de outubro de 2014 18 de abril de 2015
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Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de outubro de 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 100, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Simone Maria Gomes, Matrícula nº 44612-2, 
ocupante do cargo efetivo de Secretário Escolar, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

11 de agosto de 2014 06 de fevereiro de 2015

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de agosto de 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 101, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Gleicilene Silva de Oliveira Souza, Matrícula 
nº 44611-4, ocupante do cargo efetivo de Secretário Escolar, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

25 de setembro de 2014 23 de março de 2015

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de setembro de 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 102, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Sandra Denise Lorenco Melo, Matrícula nº 
44607-6, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 1, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

02 de julho de 2014 28 de dezembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de julho de 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 103, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Priscila Sales Geraldo, Matrícula nº 40390-3, 
ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 1, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:
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De Até

24 de setembro de 2014 22 de março de 2015

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de setembro de 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 104, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Danielle Svagera Dias Teixeira Alves de Frei-
tas, Matrícula nº 39457-2, ocupante do cargo efetivo de Pedagogo, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença maternidade:

De Até

14 de julho de 2014 09 de janeiro de 2015

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de julho de 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 105, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições,  e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Marlise Vieira Gualberto, Matrícula nº 
38040-7, ocupante do cargo efetivo de Pedagogo, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica:

De Até

05 de junho de 2014 30 de junho de 2014

01 de julho de 2014 29 de julho de 2014

13 de novembro de 2014 14 de novembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de junho 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 106, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições,  e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Helena Maria do Carmo Silva, Matrícula              
nº 35355-8, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 1, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica:

De Até

05 de julho de 2014 09 de julho de 2014

10 de julho de 2014 10 de julho de 2014

11 de julho de 2014 15 de julho de 2014

16 de julho de 2014 14 de agosto de 2014

15 de agosto de 2014 09 de setembro de 2014
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10 de setembro de 2014 07 de novembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de julho 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 107, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições,  e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Roberta Chaves Santiago, Matrícula nº 
44608-4, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 1, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica:

De Até

26 de setembro de 2014 10 de outubro de 2014

11 de outubro de 2014 24 de dezembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de setembro 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 108, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições,  e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que o servidor Daniel Reis Siqueira, Matrícula nº 2128008-9, 
ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 2, esteve afastado das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica:

De Até

21 de julho de 2014 18 de outubro de 2014

20 de outubro de 2014 18 de dezembro de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando o servidor volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de julho 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013

ATO DE SUSPENSÃO Nº 109, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições,  e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Nilva Aparecida Teodora Elorde, Matrícula        
nº 2128100-0, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 1, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença médica:

De Até

27 de agosto de 2014 22 de janeiro de 2015

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de agosto 2014.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013
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ATO DE SUSPENSÃO Nº 110, de 12 de dezembro de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1° Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Fernanda Cristiane Xavier Luz dos Santos, 
Matrícula nº 44621-1, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 2, esteve afastada das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença mater-
nidade:

De Até

05 de dezembro de 2013 02 de junho de 2014

Art. 2° A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório é retomada quando a servidora volta a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3° Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de dezembro de 2013.
Contagem, 12 de dezembro de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013
I - Geraldino Rolla Ramos – Diretor de Valorização Funcional do Servidor (Presidente)
II - Daniel Abe – Gerente de Cargos, Carreiras e Desempenho
III - Maristhela Gonçalves de Moura Bicalho – Gestor I;
IV - Valéria Estevam Dutra – Gestor I;
V - Vanes Santtana Damião Diniz - Gerente de Medicina e Segurança do Trabalho;
VI - Regina Alves Caetano De Oliveira - Diretor Geral de Gestão de Pessoas;
VII - Andrea Cristina S.F. Moreira - Técnico Superior em Administração.

AVISO DE SUSPENSÃO “SINE DIE”  
CONCORRÊNCIA N.º017/2014
PROCESSO N° 187/2014
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, a SUSPENSÃO 
“sine die” do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a “Contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução 
das Obras de Drenagem e Pavimentação de vias diversas no Bairro Chácaras Cotia/Conjunto Carajás, no Município de Contagem – MG, conforme solicitação da Secreta-
ria Municipal de Obras e Serviços Urbanos”. A suspensão se faz devido necessidade de reanalise dos termos do edital.
Contagem, 15 de dezembro de 2014
Luiz Adolfo Belém
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 05 de Dezembro de 2014.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2014
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES 
NATUREZA DA DESPESA: 339039-70 –  AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame, as empresas abaixo relacionadas: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL ESTIMADO

COMPUSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. 01 R$ 467.679,98

BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. 02 R$ 80.079,82

ALLEN BH SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 03 R$ 719.800,00

TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. 04 R$ 86.556,82

PREÇO TOTAL =====================> R$ 1.354.116,62
Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 1.354.116,62 (Um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).
Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro
DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta às licitantes vencedoras COMPUSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., ALLEN BH SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. e TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA., no valor de R$ 1.354.116,62 (Um milhão, trezentos e cinquenta e 
quatro mil, cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) modalidade Pregão Presencial nº 043/2014, homologo a licitação para assinatura das respectivas atas de 
registro de preços
Contagem, 05 de Dezembro de 2014.
Rafael Silveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO
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Conselho Municipal de Previdência - CMP
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Conselheiros do CMP para Reunião Ordinária do mês de DEZEMBRO de 2014, a realizar-se no dia 17/12 (4ª feira), às 14 horas, na sede do Previ-
con, sito a Rua José Carlos Camargos, nº 130 - Centro de Contagem,  para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1-Leitura e análise das atribuições do CMP;
2 – Cronograma de reuniões para o ano de 2015
2-Assuntos diversos.
Contagem, 10 de dezembro de 2014.
Geraldino Rolla Ramos
Presidente do CMP  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS PMC 03/2014
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Contagem faz saber a todos que, transcorrido o prazo de interposição de recursos por parte dos interessados, HOMOLOGA o resultado do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS PMC 03/2014, para as funções de Coordenador Pedagógico, Coordenador Setorial e Profissional de Educação Física do Programa 
Segundo Tempo, para composição de quadro para contratações temporárias de excepcional interesse público, em caráter de urgência, do quadro de pessoal da Prefei-
tura Municipal de Contagem, conforme Edital PMC 03/2014, publicado na Edição 3.457, do Diário Oficial Eletrônico de Contagem, de 03 de setembro de 2014, cuja 
validade será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
Contagem, 15 de dezembro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito Municipal de Contagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Contagem, através da Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PRE-
GÃO, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, conforme abaixo:
1) PREGÃO PRESECIAL Nº. 057/2014 – PROCESSO Nº. 200/2014 –  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR/2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM/MG.   – marcado para às 09h00min do dia 05/01/2015.
Os edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site  www.contagem.mg.gov.br e/ou na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 
200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão 
um CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 3356.6658. Contagem, 15/12/2014 – Jáder Luís Sales Júnior - Equipe de Pregão.

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

Portaria SEDSCON nº. 088/2014, de 15 de  dezembro de 2014.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO que;
a)    o Comandante da Guarda Municipal encaminhou à Corregedoria da Guarda o ofício GMC 146/2013 solicitando providências quanto ao disparo de I.M.P.O – Instru-
mento de Menor Potencial Ofensivo do tipo emissão de impulso elétrico, que em tese, foi  efetuado pelo servidor Guarda Municipal  A. M. M. D.,matrícula n.º 33.411-1;
b)  foi lavrado Boletim de Ocorrência pela Guarda Municipal e o servidor elaborou um relatório onde menciona  que “ no momento em que retirava o cartucho no 
procedimento de teste de centelha ocorreu o disparo”.
c)    Se  mostra necessária a investigação das reais causas que ensejaram o fato, tendo em vista a adoção de medidas preventivas de caráter pedagógico com o fito de 
evitar a repetição de fatos semelhantes com o servidor, resguardando a imagem da instituição e ainda a fim de ressarcimento ao erário.
d) de acordo com o ofício GMC nº 400/2014, não existe disparo acidental e quando há um disparo de IMPO não amparado pelo regular exercício da função há prejuízo 
para a administração; 
e)    Finalmente, a necessidade de dar maior transparência possível aos atos da Administração Pública, em atendimento aos  princípios constitucionais.
RESOLVE 
Instaurar Processo Administrativo, em desfavor do servidor A. M. M. D., matrícula n.º 33.411-1, Guarda Municipal,  para apurar se houve culpa por parte do servidor a 
fim de ressarcimento ao erário.
Em vista do exposto, determino: 
Art. 1º - A citação do (a) servidor (a), A. M. M. D., matrícula n.º 33.411-1, para responder a todos os termos do Processo Administrativo,  devendo ser expedida a res-
pectiva carta para tal finalidade.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
 Secretaria Municipal de Defesa Social, em Contagem, aos 15 de dezembro 2014.
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Defesa Social
 
Portaria SEDSCON nº. 091/2014, de 15 de dezembro de 2014.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO que;
a)    o Comandante da Guarda Municipal encaminhou à Corregedoria da Guarda o ofício GMC 152/2013 solicitando providências quanto ao disparo de I.M.P.O – Instru-
mento de Menor Potencial Ofensivo do tipo emissão de impulso elétrico, que em tese, foi  efetuado pelo servidor Guarda Municipal  W. A. M., matrícula n.º 36.321-9;
b)  foi lavrado Boletim de Ocorrência pela Guarda Municipal e o servidor elaborou um relatório onde menciona  que “ no momento em que retirava o cartucho no 
procedimento de teste de centelha ocorreu o disparo”.
c)    Se  mostra necessária a investigação das reais causas que ensejaram o fato, tendo em vista a adoção de medidas preventivas de caráter pedagógico com o fito de 
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evitar a repetição de fatos semelhantes com o servidor, resguardando a imagem da instituição e ainda a fim de ressarcimento ao erário.
d) de acordo com o Ofício nº GMC 400/2014, não existe disparo acidental e quando há um disparo de IMPO não amparado pelo regular exercício da função há prejuízo 
para a administração; 
e)    Finalmente, a necessidade de dar maior transparência possível aos atos da Administração Pública, em atendimento aos  princípios constitucionais.
RESOLVE 
Instaurar Processo Administrativo, em desfavor do servidor W. A. M., matrícula n.º 36.321-9, Guarda Municipal, para apurar se houve culpa por parte do servidor a fim 
de ressarcimento ao erário.
Em vista do exposto, determino: 
Art. 1º - A citação do (a) servidor (a), W. A. M., matrícula n.º 36.321-9, para responder a todos os termos do Processo Administrativo, devendo ser expedida a respectiva 
carta para tal finalidade.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Defesa Social, em Contagem, aos 15 de dezembro 2014.
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Defesa Social

Portaria SEDSCON nº. 092/2014, de 15 de dezembro de 2014.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO que;
a)    o Comandante da Guarda Municipal encaminhou à Corregedoria da Guarda o ofício GMC 141/2013 solicitando providências quanto ao disparo de I.M.P.O – Instru-
mento de Menor Potencial Ofensivo do tipo emissão de impulso elétrico, que em tese, foi  efetuado pelo servidor Guarda Municipal  L. S. A., matrícula n.º 33.754-4;
b)  foi lavrado Boletim de Ocorrência pela Guarda Municipal e o servidor elaborou um relatório onde menciona  que “ no momento em que retirava o cartucho no 
procedimento de teste de centelha ocorreu o disparo”.
c)    Se  mostra necessária a investigação das reais causas que ensejaram o fato, tendo em vista a adoção de medidas preventivas de caráter pedagógico com o fito de 
evitar a repetição de fatos semelhantes com o servidor, resguardando a imagem da instituição e ainda a fim de ressarcimento ao erário.
d) de acordo com o ofício GMC nº 400/2014, não existe disparo acidental e quando há um disparo de IMPO não amparado pelo regular exercício da função há prejuízo 
para a administração; 
e)    Finalmente, a necessidade de dar maior transparência possível aos atos da Administração Pública, em atendimento aos  princípios constitucionais.
RESOLVE 
Instaurar Processo Administrativo, em desfavor do servidor L. S. A., matrícula n.º 33.754-4, Guarda Municipal, para apurar se houve culpa por parte do servidor a fim de 
ressarcimento ao erário.
Em vista do exposto, determino: 
Art. 1º - A citação do (a) servidor (a), L. S. A., matrícula n.º 33.754-4, para responder a todos os termos do Processo Administrativo, devendo ser expedida a respectiva 
carta para tal finalidade.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Defesa Social, em Contagem, aos 15 de dezembro 2014.
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Defesa Social

Portaria SEDSCON nº. 089/2014, de 15 de dezembro de 2014.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO que;
a)    o Comandante da Guarda Municipal encaminhou à Corregedoria da Guarda o Memorando GMC 020/2013 solicitando providências quanto ao disparo de I.M.P.O 
– Instrumento de Menor Potencial Ofensivo do tipo emissão de impulso elétrico, que em tese, foi  efetuado pelo servidor Guarda Municipal  P. A. DA S. F., matrícula n.º 
36.293-0;
b)  foi lavrado Boletim de Ocorrência pela Guarda Municipal e o servidor elaborou um relatório onde menciona  que “ no momento em que retirava o cartucho no 
procedimento de teste de centelha ocorreu o disparo”.
c)    Se  mostra necessária a investigação das reais causas que ensejaram o fato, tendo em vista a adoção de medidas preventivas de caráter pedagógico com o fito de 
evitar a repetição de fatos semelhantes com o servidor, resguardando a imagem da instituição e ainda a fim de ressarcimento ao erário.
d) de acordo com o ofício GMC 400/2014, não existe disparo acidental e quando há um disparo de IMPO não amparado pelo regular exercício da função há prejuízo 
para a administração; 
e)    Finalmente, a necessidade de dar maior transparência possível aos atos da Administração Pública, em atendimento aos  princípios constitucionais.
RESOLVE 
Instaurar Processo Administrativo, em desfavor do servidor P. A. DA S. F., matrícula n.º 36.293-0, Guarda Municipal, para apurar se houve culpa por parte do servidor a 
fim de ressarcimento ao erário.
Em vista do exposto, determino: 
Art. 1º - A citação do (a) servidor (a), P. A. DA S. F., matrícula n.º 36.293-0, para responder a todos os termos do Processo Administrativo, devendo ser expedida a res-
pectiva carta para tal finalidade.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Defesa Social, em Contagem, aos 15 de dezembro 2014.
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Defesa Social
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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 1052/2014
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 Universal Riacho Ltda – ME, CNPJ:Nº.04.700.334/0001-29, localizado à Rua Rio Verde, Nº 374, 
Bairro Riacho das Pedras, 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 comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio varejista de 
outros produtos não especificados anteriormente; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; atividades de profissionais da 
área de saúde não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4771-7/03.00; 4772-5/00.00; 
4729-6/99.00; 4789-0/99.00; 4789-0/04.00; 8650-0/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 20500/2013-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 24/11/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 1054/2014
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 Eli Francisca de Sousa Bessa – ME, CNPJ:Nº.21.035.937/0001-72, localizado à Rua Humberto de Moro, 
Nº 391 – Loja / Tipo 1, Box 109, Bairro Inconfidentes, 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 em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifica-
dos anteriormente; comércio varejista de artigos esportivos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4729-6/99.00; 
4763-6/02.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 19237/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 24/11/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 1055/2014
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 LPK Transportes Eireli EPP, CNPJ:Nº.01.313.823/0001-30, localizado à Rua Simão Antônio, Nº 1.025, Bairro 
Cinco - Perobas, 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 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal, intermunicipal, interestadual, e internacional, enquadra-
das na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4930-2/01.01; 4930-2/01.02, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
11844/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 24/11/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N.º1038/14 
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 Cantinho do Produtor Ltda – ME, CNPJ: 41.737.305/0001-68, localizada na BR 040, KM 688, S/Nº, Pavilhão 
MLP, Loja 3, Bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, Certidão de Regularidade Ambiental – Diretrizes Ambientais, com validade até 10 de novembro de 2022, para 
exercer atividade de comércio varejista e atacadista de mercadorias em geral, conforme autos do processo administrativo nº 03A.11570/2011. Com condicionantes.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N.º1039/14 
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 Luc Rocha Materiais de Construção Ltda., CNPJ: 04846080/0001-51, localizada na Avenida Diamante, Nº 
179, Bairro Sapucaias II, Contagem, Minas Gerais, Certidão de Regularidade Ambiental – Diretrizes Ambientais, com validade até 10 de novembro de 2022, para exercer 
atividade de comércio varejista de materiais de construção em geral, conforme autos do processo administrativo nº 03A.11232/2012. Com condicionantes.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do 5º TA ao CT 010/2010/FMS, dispensa n° 087/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e GELSINEUSA PEREIRA DA SILVA. 
Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 010/2010/FMS, pelo período de 06 (seis) meses. O valor total da renovação é 6.349,92(Seis mil 
trezentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.
0017.2147.339036.14 CR 929, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 11 de agosto de 2014.

Extrato do 1º TA ao CT 103/2013/FMS, dispensa n° 087/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e JOSE FLAVIO VIEIRA. Constitui objeto 
do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 103/2013/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é 29.070,00(vinte e nove mil e se-
tenta reais). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.0017.2147.339036.14 CR 929, fonte do recurso 
214801. Em Contagem, 28 de agosto de 2014.

A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/MG – Fundo Municipal de Saúde, através da Equipe de Pregão – Avisa que a Equipe Técnica de Compras do HMMC, 
após análise, decidiu APROVAR as amostras apresentadas pela Licitante OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conforme Parecer Técnico Nº NR PT 074/2014 
de 10/11/14, juntado às fls. 312 dos autos do Pregão Presencial 123/2014, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE PAPEL 
TOALHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. Em 12 de novembro de 2014. O Pregoeiro, Márcio 
Eustáquio de Rezende Júnior.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 096/2014 - PAC Nº. 197/2014
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OBJETO:  Aquisições de dietas enterais liquida, para atender aos usuários: 
* Grissy Vitória da Silva, ordem judicial nº 4129-15.2013.4.01.3820;
* Henrique dos Santos, ordem judicial nº 4145-66.2013.4.01.3820; 
* Leandro Vieira dos Santos, ordem judicial nº 4127-45.2013.4.01.3820;  
* Lucas Wanderci Rodrigues dos Santos, ordem judicial nº 4131-82.2013.4.01.3820;
* Paulo Márcio de Sena Ribeiro, ordem judicial nº 4142-14.2013.4.01;
* Renato Cleiton Alessandro Ciriaco Venancio, ordem judicial nº 4147-36.2013.4.01.3820.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1  10.302.0001.2145  339030 07 – CR 1049 214901
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa VIAMED COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº. 
64.306.913/0001-13, no valor total de R$ 11.664,40 (onze mil seiscentos e sessenta e quatro reais).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa VIAMED COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº. 
64.306.913/0001-13, no valor total de R$ 11.664,40 (onze mil seiscentos e sessenta e quatro reais). Publique-se.
Contagem, 12 de Novembro de 2014.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 108/2014 - PAC Nº. 236/2014
OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção automotiva preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, 
acessórios, mão de obra, serviços de lanternagem, de pintura, de borracharia, e serviço de auto socorro mecânico com assistência 24 horas, para os veículos que com-
põem a frota da Secretaria Municipal de Saúde e da FAMUC.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1 10.301.0017.2137  339030 25 – CR 922-932 214801
       1113.1 10.302.0001.2137  339030 25 – CR 1049 214901
                               1113.1 10.302.0019.2137  339039 15– CR 1098 214901
                               1113.1 10.305.0020.2137  339030 25 – CR 1159 215001
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa HELOÍSA FLÁVIA FREITAS MALTA SILVA - ME, inscrita no 
CNPJ nº. 09.498.974/0001-11, no valor total de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa HELOÍSA FLÁVIA FREITAS MALTA SILVA - ME, inscrita no 
CNPJ nº. 09.498.974/0001-11, no valor total de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco reais). Publique-se.
Contagem, 01 de Dezembro de 2014.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 110/2014 - PAC Nº. 242/2014
OBJETO: Aquisição de cadeiras de rodas para usuária Eva Goulart Gusmão Santos, conforme mandado judicial Nº 0079.14.040234-2
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1  10.302.0001.2145  339030 35 – CR 1049 214901
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa CIRURGICA BEM ESTAR LTDA, inscrita no CNPJ nº. 
11.818.858/0001-84, no valor total de R$ 2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa CIRURGICA BEM ESTAR LTDA, inscrita no CNPJ nº. 
11.818.858/0001-84, no valor total de R$ 2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais). Publique-se.
Contagem, 07 de Novembro de 2014.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 113/2014 - PAC Nº. 255/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 01 interprete de libras, no período de 180 dias para usuária Natalia Nayme De Melo Afonso 
conforme mandado judicial Nº 0079.13.019714-2.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1 10.302.0001.2145 339037 00 – CR 1901 214901
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA – EIRELI - EPP, 
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inscrita no CNPJ nº. 04.281.586/0001-60 no valor total de R$ 35.276,34 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA – EIRELI - EPP, inscri-
ta no CNPJ nº. 04.281.586/0001-60 no valor total de R$ 35.276,34 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Publique-se.
de Novembro de 2014.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 120/2014 - PAC Nº. 275/2014
OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço para eventos, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem na realização de 
seminário de planejamento em Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1 10.122.0001.2240  339039 62 – CR 1810 215202
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa ACTUALL HOTEL E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 
06.083.138/0001-88, no valor total de R$ 3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa ACTUALL HOTEL E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 
06.083.138/0001-88, no valor total de R$ 3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais). Publique-se.
Contagem, 17 de Novembro de 2014.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Famuc

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os membros da Comissão de Revisão da Lei Complementar nº 104, de 20 de janeiro de 2011, abaixo relacionados, para reunião a realizar-se no dia 
17 de dezembro de 2014 (quarta-feira) às 09 horas, na sala de reuniões da Superintendência de Atenção à Saúde – SAS, na sede da FAMUC.
I. Alexandre Mendes dos Santos;
II. Andrea Nascimento Cruz;
III. Carmen Carvalhais de Oliveira; 
IV. Eliane Soares Padilha;
V. Érica Pereira Viana Mendonça; 
VI. Geizi Ferreira da Silva;
VII. Isis Regina Conceição de Oliveira; 
VIII. Maria de Fátima Oliveira;
IX. Paulo Henrique Teixeira Belmiro; 
X. Suely Xavier de Lima.
Grazielle Fernanda da Silva Carvalho
Presidente da Comissão de Revisão da Lei Complementar nº 104 de 20 de janeiro de 2011

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 069
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 – 069º 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 16/12/2014 a 23/12/2014:
MÉDICO CLÍNICO GERAL - 1º classificado
Contagem, 11 de Dezembro de 2014.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

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:
69º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 1º ANA JÚLIA LEITE FERRAZ DA COSTA 5,00 CLASSIFICADO
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Comissão de Avaliação de Títulos
Antonio Sergio Karklin Tavares 
Fernando Eustaquio Palhares
Wellington Moreira Lamy
Contagem, 11 de Dezembro de 2014

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  03/12/2014  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 133/14

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

03/12/2014 4371002201402224 B503761943 HQD1021 Deferido LUZIA IVONE DOS SANTOS                  

03/12/2014 4371001201402395 C164447001 NYF8645 Deferido GUSTAVO ESTEVES SOBRINHO                

03/12/2014 4371002201402439 C165499401 HGU8730 Deferido GABRIEL DA COSTA BARBOSA                

03/12/2014 4371001201402480 C164267001 GKU0883 Indeferido RUTH COSTA                              

03/12/2014 4371002201402481 C164424101 GKU0883 Indeferido RUTH COSTA                              

03/12/2014 4371001201402482 C164569901 GKU0883 Indeferido RUTH COSTA                              

03/12/2014 4371001201402492 AG00060379 HNU2816 Indeferido JOSE ANTONIO DA CUNHA                   

03/12/2014 4371001201402490 AG00060042 HAB2737 Indeferido CLAUDIO OLIVIO BARBOSA                  

03/12/2014 4371002201402359 AH00005716 OPK2850 Indeferido PATRICIA MARA L. GUIMARAES              

03/12/2014 4371001201402454 D114420608 MKG7396 Indeferido HIGOR CORREA SCHELEMBERG                

03/12/2014 4371002201402479 C164049701 GKU0883 Indeferido RUTH COSTA                              

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 03 de Dezembro de 2014
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  05/12/2014  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 065/14

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

05/12/2014 4371002201402085 C163776401 HMG3490 Indeferido DANILO NUNES SANTOS  

05/12/2014 4371001201402280 AB01183698 GVP5671 Indeferido MARIO CESAR RAMOS PENA                  

05/12/2014 4371002201402345 AG00052571 OXF7380 Indeferido WAGNER MARTINS SANTANA DA SILVA              

05/12/2014 4371002201402335 B503675713 EBA8592 Indeferido FELIPE ROBERTO PIRES DA SILVA           

05/12/2014 4371001201402284 AH00005937 GTF6672 Indeferido ANTONIO VICENTE DE FREITAS FILHO        

05/12/2014 4371001201402361 AB01185550 GOK6338 Indeferido FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA             

05/12/2014 4371002201402475 B503674063 OME6688 Indeferido ISMAEL SILVA MONTEIRO JUNIOR            

05/12/2014 4371002201402493 B160889313 HKZ5888 Indeferido DIANE LEITE SABINO                      

05/12/2014 4371002201402487 AH00005516 OPX8276 Indeferido VALDIR NAVARRO DE FREITAS               



Contagem, 16 de  dezembro de 2014 Página 21 de 23 Diário Oficial de Contagem - Edição 3529

"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.

05/12/2014 4371002201402392 AB01184341 OLV2975 Indeferido EDVALDO PEREIRA DA SILVA                

05/12/2014 4371001201402476 B503706663 OME6688 Indeferido ISMAEL SILVA MONTEIRO JUNIOR            

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Mário Baptista de Oliveira
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG
Secretaria da JARI CONTAGEM, 15 de Dezembro de 2014
   Maria Adelita Moreira
     Gerente Administrativa da JARI/JARIT/COJUR

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM/ MG
CONCURSO PÚBLICO - TRANSCON - EDITAL 01/2014
CARGO: 201 - AGENTE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

RESULTADO COMPLEMENTAR DO RECURSO CONTRA PROVA DE 2ª ETAPA - PROVA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO POR TESTES ESPECÍFICOS

CONSIDERANDO que dia 08/12/14 foi feriado no Município de Contagem e o atraso do correio na entrega da documentação que foi devidamente postada dentro do 
prazo, publica o seguinte resultado:

CARGO NOME INSCRIÇÃO SITUAÇÃO 

201 KELLY CRISTINA PARANHOS 900120 INDEFERIDO
Contagem, 11 de dezembro de 2014.
Agostinho Fernandes da Silveira  
Presidente da TransCon 

Atos do Legislativo

Ata da 39ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e quatorze. Aos vinte e cinco dias do mês de novembro, realizou-se, neste Legislativo, 
no Plenário “Vereador José Custódio”, a trigésima nona reunião ordinária com a presença de dezoito vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador 
Gil Antônio Diniz solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência dos seguintes vereadores: Ricardo Rocha de Faria, Rodinei 
Ferreira Dias e William Vieira Batista.  Em seguida, o vereador José Antônio Procópio de Almeida fez a leitura do Capítulo 21, Versículos 5 a 11, narrado por São Lucas, 
da Bíblia Sagrada. Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem.Logo após, foi lido e encaminhado à Mesa Diretora, o Ofício Nº 069/2014, de autoria do 
vereador Alexsander Chiodi da Silva, que convida o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Sr. Luiz Eustáquio Teixeira de Magalhães para comparecer a esta 
Casa Legislativa e prestar esclarecimentos a respeito do serviço de limpeza de fossa no município de Contagem. Foi ainda lido e encaminhado à Mesa Diretora o Ofício, 
de autoria do vereador William Vieira Batista, que justifica a sua ausência nesta reunião devido a seu tratamento médico na data de hoje. Prosseguindo,  foram lidos e 
encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei Complementar Nº 028/2014 – “Altera  a Lei Complemen-
tar Nº 178, de 07 de novembro de 2014, que estabelece Processo de Avaliação Diferenciada de Obras Públicas, e dá outras providências”, de autoria do Poder Execu-
tivo; Projeto de Lei Complementar Nº 029/2014 – “Altera o Artigo 64 da Lei Complementar Nº 105, de 20 de janeiro de 2011, que institui o Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos para os Servidores Públicos do Município de Contagem da Administração Direta que integram os Quadros Setoriais da Administração, da ConParq, da 
Transcon e do CINCO, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Nº 028/2014 – Instituti o dia 20 de novembro como feriado municipal”, 
de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Nº 056/2014 – “Declara de utilidade pública a Associação Vida Ativa na Melhor Idade Paz e Alegria, com sede neste 
município”, de autoria do vereador Ricardo Rocha de Faria; Projeto de Lei Nº 057/2014 – “Dá nova redação aos dispositivos da Lei Nº 4.356, de 2 de junho de 2010”, 
de autoria do vereador José Antônio Procópio de Almeida. Na terceira parte da reunião foram, votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos Nºs 290 a 
306/2014; Indicações Nºs 924 a 943/2014; Moções Nºs 237 a 242/2014, apresentados pelos vereadores, para os quais não houve destaque. Passando à discussão e vo-
tação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, através de votação eletrônica, os Projetos de Resolução, a saber: Projeto de Resolução 
Nº 065/2014 – que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem à senhora Maria Dalva Couto Mendonça”, de autoria do vereador Professor Irineu Inácio da 
Silva; Projeto de Resolução Nº 066/2014 – que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Dr. Marino Reinaldo de Melo”, de autoria do vereador Obelino 
Marques da Silva; Projeto de Resolução Nº 067/2014 – que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Dr. Paulo Godim Jácome”, de autoria do vereador 
Obelino Marques da Silva; Projeto de Resolução Nº 068/2014 – que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Ilustríssimo Senhor Eliezete Francisco 
Rocha”, de autoria do vereador Rogério Braz de Almeida (Marreco). Foram ainda, votados e aprovados, no Parecer e em Primeiro Turno, por unanimidade, através de 
votação eletrônica, os seguintes projetos: Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município Nº 002/2014, que “Dá nova redação ao Artigo 117 da Lei Orgânica de 
Contagem, acrescentando o inciso III e Parágrafos”, de autoria de vários vereadores; Projeto de Lei Complementar Nº 025/2014 – que “ Altera e acrescenta dispositivos 
na Lei Complementar Nº 090, de 30 de julho de 2010, concede reajuste no vencimento dos servidores que menciona, integrantes do Quadro de Pessoal da Câmara 
Municipal de Contagem, e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 40ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 2 
de dezembro, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Roberto Ribeiro, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida 
e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 

Ata da 40ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e quatorze. Aos dois dias do mês de dezembro, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a quadragésima reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Gil Antô-
nio Diniz solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador William Vieira Batista..  Em seguida, o vereador Cláudio 
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Santos Fontes (Capitão Fontes) fez a leitura do Capítulo 10, Versículos 21 a 24, narrado por São Lucas, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem 
ressalva, a ata da reunião anterior.   Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem. Prosseguindo, foram lidas as correspondências recebidas e encaminha-
das à Gerência Legislativa para as providências de praxe. Foram ainda, lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a 
saber: Projeto de Lei Complementar Nº 030/2014 – “Altera a jornada de trabalho normal dos cargos de provimento efetivo mencionados, integrantes do Quadro Setorial 
da Saúde, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar Nº 027/2014 – “Cria o cargo de provimento efetivo de 
Professor de Educação Infantil – PEI, com jornada de 40 (quarenta) horas, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 
027/2014 – “Dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Emenda 
Nº 002 ao Projeto de Lei Complementar Nº 020/2014 – “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983 – “Código Tributário do Município 
de Contagem, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de Contagem Nº 001/2014 – “Altera 
dispositivos que trata do adicional por tempo de serviço público municipal; acrescenta dispositivos relacionados aos procedimentos do apostilamento ou estabilidade 
financeira do servidor público municipal; extingue o apostilamento ou estabilidade financeira e o reapostilamento; revoga e renumera dispositivos, e dá outras 
providências, de autoria do Poder Executivo; Emenda Modificativa Nº 001 à proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de Contagem Nº 001/2014/PE – “Altera 
dispositivos que trata do adicional por tempo de serviço municipal; acrescenta dispositivos relacionados aos procedimentos do apostilamento ou estabilidade financeira 
do servidor público municipal; extingue o apostilamento ou estabilidade financeira e o reapostilamento; revoga e renumera dispositivos, e dá outras providências”, de 
autoria de vários vereadores; Projeto de Resolução Nº 069/2014 – “Concede aos servidores que menciona a cesta natalina”, de autoria da Mesa Diretora. Na terceira 
parte da reunião foram, votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos Nºs 307 a 354/2014; Indicações Nºs 944 a 965/2014; Moções Nºs 243 e 244/2014, 
apresentados pelos vereadores, inclusive a matéria destacada, a saber: Requerimento Nº 353/2014 – Solicita a Administração Municipal, através do setor competente, 
que execute a manutenção de rede de iluminação pública, em caráter de emergência, em todo o município de Contagem,  de autoria do vereador Frederico Ricardo 
Fonseca Carneiro (Fredim). Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, os seguintes 
projetos: Projeto de Lei Complementar Nº 018/2014 – que “Altera a Lei Complementar nº 30, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Organização Administra-
tiva da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar Nº 019/2014, que “Altera a 
redação do artigo 56 da lei nº 3.366, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Quadro do Magistério do Município de Contagem, e 
dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Nº 020/2014, que “Dispõe sobre revisão do Plano Plurianual do Município de Contagem para o 
período de 2015 a 2017”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Nº 022/2014, que “Cria a Junta Administrativa de Indenizações, e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Nº 026/2014, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/A.,  e dá outras 
providências”, de autoria do Poder Executivo. Logo após, foi pedido “Vistas” pela maioria dos vereadores, ao Projeto de Lei Complementar Nº 020/2014, de autoria do 
Poder Executivo, e ao Projeto de Lei Complementar Nº 026/2014, de autoria do Poder Executivo. Nesse instante, o vereador Alex Chiodi manifestou a respeito de o 
Projeto de Lei Complementar Nº 025/2014. Alex explicou que esse projeto estaria recebendo 3 (três) emendas, de autoria de vários vereadores desta Casa, com o 
objetivo de atender às reivindicações dessa categoria. De acordo com Alex, essas emendas atenderiam os assistentes de creches que não receberam aumento no mês de 
junho passado, bem como, na questão de flexibilização, atendendo aos trabalhadores na contabilização de tempo de contribuição para a aposentadoria. Após esse 
pronunciamento, foi votado e aprovado, por unanimidade, em Segundo Turno e em Redação Final, o Projeto de Lei Complementar Nº 025/2014 – que “Altera e 
acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, concede adicional a título de abono, e dá outras providências”, de autoria do Poder 
Executivo. Esse projeto foi aprovado com o acréscimo de 3(três) emendas, de autoria da maioria dos vereadores, com o seguinte teor: Emenda Modificativa Nº 001 ao 
Projeto de Lei Complementar Nº 025/2014 – O Parágrafo Único do Artigo 4º do Projeto de Lei Complementar Nº 025/2014 – Art. 4º “Parágrafo Único – O servidor que 
se enquadrar nos termos estabelecidos no caput deste artigo terá garantido no valor dos proventos ou pensão, o acréscimo proporcional ao tempo de contribuição 
sobre o regime de flexibilização ampliada”; Emenda Modificativa Nº 002 ao Projeto de Lei Complementar Nº 025/2014 – O Artigo 7º do Projeto de Lei Complementar, 
passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se os demais: “Art. 7º - Fica renomeado para Agente de Educação Infantil o cargo de provimento efetivo de 
Assistente de Creche, criado pela Lei Complementar nº 024, de 06 de dezembro de 2006, abrangido pela Lei nº 3.367, de 1º de dezembro de 2000, e não optante Lei 
Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, com as alterações posteriores. Parágrafo 1º - O detentor do cargo de provimento efetivo de Agente de Educação 
Infantil, citado no caput deste artigo, faz juz à alteração do nível de vencimento, bem como o período de férias regulamentares estabelecidos pela Lei Complementar nº 
168, de 25 de junho de 2014. Parágrafo 2º - Retroage os efeitos, do disposto neste artigo, a 26 de junho de 2014, data da publicação da Lei Complementar nº 
168/2014. Art. 8º - As despesas decorrentes com a execução desta Lei Complementar ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares se 
necessário. Art. 9º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data da publicação. Art. 10 – Revogam-se o parágrafo 1º e seus incisos e o parágrafo 2º, ambos do artigo 
43 da Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010; Emenda Modificativa Nº 003 ao Projeto de Lei Complementar Nº 025/2014 – Dê-se ao caput do art. 43 da Lei 
Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, acrescido pelo art, 4º do Projeto de Lei Nº 025/2014, a seguinte redação: “Art. 43b – Os servidores detentores de cargos 
de provimento efetivo do Quadro Setorial da Educação, que estiverem em flexibilização de jornada de trabalho ampliada, prevista no art. 42 desta Lei Complementar, 
terão o adicional referente às horas correspondentes à flexibilização de jornada ampliada, incluído como base do cálculo da contribuição previdenciária”. Na sequência, 
foi votado e aprovado, por unanimidade,  em Segundo Turno e em Redação Final, o Projeto de Lei Complementar Nº 002/2014, que “Concede reajuste no vencimento 
dos servidores que menciona, integrantes do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Contagem, e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora. Esse 
projeto foi aprovado com o teor de uma emenda, de autoria de vários vereadores. Receberam parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, os 
projetos, a saber: Projeto de Lei Nº 045/2014, que “Declara de utilidade pública a “Associação Desportiva Dom Bosco”, de autoria do vereador Jérson Braga Maia 
(Caxicó), convertendo-se na Proposição de Lei Nº 059/2014; Projeto de Lei Nº 047/2014, que “Declara de utilidade pública a “Associação Espírita Educacional do Divino 
– ASEDIVI, com sede neste município”, de autoria do vereador José Antônio Procópio de Almeida, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 061/2014; Projeto de Lei Nº 
048/2014, que “Declara de utilidade pública o “Instituto Emanuel Alfa – IEA, com sede neste município”, de autoria do vereador Eduardo Tadeu Sendon, convertendo-
se na Proposição de Lei Nº 062/2014; Projeto de Lei Nº 051/2014, que “Cria o Dia do Escoteiro”, de autoria do vereador Alexsander Chiodi da Silva, convertendo-se na 
Proposição de Lei Nº 065/2014; Projeto de Lei Nº 052/2014, que “Declara de utilidade pública o “Instituto Débora Epi-IDE, com sede neste município”, de autoria do 
vereador Presidente Gil Antônio Diniz, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 066/2014; Projeto de Lei Nº 053/2014, que “Denomina logradouro público que 
menciona, neste município”, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 067/2014; Projeto de Lei Nº 055/2014, que 
“Denomina logradouro público que menciona, neste município, de autoria do vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical), convertendo-se na Proposição de Lei Nº 
069/2014.  No horário destinado ao Grande Expediente, a vereadora Isabella Filaretti discorreu sobre o Dia Mundial de Luta e Combate a AIDS. No seu breve pronuncia-
mento, Isabella convidou os parlamentares, em especial, aqueles representantes da Comissão de Saúde desta Casa para fazerem um trabalho de conscientização sobre 
a importância no combate ao vírus da AIDS. Na sequência, falou  o vereador 2º Vice-Presidente José de Souza que rendeu elogios a ex-prefeita e deputada estadual 
eleita, Marília Campos,  pela homenagem recebida do TCE - Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por se destacar em suas atividades no município de 
Contagem.  O que foi aparteado pelo vereador Obelino Marques que também rendeu elogios à ex-prefeita  Marília Campos. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 
41ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 9 de dezembro, às 9:00 horas.  Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Roberto Ribeiro, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se 
aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. Em Tempo: Por motivo de erro de redação, fica a ata da 39ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem, 
realizada no dia vinte e cinco de novembro do ano dois mil e quatorze, retificada conforme se segue: Onde se lê: Projeto de Lei Complementar Nº 025/2014 – que 
“Altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar Nº 090, de 30 de julho de 2010, concede reajuste no vencimento dos servidores que menciona integrantes do 
Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Contagem , e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora. Leia-se: Projeto de Lei Complementar Nº 025/2014 
– que “Altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010, concede adicional a título de abono, e dá outras providências”, de autoria 
do Poder Executivo. Aprovado ainda, no Parecer e em Primeiro Turno, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar Nº 002/2014, que “Concede reajuste no 
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vencimento dos servidores que menciona, integrantes do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Contagem, e dá outras providências”, de autoria da Mesa 
Diretora. As demais disposições da supracitada ata permanecem inalteradas. 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 002/2014
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, nos termos do Regimento Interno e do disposto no artigo 60ª, da Lei Complementar n.º 164/2013.
DECRETA
Art.1º -  Fica alterado o artigo 2º do Decreto Legislativo n.º 001/2013, com a seguinte redação:
“Art.2º - A Gratificação Especial criada conforme disposto no artigo 60ª da Lei Complementar n.º 164/2013, será devida aos servidores ocupantes dos cargos de Geren-
te, Procurador Geral, Procurador Adjunto, Ouvidor e Corregedor.
Parágrafo 1º - ....”
Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, operando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
Contagem, 29 de dezembro de 2014.
GIL ANTÔNIO DINIZ – TETECO
-Presidente-
ZÉ DE SOUZA
-1º Vice-Presidente-
EDUARDO SENDON
- 2º Vice Presidente-
BETO DINIZ
- 1º Secretário-
DECINHO CAMARGOS
-2º Secretário-
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