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Contagem, quarta-feira, 6 de maio de 2015  Ano 24 Edição 3616

Contagem terá 269 novas 
concessões de  placas de táxi

Os interessados podem fazer a inscrição até dia 30 de junho
Os taxistas de Contagem já 

podem comemorar. Pela pri-
meira vez na história da cidade, 
a Prefeitura de Contagem abre 
edital para concessão de novas 
placas de táxi que vão atuar 
no município. As inscrições 
começaram nesta segunda-
feira (4/5) e vão até dia 30 de 
junho. O edital com os crité-
rios de seleção está disponível 
no site da Prefeitura de Conta-
gem. São 269 novas placas de 
táxis no município. O Decreto 
nº 491/15, que aprova o novo 
regulamento do serviço de táxi 
no município, foi aprovado 
pelos Conselho Municipal de 
Trânsito e publicado no Diário 
Oficial de Contagem, na última 
segunda-feira (27/4). O  telefo-
ne  para contato é  3361-1066.

Segundo o prefeito de Con-
tagem, Carlin Moura, a medida 
atende uma antiga reivindica-
ção da categoria. "Contagem é 
uma cidade que cresce a cada 
dia. Essa é a primeira licitação 
para novas placas realizada 
pelo município. Como temos 
praça conjunta com Belo Ho-
rizonte, os veículos que atuam 
na cidade são oriundos do pro-
cesso ocorrido na capital em 
1995. Alinhados com o Minis-
tério Público e com o Conselho 
Municipal de Trânsito, vamos 
atender uma demanda antiga 
da categoria e da população e 
abrir inscrições para novas pla-

cas de táxi no município".
Com a abertura da conces-

são, Contagem terá um táxi 
para cada grupo de mil habi-
tantes. O município possui hoje 
cerca de 640 mil moradores. 
Segundo o Decreto nª 491, das 
269 novas concessões, serão 
reservadas 5% para veículos 
adaptados para deficientes fí-
sicos, além de outros 5% para 
motoristas com deficiência, 
desde que atendam às exigên-
cias da lei. O presidente da 
Transcon, Agostinho da Silvei-
ra, explica os trâmites legais até 
a definição dos vencedores da 
licitação. "Após a publicação 
do edital, daremos cerca de 60 
dias para as inscrições dos in-
teressados. Durante esse prazo, 
as pessoas terão que apresentar 
toda a documentação indicada 
no edital. Após o fechamento 

do prazo, a Transcon irá anali-
sar cada envelope e definir os 
vencedores, respeitando os cri-
térios do regulamento. Se não 
houver intercorrências judiciais 
no processo, esperamos que os 
novos táxis estejam rodando na 
cidade até o fim do ano". Entre 
os critérios a serem analisados 
estão a qualidade do veículo 
ofertado e a experiência dos 
motoristas.

O diretor-presidente do 
Sindicato Intermunicipal dos 
Condutores Autônomos de 
Veículos Rodoviários, Taxistas 
e Transportadores Rodoviários 
Autônomos de Bens de Minas 
Gerais (Sincavir), Ricardo Fae-
dda, ressaltou que o edital abre 
a possibilidade para que os tra-
balhadores em táxis tenham 
suas próprias concessões. "O 
estudo técnico feito pelo mu-

nicípio mostrou a importância 
de mais táxis para atender a 
demanda da sociedade con-
tagense e tornar o serviço de 
táxi na cidade um dos melhores 
do país. Além disso, o edital é 
uma oportunidade para que os 
atuais trabalhadores em táxis 
conquistem suas concessões". 
ransferência hereditária

Outra reivindicação antiga 
da categoria foi atendida pela 
prefeitura. Após a aprovação 
da Lei Municipal 4.721, já san-
cionada pelo Executivo Mu-
nicipal, Contagem autoriza a 
transferência do direito de ex-
ploração do serviço de táxi aos 
herdeiros do titular da conces-
são, em caso de morte ou apo-
sentadoria por invalidez.

Carlin Moura ressalta que a 
transmissão hereditária é uma 
garantia jurídica para os ta-
xistas, ressaltando que a nova 
lei permitirá, após a morte do 
taxista, que a família possa 
trabalhar com o carro enquan-
to a permissão tiver validade. 
"Atendemos uma reivindicação 
antiga da categoria, que con-
sideramos das mais justas: o 
direito à transferência hereditá-
ria da concessão do serviço de 
táxi pelo mesmo prazo original 
da outorga já concedida. Se a 
permissão era de 30 anos, e o 
taxista a usou por 10, o herdei-
ro legal o sucederá nos 20 anos 
seguintes".

Elias R
am

o
s

Contagem terá um táxi para cada grupo de mil habitantes
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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2014 – PA Nº. 165/2014 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ATENDIMENTO, À AD-
MINISTRAÇÃO, OPERACIONAL, ASSESSORIA, ANÁLISE TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E DEMAIS ATIVIDADES – NOVA DATA -  marcado para às 09h00min 
do dia 19/05/2015.
A Prefeitura de Contagem/MG, através da Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme acima. Os editais 
poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site  www.contagem.mg.gov.br , www.comprasnet.gov.br e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presiden-
te 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, 05/05/2015 – Jáder Luis Sales Júnior 
-  Equipe de Pregão.

ATA DE JULGAMENTO DAS NOVAS PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA NÚMERO 017/2014 - PROC. ADM. NÚMERO 187/2014
Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2.015 (dois mil e quinze), às 15h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria SEAD número 
032, de 01 de agosto de 2014, com a finalidade de proceder o julgamento do conteúdo do Envelope 02 contendo as novas propostas de preços da licitação acima 
referenciada, objetivando a contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução das obras de drenagem e pavimen-
tação de vias diversas no Bairro Chácaras Cotia e Conjunto Carajás, Município de Contagem/MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, 
conforme definido em ata datada de 09/04/2015. A Comissão Permanente de Licitações encaminhou a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS 
para o devido processamento da análise das novas propostas apresentadas. A SEMOBS, em relatório circunstanciado, apenso ao processo, assim se manifesta: “NOVOS 
VALORES OFERTADOS PELAS LICITANTES APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DE TODAS AS PROPOSTAS:

LICITANTES VALORES TOTAIS OFERTADOS

ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA. R$ 5.399.825,26

INFRATER ENGENHARIA LTDA. R$ 5.425.191,01

ABRIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. R$ 5.415.206,45

TERRAMIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. R$ 5.411.437,61

A SEMOBS efetuou novamente a conferência das planilhas apresentadas na forma prescrita no Edital em seu Item 8, Alínea G.3, sendo detectado a ocorrência de erros 
de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente na Proposta de Preços somente na proposta da INFRATER ENGENHARIA LTDA. por uma diferença de 
R$ 0,02, assim seu valor retificado é R$ 5.425.190,99. Não foi detectado erros desta natureza nas demais propostas.
Verificou-se que todas as licitantes apresentaram, nas novas propostas, preços unitários e globais abaixo dos preços teto do Edital. 
Quanto à análise da Composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) verificou-se que todas as empresas apresentaram a mesma em conformidade com o 
ACÓRDÃO 2622/2013 � TCU e os IMPOSTOS conforme Legislação vigente. A Composição dos Encargos Sociais e Trabalhistas foi apresentada corretamente por todas as 
licitantes. Da mesma forma, todas apresentaram a Composição da Administração Local na forma do Edital, sem ocorrência de erros.
Quanto ao atendimento ao artigo 48 da Lei 8.666/93, todos os preços globais apresentados pelas licitantes são considerados exequíveis, se enquadrando dentro dos 
parâmetros prescritos.
Tendo em vista o exposto, a SEMOBS considera todas as propostas apresentadas classificadas.
A SEMOBS posiciona-se quanto à análise das propostas apresentadas com seus preços globais devidamente conferidos na forma da Lei, definindo-se a classificação final 
conforme quadro abaixo:

LICITANTES VALORES TOTAIS OFERTADOS CLASSIFICAÇÃO

ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA. R$ 5.399.825,26 1ª COLOCADA

TERRAMIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. R$ 5.411.437,61 2ª COLOCADA

ABRIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. R$ 5.415.206,45 3ª COLOCADA

INFRATER ENGENHARIA LTDA. R$ 5.425.190,99 4ª COLOCADA

Encontram-se com vista franqueada às análises que comprovam as informações acima.” Assim sendo, a Comissão Permanente de Licitações declara a licitante ELMO-
RAIS CONSTRUÇÕES LTDA. vencedora do certame por apresentar a proposta em conformidade com o Edital e no menor valor global de R$ 5.399.825,26 (cinco milhões, 
trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos). Abre-se o prazo recursal prescrito na forma da Lei. Nada mais havendo a regis-
trar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.
Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 05/2015
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PROJETO - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO
O Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Contagem, no uso de suas atribuições e considerando o Decreto 431, de , 03 de Dezembro de 2014 que esta-
belece normas para contratação de trabalhadores para o projeto – PROGRAMA SEGUNDO TEMPO.
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Resolve:
01 – Convocar os classificados para as funções de natureza administrativa conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO Nº de Vagas Classificação

COORDENADOR SETORIAL 01 Candidatos aprovados que não compareceram as últimas convocações.
02 – Convocar os classificados para as funções de natureza administrativa conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO Nº de Vagas Classificação

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17
Candidatos aprovados que não compareceram a convocação realizada 
em 22/04/2015 - “PSS”/Edital nº 03/2014

03- O candidato que não atender à convocação, por motivo de não comparecimento ao local, na data e hora determinadas no cronograma deste Edital perderá o 
direito ao contrato, nesta data.
04 - Cronograma de Convocação Pública:

FUNÇÃO Data Horário Local do Atendiment

COORDENADOR SETORIAL
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 11/05/2015 09:00 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Camilo 
Alves, Contagem
(AUDITÓRIO)

05 - Informações: (31) 3398 - 8472 / (31) / 3352 - 5058 
06 - Somente poderão pleitear contrato os classificados nos processos seletivos que NÃO tiveram contrato em PSS’s anteriores nos últimos 2 (dois) anos conforme Lei nº 
4.288, de 30 de setembro de 2009
07 – Importante: Para o candidato aprovado no PSS 03/2014, ser contratado, deve atender a Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, principalmente em atendimento 
ao Art.9º, onde:
Art.9º É vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei: 
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses 
previstas nos incisos I e II do artigo 2º desta Lei. 
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará a rescisão do contrato, sem prejuízo da responsabilização administrativa das autoridades envolvi-
das.
08 – O Decreto 431/2014 encontra-se à disposição: http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/doc/3521doc-e.pdf.
ATENÇÃO!
CONVOCAÇÃO DIA 11/05/2015
(Segunda - Feira)
Contagem, 05 de Maio de 2015.

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 
Contagem, 30 de abril de 2015.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2015
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE  MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E INSUMOS PARA O CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1071.04.122.0001.2.271 – 33.90.30-18 – 010000
                                1071.04.122.0001.2.271 – 33.90.30-06 – 010000
                                1071.04.122.0001.2.271 – 33.90.30-24 – 010000                              
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 a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão às licitantes vencedoras.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame, as empresas abaixo relacionadas:
 

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Carlos  Magno de Moura Soares

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, Noême 

Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação:Ademir Oliveira, Caio Junqueira e Inês 

Guerra

Distribuição: Protocolo Geral (3352-5102)

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro Camilo 

Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Inês Guerra - Matricula: 1118451 / Vladimir Rodrigues 

Santiago - Matricula: 31368-8
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EMPRESAS VENCEDORAS ITEM VALOR TOTAL 

ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO – EPP 1 R$ 820,00

FRACASSADO 2 -

MEDIC VET LTDA – ME 3 R$ 645,60

ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO – EPP 4 R$ 650,00

E. R. FELIX – PROD. AGROP – ME 5 R$ 63,68

E. R. FELIX – PROD. AGROP – ME 6 R$ 253,60

ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO – EPP 7 R$ 660,00

FRACASSADO 8 -

ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO – EPP 9 R$ 5.986,80

ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO – EPP 10 R$ 3.721,60

ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO – EPP 11 R$ 7.400,00

ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO – EPP 12 R$ 2.300,00

ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO – EPP 13 R$ 242,40

PREÇO TOTAL =====================> R$ 22.743,68

Totalizando o valor da licitação em R$ 22.743,68 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta às licitantes vencedoras ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO – EPP, MEDIC VET LTDA – ME, E. R. FELIX – PROD. AGROP – ME, no valor de 
R$ 22.743,68 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2015, homologo a licitação para a 
respectiva aquisição. 
Contagem, 30 de abril de 2015.
Rafael Silveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO   

ATO ADMINISTRATIVO Nº  16.250
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o inciso II do artigo 11 da Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; DESIGNA o 
Servidor ROBERTO DUARTE DA SILVA, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor, Nível VII, CPC 24, para responder cumulativa e interinamente pela 
Presidência da Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, no período de 26 de abril de 2015 a 23 de agosto de 2015, considerando que a Servidora 
Renata de Souza Lima, empossada como Presidente da FUNDAC estará em gozo de licença maternidade no período acima citado.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de abril de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.255
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A01574/2015; nos termos do Artigo 31 da Lei nº. 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1 - II, Nível “XIIIA”, Padrão “P6”, matrícula 
nº. 21232955, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora ELAINE CRISTINA DA SILVA CARMO, a partir de 02 de março de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de abril de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.256
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A01616/2015; nos termos do Artigo 31 da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Agente de Educação Infantil, Nível “VI”, Padrão “P4”, matrícula nº. 
01355569, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora RITA DE CASSIA DUARTE MONTEIRO, a partir de 02 de março de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de abril de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº  16.262
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01A02136/2015; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Municí-
pio, à Servidora CRISTIANE BRAGA GOUVEA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1 - II, Nível XIIIA, Padrão “P7”, matrícula nº. 
01201790, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º (primeiro) de maio de 2015 a 30 de maio de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de maio de 2015.
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ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº  16.263
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01A07348/2014; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS “A”, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo II, Nível V, Grau “M”, matrícula nº. 01126683, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 04 de maio de 2015 a 02 de junho de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de maio de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº  16.264
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01A02261/2015; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora DORIS MAYSA ALMEIDA DIAS, titular do cargo de provimento efetivo de Pedagogo PED1, Nível XIIIA, Padrão “P7”, matrícula nº. 01275271, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação, pelo período de 02 de maio de 2015 a 31 de maio de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de maio de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº  16.265
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01A02890/2015; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora ELIZABETH LIMA DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível V, Grau “N”, matrícula nº. 01100471, lotada na 
Secretaria Municipal de Administração, pelo período de 1º(primeiro) de junho de 2015 a 30 de junho de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de maio de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.266
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos do Artigo 82, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; e nos 
despachos exarados no Processo nº 01A02347/2015; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 1º(primeiro) de maio de 2015 a 30 de abril 2017, à Servi-
dora VANUSA RAMOS AGUIAR, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P2”, matrícula nº. 01279358, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, 
através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de maio de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.267
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos do Artigo 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e nos 
despachos exarados no processo nº. 01A02545/2015; PRORROGA LICENÇA SEM VENCIMENTO, concedida através do Ato Administrativo nº 13.491 datado de 16 de 
abril de 2013, pelo período de 08 de maio de 2015 a 07 de maio de 2017, à Servidora MARLENE PEDRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Edu-
cação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P1”, matrícula nº. 01392618, lotada na Secretaria Municipal de Educação, e, deverá recolher a contribuição previdenciária nos 
temos do art. 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo 
Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de maio de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO 
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.268
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício SMS/GAB Nº149/2015; e, nos termos do Artigo 92, parágrafo único, da Lei n° 
2.160, de 20 de dezembro de 199; PRORROGA a disponibilidade da servidora, concedida através do Ato Administrativo nº. 15.354, datado de 12 de agosto de 2014, 
APARECIDA ROBERTO SANTANA, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo II, Nível V, Grau “H”, matrícula 01072745, para a Fundação de 
Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, pelo período de 1º(primeiro) de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015, sem ônus para Administração 
Direta do Município de Contagem. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de maio de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
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Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº  16.269
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando disposto na Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Políticas Culturais, Nível VI, CPC-21, lotado na Fundação Cultural do Município de Conta-
gem - FUNDAC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, o Servidor RAFAEL LUIZ DE AQUINO, a partir de 20 de abril de 2015.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico, Nível V, CPC-17, lotado na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, 
entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, o Servidor RAFAEL LUIZ DE AQUINO, a partir de 20 de abril de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de maio de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.270
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de ¬¬¬ 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC-656, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o Servidor 
PERME CAETANO RIBEIRO JUNIOR, a partir de 04 de maio de 2015.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC-371, lotado na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Redu-
zida e Atenção ao Idoso, o Servidor PERME CAETANO RIBEIRO JUNIOR, a partir de 04 de maio de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de maio de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.272
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de ¬¬¬ 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Secretária de Gabinete, Nível V, CPC-406, lotada no Gabinete do Prefeito, a Servidora JULIANA SANTOS 
MATOS, a partir de 1º(primeiro) de maio de 2015.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Secretária de Gabinete, Nível V, CPC-406, lotada no Gabinete do Prefeito, a Servidora NARA ENNY KETHE-
LEN DE MELO OLIVEIRA, a partir de 1º(primeiro) de maio de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de maio de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.273
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de ¬¬¬ 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA do cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-07, lotada na Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urbanos, a Servidora LIDIA REJANE DE SOUZA SILVA, a partir de 14 de abril de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de maio de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.274
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº. 073 de 28 de dezembro de 2009; considerando o 
Decreto nº 1.785 de 13 de fevereiro de 2012; DISPENSA da designação para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I da Escola Municipal “Paulo 
Cézar Cunha”, FE-5, CFE-152, lotado na Secretaria Municipal de Educação, o Servidor AILTON TEIXEIRA NEVES, matrícula 01274178, a partir de 20 de março de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de maio de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

REPUBLICAÇÃO
ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.959
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de ¬¬¬ 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Diretora do Instituto Educacional da Criança e do Adolescente de Contagem - INECAC, Nível VI, CPC 626, a 
Servidora VILMA DE OLIVEIRA SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 19 de fevereiro de 2015.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor do Instituto Educacional da Criança e do Adolescente de Contagem - INECAC, Nível VI, CPC 626, o 
Servidor ANTONIO ELIAS SOARES DE ARAUJO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 19 de fevereiro de 2015.
Art.3º FORMALIZAR o direito a receber o valor da Gratificação de Desempenho de Direção de Escola Municipal – GRADE, o Servidor titular de cargo efetivo, nomeada no 
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artigo 2º deste Ato Administrativo, a partir de 19 de fevereiro de 2015, conforme art.1º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 153, datada de 18 de outubro de 2013.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de fevereiro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

Secretaria Municipal 
de Educação

RESOLUÇÃO Nº 003 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre o acesso e a permanência do(a) estudante na Modalidade de EJA (Ensino Fundamental) nas Unidades Escolares Municipais  e Espaços Alternativos de 
Contagem.
A Secretaria Municipal de Educação - Seduc, tendo em vista as disposições legais vigentes e as diretrizes educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Contagem,
RESOLVE:
Capítulo I
Do Direito
Art. 1º. A Educação de Jovens e Adultos será baseada no que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Nº 9394/1996; o Parecer CNE/CEB Nº 
11/2000; a Resolução CNB/CEB Nº01/2000; o Parecer do CMEC Nº 40/2007; os Cadernos da EJA/2007; a Lei Nº 4.203/2008, que institui e organiza o Sistema Municipal 
de Ensino de Contagem; a Resolução CNE/CEB Nº 003/2010 e a Lei Nº 13.005/2014. 
Art. 2º. A oferta do Ensino Fundamental na modalidade de EJA será gratuita e destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Funda-
mental na idade própria.
Capítulo II
Da Organização
Art. 3º. O Sistema Municipal de Ensino de Contagem considerará as situações, os perfis dos estudantes e as faixas etárias e se pautará nos princípios de equidade, das 
diferenças e da proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio.
Art. 4º. O Sistema Municipal de Ensino de Contagem definirá a estrutura e a duração dos cursos da Educação de Jovens e Adultos, respeitadas as diretrizes curriculares 
nacionais, a identidade desta modalidade de educação e o regime de colaboração entre os entes federativos, cabendo exercer as funções reparadora, equalizadora e 
qualificadora.
Art. 5º. A EJA será organizada em dois segmentos correspondentes ao Ensino Fundamental:
I. 1º Segmento: Corresponderá aos anos inicias do Ensino Fundamental, terá a duração de 1.600 horas e a organização do trabalho pedagógico tratará do resgate 
da autoestima, da concepção da alfabetização na perspectiva do letramento e do numeramento. 
II. 2º Segmento: Corresponderá aos anos finais do Ensino Fundamental e terá duração mínima de 1.600 horas.
Art.6º. Os componentes curriculares consequentes ao modelo pedagógico próprio da Educação de Jovens e Adultos e expressos nas propostas pedagógicas das unida-
des educacionais obedecerão aos princípios, aos objetivos e às diretrizes curriculares dispostos no Parecer CNE/CEB Nº 11/2000.
Art. 7º. O trabalho pedagógico será organizado a partir das seguintes áreas do conhecimento:
I. Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte, Educação Física) 
II. Ciências Humanas (História, Geografia e Ensino Religioso);
III. Matemática;
IV. Ciências Naturais.
Art. 8º. O atendimento da EJA será organizado considerando a faixa etária dos estudantes e a proposta pedagógica da escola.
Art. 9º. A referência do quantitativo de estudantes para a organização das turmas da EJA será de 25 estudantes frequentes por turma. 
Capítulo III
Do Funcionamento

Art. 10. O Ensino Fundamental, na modalidade de EJA, será oferecido nas Unidades Escolares denominadas Escolas Municipais ou em espaços alternativos, em horário 
diurno ou noturno, de acordo com a demanda identificada. 
§ 1º - A EJA funcionará em módulos presenciais, de segunda à sexta-feira, com carga horária diária de 3(três) horas e 45(quarenta e cinco) minutos, incluídos 20(vinte) 
minutos de intervalo/merenda.
§ 2º - Serão consideradas, nos módulos presenciais, atividades letivas como aulas expositivas, seminários, oficinas, visitas a campo, atividades culturais, filmes comenta-
dos, palestras, fóruns de debate e outros.
Art. 11. A Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos da Unidade Escolar deverá explicitar em sua organização:
I. as especificidades dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos; 
     II.a ruptura com a lógica temporal da seriação constituindo-se em tempos contínuos de formação.
Capítulo IV
Do Calendário
Art. 12. O calendário escolar anual da Educação de Jovens e Adultos deverá contemplar o mínimo de 200 dias letivos. 
Capítulo V
Da Efetivação da Matrícula e Renovação
Art. 13. A matrícula é um componente de lógica flexível, ordena a organização e o funcionamento da escola para os sujeitos da EJA. Nessa perspectiva, as matrículas 
deverão estar abertas durante o ano, tendo o(a) estudante a idade mínima de 15 anos completos para efetivá-la. 
§ 1º - A instituição escolar se adaptará à vida e ao movimento de estudantes que se matriculam e se transferem da unidade escolar, sem rupturas no processo de apren-
dizagem.
§ 2º - A escola promoverá a matrícula em qualquer período do ano para efeito da composição do número de turmas previstas a serem atendidas.
§ 3º-  É compulsória a matrícula do(a) estudante com deficiência e/ou sob medida de proteção.
Art. 14. Qualquer alteração no número de turmas durante o ano letivo deverá ser solicitada através do requerimento “Alteração de Turma” encaminhado para análise e 
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deferimento junto ao Departamento de Educação Continuada e Alfabetização de Adultos, ao Departamento de Estrutura de Funcionamento Escolar.
Art. 15. A matrícula será efetivada pelo(a) responsável legal do(a) estudante, quando tratar de menores de 18 (dezoito) anos, ou pelo(a) próprio(a) estudante, quando 
maior, apresentando cópia xerografada e original dos seguintes documentos:
I. documento de identificação - Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Identidade – CI e Cadastro de Pessoa Física – CPF do(a) estudante;
II. comprovante de endereço no nome do(a) responsável;
III. documentação escolar: Declaração de Transferência, Histórico ou Ficha Individual do estudante.
Art. 16. Ao(À) estudante impossibilitado(a) de apresentar documentação escolar será oportunizada a matrícula pelo processo de classificação, respaldado pelo inciso II, 
do art. 24, da LDBEN/96. 
Art. 17.  A renovação da matrícula ocorrerá no mês de novembro, no período estipulado pela Unidade Escolar.
Art. 18. Não será permitida a cobrança de taxas, uniforme ou quaisquer outras que impeçam a efetivação e renovação da matrícula.
Art. 19. No ato da matrícula não poderá haver nenhum tipo de discriminação do(a) estudante na Unidade Escolar.
Parágrafo único: A Unidade Escolar, projetos e programas de jornada complementar ou integral do Sistema Municipal de Ensino de Contagem deverão incluir nos 
registros internos, o nome social, pelo qual os(as) estudantes, servidores/as, familiares e demais membros da comunidade escolar travestis e transexuais se identificam, 
seguido, entre  parênteses, do nome que consta no registro civil.                                                                                                                                                                            
Capítulo VI
Da Frequência
Art. 20. O(A) estudante terá sua matrícula cancelada quando, sem justificativa, deixar de comparecer à Unidade Escolar até o 10º dia letivo, a contar da data da efeti-
vação da matrícula, caracterizando desistência.
§ 1º - Quando se tratar de estudante menor de idade, a família deverá ser contatada para justificação de faltas.
§ 2º - Quando se tratar de estudante com idade a partir de 18 anos, o contato será feito com a própria pessoa.
§ 3º - A partir do 20º dia de infrequência, sem justificativa, a vaga será disponibilizada.
Art. 21. Em nenhuma hipótese será negado ao(à) estudante o direito de frequentar as aulas por não possuir uniforme ou material didático.
Art. 22. O monitoramento da frequência será realizado pela unidade de ensino.
§ 1º A equipe pedagógica e docentes deverão monitorar a frequência escolar dos estudantes como forma de evitar a evasão.
§ 2º - Cabe à unidade de ensino convocar a família do(a) estudante menor de 18 anos, com o objetivo de obter informações sobre a infrequência do mesmo e realizar 
os encaminhamentos devidos.
§ 3º - Caso o(a) estudante menor de 18 anos não retorne às aulas mediante contato com a família, o Conselho Tutelar deverá ser comunicado.
Art. 23. O(A) estudante acidentado(a), gestante ou com saúde debilitada será amparado pelo Decreto nº. 1044/69 e terá suas faltas justificadas, mediante apresentação 
de atestado médico ou justificativa da família. 
Parágrafo único - Em hipótese alguma as faltas serão abonadas.
Capítulo VII
Da Reclassificação
Art. 24. O(A) estudante poderá ser reposicionado em período, fase ou ciclo diferente do indicado no histórico escolar, sendo reclassificado com o intuito de reforçar a 
autoestima, o gosto pelos estudos e pela escola e desde que apresente desempenho pedagógico compatível ao ano ou etapa na qual será reposicionado, conforme § 
1º, do art. 23, da LDBEN nº 9394/96 
Capítulo VIII
Da Avaliação
Art. 25. A avaliação deve ser prevista no Projeto Político Pedagógico e entendida como um processo de formação contínuo, dialógico, coletivo, diagnóstico, sistemático 
e flexível que ocorre ao longo do processo educativo com a participação efetiva dos educandos.
Parágrafo único - Será necessário o registro de todas as etapas avaliativas, em instrumentos capazes de expressar com legitimidade e transparência o percurso formati-
vo dos educandos. 
Capítulo VIII
Dos Estudos de Recuperação
Art. 26. Os estudos de recuperação, de caráter obrigatório, deverão ocorrer concomitantemente com o processo educativo, sendo devidamente registrado, constituin-
do-se em oportunidade aos estudantes para alcançar o desempenho esperado.
Art. 27. Outras formas de organização do tempo no ambiente escolar devem, necessariamente, ser construídas e efetivadas como ações e práticas pedagógicas para 
atender os sujeitos educandos, tais como: estudos orientados, agrupamentos flexíveis, atendimentos individualizados, regência compartilhada, entre outras, de forma a 
contemplar os diferentes ritmos e experiências de aprendizagem.  
Art. 28. O desempenho escolar deve ser informado aos responsáveis pelos(as) estudantes menores de 18 anos, bem como, para os(as) estudantes com idade a partir de 
18 anos.             
Capítulo IX
Da continuidade dos estudos e Certificação
Art. 29. Será garantida à todos(as) os(as) estudantes da EJA a Certificação do Ensino Fundamental, desde que o(a) mesmo(a) tenha comprovadas as habilidades e com-
petências necessárias ao prosseguimento dos estudos.
Art. 30. O aproveitamento de estudos e conhecimentos realizados antes do ingresso na EJA, bem como os critérios para verificação do rendimento escolar, devem ser 
garantidos aos jovens e adultos, tal como prevê a LDB em seu artigo 24, transformados em horas-atividades a serem incorporados ao currículo escolar do(a) estudante, 
o que deve ser comunicado ao respectivo sistema de ensino.
§ 1º A carga horária e duração mínimas estabelecidas no Art. 5º dessa resolução poderão ser reduzidas nos casos em que o educando, após avaliação criteriosa de sua 
aprendizagem, demonstre capacidades de avançar em seus estudos, conforme estabelece a LDB, no art 24, inciso II, alínea C, devendo os resultados e cargas horárias 
correspondentes serem registradas na documentação escolar.
§ 2º A redução da carga horária prevista no parágrafo anterior para critério de certificação do estudante deverá ser analisada e autorizada pelos Departamentos de 
Estrutura e Funcionamento Escolar e de Educação Básica.
§ 3º Para o(a) estudante advindo do último ano de ensino fundamental regular poderá ser considerada a frequência mínima de 400 horas na modalidade de EJA para 
efeito de Certificação, desde que o mesmo tenha comprovadas as habilidades e as competências necessárias ao prosseguimento dos estudos. 
Art. 31. Na modalidade de EJA a duração das etapas para estudantes com deficiência poderá ultrapassar até 50% do tempo escolar previsto para esta modalidade.
Capítulo X
Das Disposições Finais
Art. 32. Os casos omissos nesta Resolução serão tratados pela unidade escolar juntamente com a Secretaria Municipal de Educação.
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 34. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 19 de fevereiro de 2015.
José Ramoniele Raimundo dos Santos
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Secretário Municipal de Educação 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

O Secretário da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s): 
ACÓRDÃO Nº 181
PROC. Nº  02-A-10552/2011
RECORRENTE: Patrícia Aparecida Coutinho Azevedo
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
IPTU E TAXAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. DESCADASTRAMENTO DE IMÓVEL. ZONA DE EXPANSÃO URBANA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. 
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, não conheceram do recurso voluntário por ser o mesmo 
intempestivo, ficando mantida a decisão da Junta de Julgamento fiscal de Primeira Instância e com ela os assentamentos de dados no Cadastro Imobiliário, assim como 
os lançamentos regulares de IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 09.0601.0700.000, situado em Zona declarada de expansão urbana pelo 
Município.

ATA DE REUNIÃO
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2015 (dois mil e quinze), às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pelo Sr. Salvador Gomes Pereira, com a presença dos seguintes membros componentes da Câmara:  Sra. 
Flávia de Aguiar Lage, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e  Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.  Aberta a sessão, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da última reu-
nião. Em seguida entrou em pauta o processo Nº02.A.10552/2011 – PATRÍCIA APARECIDA COUTINHO AZEVEDO, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que não 
conheceu do recurso voluntário por ser o mesmo intempestivo. Por unanimidade de votos NÃO CONHECERAM DO RECURSO, ficando mantida a decisão da Junta de 
Julgamento fiscal de Primeira Instância e com ela os assentamentos de dados no Cadastro Imobiliário, assim como os lançamentos regulares de IPTU e taxas incidentes 
sobre o imóvel de índice cadastral nº 09.0601.0700.000, situado em Zona declarada de expansão urbana pelo Município. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 
sessão e lavrou-se a presente ATA, que segue assinada por seu Presidente, por seu Secretário titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da 
Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 28 de abril de 2015.PARTICIPANTES DA SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE; SALVADOR GOMES PEREIRA, SECRE-
TÁRIO; FLÁVIA DE AGUIAR LAGE; MARCELO RODRIGUES DO CARMO E MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA.                  

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial 029/2015 - cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS VISANDO ATENDER A DEMAN-
DA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM – Data: 18 de Maio de 2015 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. 
Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: licitafamuc@gmail.com – Comissão Permanente de Licitação – Elio Valério Pinto – Pregoeiro 
SMS. Em 04 de Maio de 2015.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 051/2015 - PAC Nº. 118/2015
OBJETO: Atendimento da Ordem Judicial nº 0079.15.600.086-2 visando à aquisição e aplicação do medicamento Ranibizumabe em prol do usuário José Luiz Neves, nos 
termos da solicitação da Superintendência de Atenção a Saúde. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade:  1113.1  10.301.0017.2257  339039  36 – CR 1014   FONTE  214801
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº. 86.991.429/0001-03, no valor total de R$ 15.720,00 (quinze mil setecentos e vinte 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 OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº. 86.991.429/0001-03, no valor total de R$ 15.720,00 (quinze mil setecentos e vinte reais). Publique-se.
Contagem, 30 de Abril 2015.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº033/2013 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº005/2013
CONTRATADA: MIX CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBRAS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA URBANA 
DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E MECÂNICA DE VALAS, FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES EM CONCRETO ENVELO-
PADO, EM CONCRETO ARMADO E EM GABIÃO, ALVENARIA (MUROS DE DIVISA), REDE TUBULAR DE DRENAGEM, OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA MECÂNICA DOS 
EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE DRENAGEM � LOTE II – REGIONAIS SUL – PETROLANDIA, ELDORADO, RIACHO E INDUSTRIAL, POR MAIS 05(CINCO) MESES, A PARTIR DE 
15 DE ABRIL DE 2015 E COM VENCIMENTO FINAL EM 15/09/2015.
VALOR:
R$ 2.288.175,22 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA OITO MIL, CENTO E SETENTA CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1151 15.451.0008.2094; CÓDIGO: 33.90.39.18; FONTE DE RECURSOS: 010000 
DATA: 14/04/2015

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 020/2014 – CONCORRÊNCIA Nº. 013/2014
CONTRATADA: GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
1.DO OBJETO: A SUBCONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARTINS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE 29,23%(VINTE E NOVE VÍRGULA VINTE E 
TRÊS POR CENTO) DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO  CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI LINDA VISTA, SITUADO NA RUA MARIA OLIN-
DA NASCIMENTO, S/Nº, BAIRRO LINDA VISTA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CONFORME PLANILHA ANEXA.
2.VALOR: R$176.388,21 (CENTO E SETENTA SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
DA RATIFICAÇÃO
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 24/04/2015

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2013 – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013
CONTRATADA: CENTRAL CONSTRUÇÕES E TELEMETRIA LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS, ELETRÔNICOS E ELETROMECÂNICOS DE FONTES, QUEDAS D`ÁGUA E LAGOS, EXISTENTES 
NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, POR MAIS 06(SEIS) MESES, A PARTIR DE 24/04/2015 E COM VENCIMENTO FINAL EM 24/10/2015.
VALOR: R$ 95.176,93 (NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1024 18.541.0043.2246 – CÓDIGO: 33.90.39.14; FONTE: 010000
DATA: 23/04/2015

Funec

EDITAL PÚBLICO 18/2015 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-01/2014, e a Portaria nº 
166 de 30 de Setembro de 2014, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro de pessoal da FUNEC, obedecendo-
se a classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA HORÁRIO

INSTRUTOR FIC – OPERADOR DE COMPUTADOR 1 NOITE 08/05/2015 09:00
As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas.
Local: FUNEC –  Av. João César de Oliveira, 2415 – Eldorado  - Contagem 
                           Telefone: 3356-6695 
2.  O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente); 
b) Registro de Identidade; 
c) Certidão de Quitação Eleitoral (Fotocópia do Título de Eleitor, bem como o(s)  comprovante(s) de votação da  última eleição; 
d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
e) Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
f) Fotocópia do Cartão PIS/PASEP; 
g) Atestado Médico de Sanidade Física e Mental (será encaminhado pela FUNEC no dia da chamada), 
h) Fotocópia do Histórico Escolar e  Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para a função pretendida; 
i) 01 fotografia 3x4; 
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j) Atestado de Bons Antecedentes emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil;
k) 02 fotocópias do comprovante de endereço ;
m) No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato convocado será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem 
ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com a função para a qual prestou Processo Seletivo Simplificado; 
n) Currículo e documento que comprove  experiência na área.
3. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 
4. Os candidatos que foram contratados pelo PSS acima citado não poderão ser contratados novamente.
Contagem, 06  de Maio de 2015.
Karla Roque Miranda Pires
Presidente

Atos do Legislativo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM O CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

KAREN CRISTIANE HEIDERICK PEREIRA 052.207.976-89 10/03/2015 09/03/2016 R$1000,00
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