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Cursos gratuitos vão ser 
ofertados no Parque Gentil Diniz
Ação vai estimular a cultura entre cidadãos de todas as idades
Comprometida com o 

desenvolvimento cultural 
da cidade, a Prefeitura de 
Contagem oferecerá a par-
tir de agosto, no Parque 
Gentil Diniz, cursos gratui-
tos de violão, fotografia 
e canto/coral. Os interes-
sados poderão realizar as 
inscrições de terça-feira a 
domingo, das 8h às 17h, 
no próprio parque, loca-
lizado na rua Maria do 
Carmo Diniz, n°141, bairro 
Nossa Senhora do Carmo, 
região Sede. A iniciativa é 
uma ação conjunta entre a 
Fundação Cultural de Con-
tagem (Fundac) e a Secre-
taria Municipal de Educa-
ção e conta com o apoio 
da Conparq.

Segundo o diretor da 
Fundac, Daniel Márcio, os 
cursos serão ministrados 
por intermédio do Centro 
Cultural Espaço das Artes. 
"Nosso principal objetivo 
é promover o contato dos 
alunos com a cultura, por 
meio dos cursos básicos de 
artes, e também a  forma-
ção cultural da sociedade, 
desde as crianças até os 
idosos".

Para o presidente da 
Conparq, José Carlos Go-
mes, a escolha do Parque 
Gentil Diniz auxiliará no 
aprendizado dos alunos. 

"O parque está totalmente 
ligado à história e cultu-
ra de Contagem. Além de 
possuir uma bela paisagem 
que será inspiradora para 
os alunos de fotografia, 
violão e canto/coral".

Morador do bairro Mon-
te Castelo, Hélio Borges dos 
Santos, 63, era aluno da 
turma de fotografia do Es-
paço das Artes e conta que 
aprovou a oferta do curso 
no Parque Gentil Diniz. "Eu 
gostei muito, porque an-
tes tínhamos que sair para 
outros locais para fazer as 
fotos, mas agora o parque 
está dentro do contexto te-
oria e prática. O ambiente 
é propício para fotografar. 

Sou aposentado e as aulas 
são uma terapia. Em casa, 
me chamam de vovô fotó-
grafo".

Aldo Corrêa, 33, mora-
dor no bairro Água Branca, 
conta que já garantiu a sua 
inscrição no curso de fo-
tografia e espera, ao final 
do curso, aplicar o conhe-
cimento e atuar na área. 
"Muitas vezes fica difícil pa-
gar por um curso, por isso 
precisamos aproveitar essa 
oportunidade que é gratui-
ta. Quero explorar o parque 
ao máximo, aproveitar os 
ângulos e tirar fotos bem 
bonitas. Pretendo traba-
lhar em pequenos eventos 
e melhorar a minha renda".

Parque

O Parque Gentil Diniz é 
uma área verde de 24 mil 
metros quadrados, pre-
servada em meio ao cen-
tro urbano de Contagem. 
Um verdadeiro lugar de 
descanso e contato com 
a natureza. Em seu terre-
no são encontradas espé-
cies do cerrado e da mata 
atlântica, como jatobá, 
pau brasil, ingá, ipê, qua-
resmeira, jacarandá e eu-
calipto. Ele possui, ainda, 
um casarão do século XIX, 
tombado pelo Conselho de 
Patrimônio Histórico e Cul-
tural de Contagem e tam-
bém uma estrada de pedra 
construída pelos escravos. 
Na área do entorno, há 
um pomar com centenas 
de jabuticabeiras, árvo-
re símbolo do município, 
e também vários animais 
como micos, caxinguelês 
e pássaros como sabiás e 
bem-te-vis. O local possui, 
além disso, um orquidário, 
um teatro, dois lagos com 
várias espécies de peixes e 
três nascentes que drenam 
suas águas no Córrego das 
Acácias.

Para mais informações 
sobre os cursos ligue (31) 
3397-2706(31) 3397-
2706.

Os interessados poderão realizar as inscrições de 

terça-feira a domingo, das 8h às 17h, no parque
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Atos do Executivo

LEI nº 4750, de 17 de julho de 2015.
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 92, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016, que 
compreendem: 
I - as diretrizes gerais da Administração Pública Municipal; 
II - as diretrizes gerais para elaboração do Orçamento Municipal; 
III - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; 
IV - as diretrizes para a execução orçamentária; 
V - as disposições gerais. 

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art.2º A elaboração da proposta orçamentária da Administração Pública Municipal para o exercício de 2016 obedecerá às diretrizes gerais descritas nesta Lei e aos 
objetivos, metas e prioridades estabelecidas no Plano Plurianual 2014-2017.
§1º São diretrizes gerais da Administração Pública para o exercício de 2016:
I – promoção das condições para o desenvolvimento econômico, buscando: 
a) o estímulo ao desenvolvimento econômico do Município com projetos de infraestrutura, em especial de mobilidade urbana;
b) a otimização dos processos de licenciamento e regularização, possibilitando um ambiente acolhedor ao empreendedor;
c) o fortalecimento das empresas existentes;
d) a atração de novos negócios com foco no setor industrial, numa perspectiva sustentável;
e) a promoção e o fomento de iniciativas que garantam a oferta de educação tecnológica e profissionalizante para o atendimento das demandas dos empreendimentos 
existentes e novos, na perspectiva de aliar a capacitação técnico-profissionalizante e formação humanística, proporcionando ao educando o protagonismo na con-
strução da sociedade democrática; e
f) a diversificação dos setores de comércio e serviços.
II – promoção das condições para o desenvolvimento urbano, visando:
a) proporcionar o pleno desenvolvimento da função social da cidade, com vistas à superação dos entraves de vários matizes para que a cidade atenda plenamente aos 
direitos de todos os seus habitantes, numa perspectiva democrática e popular;
b) promover e garantir a mobilidade urbana, com a realização de intervenções físicas que ampliem as condições de acessibilidade, com a melhoria na qualidade dos ser-
viços de transporte público coletivo e integrado, com implantação do metrô, com a eliminação das barreiras para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida 
e especialmente com a implantação de novo Plano Diretor da cidade.
III – promoção das condições para o desenvolvimento social, buscando: 
a) os investimentos necessários para a consecução de uma educação básica inclusiva baseada numa proposta que privilegie a aquisição dos instrumentais básicos para 
o exercício pleno da cidadania;
b) a humanização dos espaços educacionais, culturais, de saúde, de esporte e de lazer, com investimentos na recuperação e ampliação dos equipamentos existentes;
c) a melhoria dos serviços de saúde com o funcionamento do novo Centro Materno Infantil e construção de novas unidades de saúde que permitam a oferta ampliada 
de serviços de atenção básica e de atendimentos de média e alta complexidade;
d) a ampliação do número de unidades de atendimento à educação infantil; 
e) o fortalecimento da política habitacional de interesse social com a conclusão das obras habitacionais, com novos empreendimentos para atendimento de moradores 
em situação de vulnerabilidade social, habitantes de áreas de risco e ocupantes de áreas irregulares, bem como a firme atuação na melhoria das condições das áreas de 
risco do Município;
f) o reforço das políticas de assistência social com o fortalecimento e expansão do SUAS, em especial na ampliação das ações dos CRAS, visando a prevenção de situa-
ções que possam resultar em crescimento das vulnerabilidades sociais e quebras de vínculos;
g) o acesso às práticas esportivas e de lazer com ampliação e construção de espaços apropriados de lazer, esportivos e culturais, integrados às políticas educacionais, de 
saúde, de desenvolvimento urbano e assistenciais.
IV – promoção das condições para ampliar a transparência pública e a efetiva participação popular, visando:
a) aprimoramento de políticas de planejamento e do orçamento participativo que garantam a participação popular com a definição de prioridades e melhoria da articu-
lação com a sociedade civil na gestão da cidade, incluindo ferramentas digitais;
b) aprofundamento da interlocução com a população por meio do Gabinete Itinerante;
c) o fortalecimento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, para a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Integrado de Contagem;
d) realização de conferências municipais;
e) a melhoria do acesso aos serviços públicos e à informação, elevando a qualidade do atendimento ao cidadão;
f) a garantia e celeridade na execução das obras escolhidas pela população, ampliando os mecanismos de participação pela via digital;
g) a consolidação do funcionamento das Câmaras Setoriais para a implementação de projetos, bem como para estabelecer maior interlocução com os servidores públi-
cos municipais;
h) o fortalecimento das relações com os veículos de comunicação municipais, regionais e estaduais;
i) o aprimoramento permanente do Portal de Notícias e da Transparência da Prefeitura de Contagem;
§2º As diretrizes previstas no parágrafo anterior serão implementadas com o suporte de uma gestão pública municipal moderna, ágil e eficiente, cujos pilares se susten-
tarão nos seguintes projetos: 
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I – implantação do Programa Prefeitura Digital;
II – regimes alternativos de financiamento para obras e serviços de qualidade para a população;
III – implantação do Regime Diferenciado de Contratação no Município. 

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

Art.3º O Orçamento para o exercício financeiro de 2016 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, Fundações e Autarquias e será elaborado levando-se 
em conta a Estrutura Organizacional do Município. 
Parágrafo único. O Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON, de que trata a Lei Complementar nº 005, de 12 de julho de 2005, é 
uma unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Administração, com dotações específicas para a sua manutenção e composição da reserva de benefícios. 

Art.4º A Lei Orçamentária do Município de Contagem para o exercício de 2016 será elaborada conforme as diretrizes desta Lei e os objetivos, as metas e prioridades 
estabelecidas na Lei nº 4.645, de 26 de dezembro de 2013 - Plano Plurianual 2014/2017 e na sua revisão, Lei nº 4.702, de 17 de dezembro de 2014 – Revisão do Plano 
Plurianual 2014/2017 para o período 2015/2017, conforme determinações contidas nesta Lei, na Lei Orgânica do Município de Contagem, na Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Parágrafo único. Integram esta Lei o Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais e seus Demonstrativos, elaborados conforme Portaria nº 553 da Secretaria do 
Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda, de 22 de setembro de 2014.

Art.5º O Poder Executivo buscará o equilíbrio das contas do setor público municipal, com o objetivo de recuperar sua capacidade de investimento.

Art.6º Para efeito da elaboração da Proposta Orçamentária Anual entende-se por: 
I - função - o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público; 
II - subfunção - uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesas do setor público; 
III - programa - o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por metas estabelecidas no 
Plano Plurianual; 
IV - projeto - o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 
um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo; 
V - atividade - o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; 
VI - operações especiais - as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação 
direta sob a forma de bens ou serviços. 
Parágrafo único. Cada programa contido na Proposta Orçamentária identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos 
ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização das ações. 

Art.7º A Lei Orçamentária do Município de Contagem para o exercício de 2016 especificará a funcional programática por: unidade orçamentária; função; subfunção; 
programa; projeto, atividade e/ou operações especiais.
§1º A especificação de que trata o caput deste artigo deverá vir acompanhada de: categoria econômica da despesa, grupo de natureza da despesa, a modalidade de 
aplicação e o identificador de uso e a fonte de recursos, de modo a evidenciar a transparência na gestão fiscal. 
§2º As unidades orçamentárias consistem no segmento a que o orçamento consigna dotações específicas para a realização dos programas de trabalho.
§3º Os Grupos de Natureza de Despesa (GND) constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir 
discriminados:
I - pessoal e encargos sociais (GND 1);
II - juros e encargos da dívida (GND 2);
III - outras despesas correntes (GND 3);
IV - investimentos (GND 4);
V - inversões financeiras (GND 5); e
VI - amortização da dívida (GND 6).
§4º A Reserva de Contingência, prevista no art. 16, será classificada no GND 9.
§5º A especificação da modalidade de que trata o §1º observará, no mínimo, o seguinte detalhamento:
I - Transferências à União (MA 20); 
II - Transferências a Estados e ao Distrito Federal (MA 30);
III - Transferências a Municípios (MA 40);
IV- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (MA 50);
V - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos (MA 60);
VI - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (MA 71);
VII - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos (MA 72); 
VIII - Transferências ao Exterior (MA 80); 
IX - Aplicações Diretas (MA 90); 
X - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais (MA 91);

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



Contagem, 20 de  julho de 2015 Página 3 de 38 Diário Oficial de Contagem - Edição 3667

"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.

XI - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal com Consórcio Público do qual o ente participe (MA 93).
§6º O empenho da despesa não poderá ser realizado com modalidade de aplicação “a definir” (MA 99).
§7º A codificação da destinação da fonte de recursos identifica se os recursos são vinculados ou não e, no caso daqueles vinculados, indicam a sua finalidade. 
§8º A codificação utilizada para controle das destinações de recursos é composta, no mínimo, por 4 dígitos: 
I - 1º dígito: IDUSO – IDENTIFICADOR DE USO 
II - 2º dígito: GRUPO DE FONTES DE RECURSOS 
III - 3º e 4º dígitos: ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS
§9º A codificação e a identificação das fontes de recursos constarão em anexo específico da LOA 2016.

Art.8º A elaboração, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária do Município de Contagem para o exercício de 2016 deverão observar os princípios da transparên-
cia e da publicidade na gestão fiscal, no sentido de permitir o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma das referidas etapas. 

Art.9º Os valores previstos de receitas e despesas para o exercício de 2016 serão expressos em preços correntes, observarão as normas técnicas e legais, considerarão 
os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, nos termos da Memória e 
Metodologia do Cálculo das Metas Anuais, constantes do Anexo I desta Lei. 
§1º A previsão de receita para o exercício financeiro de 2016 será acompanhada de demonstrativo da evolução da receita nos últimos três anos e da projeção para os 
dois seguintes. 
§2º A projeção da receita para os exercícios financeiros de 2017 e 2018 observará o disposto no caput deste artigo. 

Art.10 O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício financeiro de 2016, conforme dispõe o §3º do art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art.11 Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as destinações das fontes dos recursos correspondentes.

Art.12 Na programação de investimentos em obras da Administração Pública Municipal, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será observado o seguinte: 
I - os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos; 
II - os novos projetos serão programados se: 
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira; 
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já iniciadas, em execução ou paralisadas; 
c) forem atendidas as despesas com a preservação do Patrimônio Público Municipal. 

Art.13 As dotações consignadas na Lei Orçamentária para subvenções sociais, contribuições e auxílios para atender as despesas de capital ou corrente serão destinadas 
a entidades sem fins lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, visando, prioritariamente, o atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social e 
direito a cidadania. 
§1º As transferências mencionadas no caput deste artigo ficarão sujeitas à assinatura de convênio com a entidade beneficiada. 
§2º As entidades filantrópicas deverão ser declaradas de utilidade pública por intermédio de lei municipal. 

Art.14 A transferência de recursos públicos para o setor público e privado, objetivando cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser 
autorizada por lei específica, sem prejuízo do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e será precedida de análise do Plano de Aplicação das 
Metas de Interesse Social.
Parágrafo Único. As pessoas físicas e as entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com 
a finalidade de verificar cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 

Art.15 As transferências de recursos correntes e de capital a outro ente da federação, consignadas na Lei Orçamentária Anual, a título de cooperação, auxílio ou as-
sistência financeira, dependem da comprovação, por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que: 
I - atende ao disposto no art. 25 da Lei Complementar Federal nº 101/2000; 
II - existe previsão de contrapartida, que será estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiária.
Parágrafo único. As transferências mencionadas no caput deste artigo serão realizadas, exclusivamente, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congê-
nere e submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 

Art.16 A dotação denominada Reserva de Contingência, classificada na função “99”, prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2016, será de no mínimo 3% 
(três por cento) da Receita Corrente Líquida estimada e poderão ser destinados ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e 
também como fonte compensatória de recursos para abertura de créditos adicionais. 

Art.17 O Orçamento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, somente poderá conter pre-
visão para investimento após a cobertura das despesas de custeio. 

Art.18 Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão a coordenação da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual e a definição do 
cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. 
Parágrafo único. As propostas parciais dos referidos órgãos serão elaboradas segundo preços correntes, sem nenhum fator de correção decorrente de variação infla-
cionária, detalhadas por Receitas e Despesas e deverão ser entregues nas datas estabelecidas pelo cronograma de atividades de que trata o caput deste artigo. 

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art.19 Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1°, inciso II, da Constituição Federal de 1988, ficam autorizados a revisão geral anual da remuneração e sub-
sídios dos servidores, aumentos de remuneração, concessões de vantagens, criação de cargos, empregos e funções e alterações de estruturas de carreiras somente com 
Lei específica, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000. 
§1º Caso seja prevista a revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores de que trata o caput, os recursos necessários ao seu atendimento deverão obser-
var o limite do art. 20 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
§2º Os projetos de Lei sobre alterações de estrutura de carreiras e criação de cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com o pessoal e encargos sociais, 
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no âmbito do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, deverão ser acompanhados de parecer da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e do 
órgão correlato. 
§3º Se a despesa total com pessoal exceder o limite fixado no art. 22, parágrafo único, inciso V, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a contratação de hora extra 
ficará limitada aos serviços essenciais de saúde e educação.

Art.20 As despesas com pessoal e encargos sociais e previdenciários serão fixadas em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e 
as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art.21 A Lei Orçamentária conterá dispositivos que autorizem o Executivo a: 
I - proceder à abertura de créditos adicionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II - contrair empréstimos e realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos limites previstos na legislação específica. 
Parágrafo Único. Nos termos do inciso I deste artigo, não oneram o limite fixado no art. 31 desta Lei: 
I – as suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais; 
II – as suplementações de dotações com recursos vinculados, isto é, oriundos de transferências e ou de convênios celebrados com o Estado, a União e outras entidades, 
e quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro de exercícios anteriores; 
III – as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública e de precatórios judiciais; 
IV – as alterações orçamentárias ocorridas dentro de um mesmo Programa;
V – as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência;
VI – as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos provenientes de excesso de arrecadação e saldos financeiros das Receitas Próprias;
VII – as alterações orçamentárias geradas quando da criação de novos órgãos ou unidades orçamentárias.

Art.22 Na abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, quando a fonte compensatória for o excesso de arrecadação, o cálculo de apuração será o saldo 
positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada por codificação da destinação da fonte de recursos, considerando ainda a 
tendência do exercício. 
Parágrafo Único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Art.23 Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica, oriundos de convênios e doações não previstos na Lei Orçamentária Anual, poderão ser utilizados 
como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, bem como o excesso de arrecadação apurado ou os saldos financeiros transferi-
dos de exercícios anteriores. 

Art.24 Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, objetivando o cumprimento da programação da Lei 
Orçamentária Anual, autorizado a promover a transposição de recursos, no âmbito da Administração Direta e Indireta, de um mesmo programa, sem onerar o limite 
fixado no art. 31 desta Lei e sem a necessidade de edição de decreto, conforme preceitua o ordenamento jurídico nacional. 

Art.25 O Poder Executivo estabelecerá, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2016, a programação financeira e o cronograma de ex-
ecução mensal de desembolso, buscando manter o equilíbrio entre a receita e a despesa.

Art.26 Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá de:
I – publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária; 
II - desdobrar as receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, com especificação, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quan-
tidade e valores de ações para cobrança da dívida ativa e dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa; 
III - divulgar e disponibilizar para consulta pública o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, as Prestações de Contas e os Pareceres 
das Prestações de Contas enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Art.27 Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias nos termos do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, será fixado separada-
mente percentual de limitação para o conjunto de “projetos” e “atividades”, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. 

Art.28 Para atender o disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, considera-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, 
para bens e serviços, os limites estabelecidos, no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art.29 Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir com despesas de custeio de Órgãos do Estado e da União mediante celebração de convênio. 

Art.30 Fica o Poder Executivo autorizado, mediante abertura de Crédito Adicional ou Remanejamento, a incluir no Orçamento Anual: categoria econômica e grupo de 
despesa, bem como fonte de recursos em projetos, atividades e operações especiais para atender às necessidades de execução orçamentária. 

Art.31 Respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, o Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais até o 
limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa a ser fixada da Lei Orçamentária Anual.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.32 Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for sancionado pelo Chefe do Poder Executivo até o dia 31 de dezembro de 2015, a programação nele constante 
poderá ser executada para atendimento das seguintes despesas: 
I - pessoal e encargos; 
II - pagamento e benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais; 
IV - atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar do SUS — Sistema Único de Saúde, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 20/1998; 
V - ações de educação, pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais, coleta de lixo, iluminação pública e demais despesas referentes à prestação dos serviços 
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essencialmente criados. 

Art.33 O Poder Executivo implementará normas de acompanhamento das ações governamentais visando o controle de custos e à avaliação dos resultados dos program-
as financiados com recursos do Orçamento.

Art.34 O Município poderá fazer revisão e atualização de sua Legislação Tributária para o exercício de 2016, por meio de Lei específica.
Parágrafo único. A revisão e atualização de que trata o presente artigo compreenderá, também, a modernização de sua máquina fazendária no sentido de aumentar a 
sua produtividade. 

Art.35 A Lei que conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal 
nº 101/2000. 

Art.36 Fica o Poder Executivo obrigado a repassar à Câmara Municipal os recursos financeiros para a manutenção das despesas de custeio e investimentos do Poder 
Legislativo, de acordo com o art. 122 da Lei Orgânica Municipal, a Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e as resoluções do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. 

Art.37 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 17 de julho de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RECEITAS CORRENTES 1.249.938.812      1.355.695.284      1.545.037.360      1.450.975.557      1.478.544.093      1.514.029.151      

RECEITA TRIBUTÁRIA 283.001.348         306.581.776         343.684.000         319.627.000         325.699.913         333.516.711         

Impostos 260.207.535         283.791.891         318.920.000         295.336.000         300.947.384         308.170.121         

Taxas 22.793.812           22.789.884           24.764.000           24.291.000           24.752.529           25.346.590           

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 54.069.934           66.894.020           64.768.000           76.459.000           77.911.721           79.781.602           

Contribuições Sociais 31.127.977           40.251.486           37.768.000           45.733.000           46.601.927           47.720.373           

Contribuições Econômicas 22.941.957           26.642.534           27.000.000           30.726.000           31.309.794           32.061.229           

RECEITA PATRIMONIAL 18.749.245           30.202.151           34.669.176           24.708.327           25.177.785           25.782.052           

RECEITA DE SERVIÇOS 7.089.293             8.265.155             11.265.704           8.018.232             8.170.578             8.366.672             

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 814.365.615         869.541.382         988.177.488         931.355.734         949.051.493         971.828.729         

Transferências da União 207.197.819         223.080.135         250.558.289         240.192.174         244.755.825         250.629.965         

Transferências dos Estados 449.060.919         480.974.417         519.547.350         490.601.249         499.922.673         511.920.817         

Transferências Multigovernamentais - FUNDEB 148.539.426         157.226.563         172.955.000         171.000.000         174.249.000         178.430.976         

Outras Transferências 9.567.451             8.260.266             45.116.849           29.562.311           30.123.995           30.846.971           

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72.663.377           74.210.801           102.472.992         90.807.264           92.532.602           94.753.384           

RECEITA DE CAPITAL 18.448.084           16.825.993           186.803.837         175.257.419         178.587.310         182.873.405         

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.503.542             6.065.356             85.948.127           94.916.924           96.720.346           99.041.634           

ALIENAÇÃO DE BENS 115.695                681.977                276.042                2.223.558             2.265.806             2.320.185             

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.822.003           10.078.660           100.579.668         78.116.937           79.601.159           81.511.587           

Transferências de Convênios da União 7.784.714             8.958.660             100.379.668         77.916.937           79.397.359           81.302.895           

Transferências de Convênios dos Estados 4.037.288             1.120.000             200.000                200.000                203.800                208.691                

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 6.844                    -                        -                        -                        -                        -                        

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 48.631.013           73.935.807           77.731.300           75.325.000           76.756.175           78.598.323           

RESTITUIÇÕES DE RECEITA (28.068)                 (654.679)               -                        -                        -                        -                        

DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (100.970.291)        (107.416.283)        (116.211.000)        (110.877.000)        (112.983.663)        (115.695.271)        

RETIFICAÇÕES DE RECEITA (3.583.210)            (10)                        -                        -                        -                        -                        

RECEITA TOTAL 1.212.436.340      1.338.386.112      1.693.361.497      1.590.680.976      1.620.903.915      1.659.805.608      

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
QUADRO GERAL DA RECEITA

2016
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

2016

As metas anuais relativas às receitas e despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida 
pública foram elaboradas conforme determina a Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014, do Ministério 
da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional. 

Para alcançar os resultados demonstrados foram utilizados os seguintes parâmetros e procedimentos:

• Análise dos dados extraídos dos Balanços relativos aos anos de 2012 a 2014, fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, possibilitando a verificação do comportamento da receita e da 
despesa nos anos anteriores;

• Dados da Dívida Pública Consolidada, bem como sua projeção para os anos seguintes, fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Fazenda;

• Foram incluídos na previsão de receita os repasses intergovernamentais, os convênios e as operações 
de crédito em negociação, dentre outras; 

• Se até o mês de agosto de 2015 novos repasses e convênios forem firmados, tais valores serão 
incorporados à previsão da receita através da LOA para o exercício de 2016, a qual será colocada à 
disposição do Poder Legislativo no prazo estabelecido no §3º do artigo 12 da LRF;

• A estimativa do PIB do Estado de Minas Gerais e os índices utilizados para apuração dos valores 
apresentados nos Demonstrativos foram obtidos através da aplicação dos indicadores mencionados na 
tabela abaixo: 

INDICADORES ECONÔMICOS
Anos Taxa de Inflação 

IPCA
Taxa de Crescimento do 

PIB Nacional
PIB do Estado de MG em 

Milhões
2013 5,91 2,7 407.183 
2014 6,41 0,1 402.704 
2015 7,90 -0,9 399.080 
2016 5,60 1,3 404.268 
2017 4,50 1,9 411.949 
2018 4,50 2,4 421.836 

Notas: 
As taxas de inflação medidas pelo IPCA, de 2013 e 2014, são as divulgadas pelo IBGE. Para 2015, adotou-se a estimativa 
do Banco Central do Brasil e nos anos posteriores, adotou-se a projeção do Ministério do Planejamento para a LDO 2016.
As taxas de crescimento do PIB Nacional apresentadas até 2014 são as divulgadas pelos órgãos oficiais. A partir de 2015 
utilizou-se também as previsões constantes na LDO da União para o exercício 2016.
Para o PIB do Estado de Minas Gerais, utilizou-se os dados do Informativo CEI- PIB 2014, da Fundação João Pinheiro para 
os anos de 2013 e 2014 e nos anos seguintes, aplicou-se a previsão da taxa de crescimento do PIB Nacional.

Fontes: LDO da União 2016, Banco Central do Brasil, IBGE, Informativo CEI / Fundação João Pinheiro.

• A previsão da receita própria para 2016 baseou-se na análise de cada categoria de receita verificando o 
comportamento da arrecadação no período de 2013 e 2014, nos valores previstos na Lei Orçamentária 
para 2015 e na arrecadação realizada até abril deste ano;

• Para os anos de 2017 e 2018 foi aplicada a taxa de crescimento do PIB Nacional constante na LDO da 
União de 2016, referente ao período em análise;

• Ressalta-se que, no segundo semestre, quando iniciarem as atividades de elaboração do Orçamento 
Anual, tais estimativas serão revistas de acordo com o cenário econômico e seus efeitos sobre as 
finanças municipais.
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Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB
Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB)

(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100
Receita Total 1.590.680.976 1.506.326.682 0,393 1.620.903.915 1.468.848.698 0,393 1.659.805.608 1.439.331.163 0,393
Receitas Primárias (I) 1.469.032.167 1.391.128.946 0,363 1.496.943.779 1.356.517.126 0,363 1.532.870.428 1.329.256.972 0,363
Despesa Total 1.590.680.976 1.506.326.682 0,393 1.620.903.915 1.468.848.698 0,393 1.659.805.608 1.439.331.163 0,393
Despesas Primárias (II) 1.539.691.804 1.458.041.481 0,381 1.568.945.949 1.421.764.852 0,381 1.606.600.651 1.393.193.500 0,381
Resultado Primário (III) =  (I – II) -70.659.637 -66.912.535 -0,017 -72.002.170 -65.247.725 -0,017 -73.730.223 -63.936.528 -0,017
Resultado Nominal 106.209.512 100.577.189 0,026 77.327.516 70.073.507 0,019 20.533.313 17.805.843 0,005
Dívida Pública Consolidada 718.512.332 680.409.405 0,178 775.839.847 703.059.162 0,188 776.373.160 673.246.360 0,184
Dívida Consolidada Líquida 621.204.139 588.261.495 0,154 698.531.655 633.003.167 0,170 719.064.968 623.550.500 0,170

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

2016

FONTE: Órgãos da Administração Direta e Indireta

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

ESPECIFICAÇÃO

2016 2017 2018

ESPECIFICAÇÃO Metas Previstas em 2014 % PIB Metas Realizadas em 2014 % PIB

(a) (b)
Valor                          ( 

c) = (b-a)
%                                      

(c/a) x 100

Receita Total 1.587.648.917 0,389 1.338.386.111 0,332 -249.262.806 -15,70
Receitas Primárias (I) 1.495.935.006 0,367 1.301.639.874 0,323 -194.295.132 -12,99
Despesa Total 1.587.648.917 0,389 1.287.099.494 0,320 -300.549.423 -18,93
Despesa Primárias (II) 1.561.658.582 0,383 1.237.978.224 0,307 -323.680.358 -20,73
Resultado Primário (III) = (I–II) -65.723.576 -0,016 63.661.650 0,016 129.385.225 -196,86
Resultado Nominal -25.588.591 -0,006 72.659.235 0,018 98.247.826 -383,95
Dívida Pública Consolidada                   445.178.839 0,109 588.726.675 0,146 143.547.836 32,24
Dívida Consolidada Líquida                   330.660.601 0,081 412.863.732 0,103 82.203.131 24,86

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2016

Fonte: SICOF/Contabilidade, em 08/05/2015

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total 1.212.436.339 1.338.386.111 10,39 1.587.648.917 18,62 1.590.680.976 0,19 1.620.903.915 1,90 1.659.805.608 2,40
Receitas Primárias (I) 1.187.278.365 1.301.639.874 9,63 1.495.935.006 14,93 1.469.032.167 -1,80 1.496.943.779 1,90 1.532.870.428 2,40
Despesa Total 1.196.562.947 1.287.099.494 7,57 1.587.648.917 23,35 1.590.680.976 0,19 1.620.903.915 1,90 1.659.805.608 2,40
Despesas Primárias (II) 1.141.239.850 1.237.978.224 8,48 1.561.658.582 26,15 1.539.691.804 -1,41 1.568.945.949 1,90 1.606.600.651 2,40
Resultado Primário (III) = (I – II) 46.038.515 63.661.650 38,28 -65.723.576 -203,24 -70.659.637 7,51 -72.002.170 1,90 -73.730.223 2,40
Resultado Nominal  -40.882.743 113.541.978 -377,73 102.130.895 -10,05 106.209.512 3,99 77.327.516 -27,19 20.533.313 -73,45
Dívida Pública Consolidada     466.665.476     588.726.675 26,16     652.302.820 10,80 718.512.332 10,15 775.839.847 7,98 776.373.160 0,07
Dívida Consolidada Líquida     299.321.754     412.863.732 37,93     514.994.627 24,74 621.204.139 20,62 698.531.655 12,45 719.064.968 2,94

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total 1.392.075.635 1.444.118.614 3,74 1.587.648.917 9,94 1.506.326.682 -5,12 1.468.848.698 -2,49 1.439.331.163 -2,01
Receitas Primárias (I) 1.363.190.158 1.404.469.424 3,03 1.495.935.006 6,51 1.391.128.946 -7,01 1.356.517.126 -2,49 1.329.256.972 -2,01
Despesa Total 1.373.850.380 1.388.780.355 1,09 1.587.648.917 14,32 1.506.326.682 -5,12 1.468.848.698 -2,49 1.439.331.163 -2,01
Despesas Primárias (II) 1.310.330.397 1.335.778.504 1,94 1.561.658.582 16,91 1.458.041.481 -6,64 1.421.764.852 -2,49 1.393.193.500 -2,01
Resultado Primário (III) = (I – II) 52.859.761 68.690.920 29,95 -65.723.576 -195,68 -66.912.535 1,81 -65.247.725 -2,49 -63.936.528 -2,01
Resultado Nominal  -46.940.090 122.511.794 -361,00 102.130.895 -16,64 100.577.189 -1,52 70.073.507 -30,33 17.805.843 -74,59
Dívida Pública Consolidada 535.808.453 635.236.082 18,56 652.302.820 2,69 680.409.405 4,31 703.059.162 3,33 673.246.360 -4,24
Dívida Consolidada Líquida 343.670.432 445.479.967 29,62 514.994.627 15,60 588.261.495 14,23 633.003.167 7,61 623.550.500 -1,49

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS  NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS

2016

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

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2013 2014 D% 2015 D% 2016 D% 2017 D% 2018 D%

D% 2018 D%

FONTE: SICOF/Contabilidade; LOA 2015 - Lei nº 4.712/2014 e seus anexos; Órgãos da Administração Direta e Indireta

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

2013 2014 D% 2015 D% 2016 D% 2017
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R$ 1,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %

Patrimônio/Capital 1.629.936.146 100,0 1.462.464.147 100,0 633.161.220 100,0
Reservas 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Resultado Acumulado 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TOTAL 1.629.936.146 100,0 1.462.464.147         100,0 633.161.220 100,0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %

Patrimônio 74.148.535 100,0 58.804.864 100,0 -591.379.916 100,0
Reservas 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lucros ou Prejuízos Acumulados 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TOTAL 74.148.535 100,0 58.804.864         100,0 -591.379.916 100,0

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Fonte: SAFCI/Contabilidade, em 15/04/2015

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Nota Explicativa: Devido a Segregação de Massas no RPPS, que instituiu o Plano Previdenciário e o Plano Financeiro, o déficit atuarial deixou
de existir, devendo as insuficiências financeiras serem custeadas pelo Ente, nos termos da legislação previdenciária. Em decorrência, o RPPS
passou a ser superavitário, elevando o patrimônio do Município.

Fonte: SAFCI/Contabilidade, em 15/04/2015

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

RECEITAS REALIZADAS 2014 2013 2012
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 681.977 115.695 0

Alienação de Bens Móveis 564.303 78.648 0
Alienação de Bens Imóveis 117.674 37.047 0

DESPESAS EXECUTADAS 2014 2013 2012
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 18.957 923.407 693.942

DESPESAS DE CAPITAL 18.957 923.407 693.942
Investimentos 18.957 923.407 693.942
Inversões Financeiras 0 0 0
Amortização da Dívida 0 0 0

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0 0 0
Regime Geral de Previdência Social 0 0 0
Regime Próprio dos Servidores Públicos  0 0 0

SALDO FINANCEIRO 2014 2013 2012
VALOR (III) 889.589 226.569 1.034.281
FONTE: SAFCI/Contabilidade, PCA TCEMG, SISTN, em 15/04/2015

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2016
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AMF -  Demonstrativo 5  (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00 

RECEITAS REALIZADAS 2014 2013 2012
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 681.977 115.695 0

Alienação de Bens Móveis 564.303 78.648 0
Alienação de Bens Imóveis 117.674 37.047 0

DESPESAS EXECUTADAS 2014 2013 2012
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 18.957 923.407 693.942

DESPESAS DE CAPITAL 18.957 923.407 693.942
Investimentos 18.957 923.407 693.942
Inversões Financeiras 0 0 0
Amortização da Dívida 0 0 0

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0 0 0
Regime Geral de Previdência Social 0 0 0
Regime Próprio dos Servidores Públicos  0 0 0

SALDO FINANCEIRO 2014 2013 2012
VALOR (III) 889.589 226.569 1.034.281
FONTE: SAFCI/Contabilidade, PCA TCEMG, SISTN, em 15/04/2015

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2016
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

2016 
 

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

EXERCÍCIO 
RECEITAS 

PREVIDENCIÁRIAS 
(a) 

DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS 

(b) 

RESULTADO 
PREVIDENCIÁRIO 

(c) = (a-b) 

SALDO FINANCEIRO 
DO EXERCÍCIO 

(d) = (“d” exercício 
anterior) + (c) 

2014 61.927.617,18  110.078.817,95  (48.151.200,77)  (32.175.077,52)  
2015 61.364.948,42  112.827.150,74  (51.462.202,31)  (51.462.202,31)  
2016 60.408.212,47  116.531.965,48  (56.123.753,01)  (56.123.753,01)  
2017 58.886.032,96  121.636.810,13  (62.750.777,17)  (62.750.777,17)  
2018 47.958.257,61  148.857.380,54  (100.899.122,94)  (100.899.122,94)  
2019 44.395.364,84  158.563.958,04  (114.168.593,20)  (114.168.593,20)  
2020 41.421.644,19  166.837.573,94  (125.415.929,75)  (125.415.929,75)  
2021 38.658.988,40  174.364.242,81  (135.705.254,41)  (135.705.254,41)  
2022 36.117.576,72  181.322.873,52  (145.205.296,79)  (145.205.296,79)  
2023 33.381.953,25  188.532.906,62  (155.150.953,36)  (155.150.953,36)  
2024 31.174.472,36  193.857.559,08  (162.683.086,72)  (162.683.086,72)  
2025 28.866.925,56  199.547.004,00  (170.680.078,44)  (170.680.078,44)  
2026 26.443.850,11  205.210.454,99  (178.766.604,88)  (178.766.604,88)  
2027 24.218.131,91  209.761.296,96  (185.543.165,05)  (185.543.165,05)  
2028 22.120.089,72  213.483.798,81  (191.363.709,08)  (191.363.709,08)  
2029 19.949.147,48  217.298.183,95  (197.349.036,47)  (197.349.036,47)  
2030 17.848.369,77  220.395.084,75  (202.546.714,99)  (202.546.714,99)  
2031 15.805.732,08  222.958.397,78  (207.152.665,70)  (207.152.665,70)  
2032 13.810.962,30  224.812.407,22  (211.001.444,92)  (211.001.444,92)  
2033 11.804.607,48  226.421.427,18  (214.616.819,70)  (214.616.819,70)  
2034 9.840.853,19  227.363.357,63  (217.522.504,45)  (217.522.504,45)  
2035 8.258.312,71  226.856.038,83  (218.597.726,12)  (218.597.726,12)  
2036 6.399.122,38  226.750.050,44  (220.350.928,07)  (220.350.928,07)  
2037 4.775.134,29  225.655.213,54  (220.880.079,25)  (220.880.079,25)  
2038 3.509.056,05  223.143.363,45  (219.634.307,41)  (219.634.307,41)  
2039 2.123.076,59  220.710.925,48  (218.587.848,89)  (218.587.848,89)  
2040 966.215,09  217.290.171,62  (216.323.956,53)  (216.323.956,53)  
2041 27.964,38  212.881.463,26  (212.853.498,88)  (212.853.498,88)  
2042 0,00  207.502.585,11  (207.502.585,11)  (207.502.585,11)  
2043 (0,00)  201.448.394,94  (201.448.394,94)  (201.448.394,94)  
2044 (0,00)  194.527.340,40  (194.527.340,40)  (194.527.340,40)  
2045 (0,00)  187.110.624,23  (187.110.624,23)  (187.110.624,23)  
2046 (0,00)  179.517.574,53  (179.517.574,53)  (179.517.574,53)  
2047 (0,00)  171.469.064,65  (171.469.064,65)  (171.469.064,65)  
2048 0,00  163.248.106,81  (163.248.106,81)  (163.248.106,81)  
2049 0,00  155.020.165,59  (155.020.165,59)  (155.020.165,59)  
2050 (0,00)  146.892.066,74  (146.892.066,74)  (146.892.066,74)  
2051 (0,00)  138.506.006,65  (138.506.006,65)  (138.506.006,65)  
2052 (0,00)  130.113.114,51  (130.113.114,51)  (130.113.114,51)  
2053 -  121.870.046,38  (121.870.046,38)  (121.870.046,38)  
2054 -  113.758.049,79  (113.758.049,79)  (113.758.049,79)  
2055 -  105.829.601,01  (105.829.601,01)  (105.829.601,01)  
2056 -  98.106.633,27  (98.106.633,27)  (98.106.633,27)  
2057 -  90.609.736,28  (90.609.736,28)  (90.609.736,28)  
2058 -  83.358.178,22  (83.358.178,22)  (83.358.178,22)  
2059 -  76.370.064,51  (76.370.064,51)  (76.370.064,51)  
2060 -  69.662.319,89  (69.662.319,89)  (69.662.319,89)  
2061 -  63.250.181,06  (63.250.181,06)  (63.250.181,06)  
2062 -  57.146.772,77  (57.146.772,77)  (57.146.772,77)  
2063 -  51.362.687,53  (51.362.687,53)  (51.362.687,53)  
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EXERCÍCIO 
RECEITAS 

PREVIDENCIÁRIAS 
(a) 

DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS 

(b) 

RESULTADO 
PREVIDENCIÁRIO 

(c) = (a-b) 

SALDO FINANCEIRO 
DO EXERCÍCIO 

(d) = (“d” exercício 
anterior) + (c) 

2064 -  45.905.719,69  (45.905.719,69)  (45.905.719,69)  
2065 -  40.781.403,23  (40.781.403,23)  (40.781.403,23)  
2066 -  35.992.676,35  (35.992.676,35)  (35.992.676,35)  
2067 -  31.539.677,07  (31.539.677,07)  (31.539.677,07)  
2068 -  27.420.827,54  (27.420.827,54)  (27.420.827,54)  
2069 -  23.633.678,65  (23.633.678,65)  (23.633.678,65)  
2070 -  20.174.630,89  (20.174.630,89)  (20.174.630,89)  
2071 -  17.039.166,09  (17.039.166,09)  (17.039.166,09)  
2072 -  14.222.336,05  (14.222.336,05)  (14.222.336,05)  
2073 -  11.717.901,63  (11.717.901,63)  (11.717.901,63)  
2074 -  9.517.728,26  (9.517.728,26)  (9.517.728,26)  
2075 -  7.611.368,96  (7.611.368,96)  (7.611.368,96)  
2076 -  5.985.189,22  (5.985.189,22)  (5.985.189,22)  
2077 -  4.621.731,71  (4.621.731,71)  (4.621.731,71)  
2078 -  3.499.770,42  (3.499.770,42)  (3.499.770,42)  
2079 -  2.595.354,00  (2.595.354,00)  (2.595.354,00)  
2080 -  1.882.513,27  (1.882.513,27)  (1.882.513,27)  
2081 -  1.333.852,62  (1.333.852,62)  (1.333.852,62)  
2082 -  921.825,07  (921.825,07)  (921.825,07)  
2083 -  620.287,23  (620.287,23)  (620.287,23)  
2084 -  405.657,78  (405.657,78)  (405.657,78)  
2085 -  257.165,84  (257.165,84)  (257.165,84)  
2086 -  157.325,40  (157.325,40)  (157.325,40)  
2087 -  92.323,42  (92.323,42)  (92.323,42)  
2088 -  51.584,92  (51.584,92)  (51.584,92)  

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

DATA-BASE DO CADASTRO: agosto/2013  
DATA-BASE DA REAVALIAÇÃO: dezembro/2013 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

2016 
 

PLANO PREVIDENCIÁRIO 
 

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

EXERCÍCIO 
RECEITAS 

PREVIDENCIÁRIAS 
(a) 

DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS 

(b) 

RESULTADO 
PREVIDENCIÁRIO 

(c) = (a-b) 

SALDO FINANCEIRO 
DO EXERCÍCIO 

(d) = (“d” exercício 
anterior) + (c) 

2014 17.412.042,32  1.364.001,39  16.048.040,93  59.832.646,95  
2015 18.930.850,79  1.744.997,62  17.185.853,17  77.018.500,12  
2016 20.854.188,59  2.274.371,32  18.579.817,27  95.598.317,39  
2017 23.071.855,71  3.141.741,56  19.930.114,15  115.528.431,54  
2018 29.658.176,24  6.023.990,02  23.634.186,23  139.162.617,77  
2019 32.973.197,08  7.407.665,21  25.565.531,87  164.728.149,64  
2020 36.580.899,52  8.705.837,44  27.875.062,08  192.603.211,72  
2021 40.186.743,98  9.942.245,86  30.244.498,12  222.847.709,83  
2022 43.867.852,22  11.447.956,02  32.419.896,20  255.267.606,03  
2023 47.501.201,57  12.596.422,31  34.904.779,26  290.172.385,29  
2024 51.432.300,71  14.032.531,84  37.399.768,88  327.572.154,17  
2025 55.845.252,42  15.628.289,84  40.216.962,58  367.789.116,74  
2026 59.971.563,14  17.145.463,41  42.826.099,73  410.615.216,47  
2027 64.136.778,92  19.014.509,50  45.122.269,42  455.737.485,89  
2028 68.513.117,05  20.931.478,08  47.581.638,97  503.319.124,86  
2029 73.079.633,57  22.983.666,56  50.095.967,02  553.415.091,88  
2030 77.661.007,75  25.068.046,36  52.592.961,39  606.008.053,28  
2031 81.721.788,44  27.112.502,72  54.609.285,73  660.617.339,00  
2032 86.275.377,94  29.599.529,87  56.675.848,07  717.293.187,07  
2033 90.874.741,69  32.045.109,72  58.829.631,97  776.122.819,04  
2034 95.559.280,65  34.238.231,31  61.321.049,34  837.443.868,38  
2035 99.575.055,04  36.864.839,30  62.710.215,74  900.154.084,12  
2036 104.789.615,83  39.826.655,22  64.962.960,61  965.117.044,73  
2037 109.358.202,90  42.584.717,27  66.773.485,62  1.031.890.530,36  
2038 113.831.413,44  45.514.070,38  68.317.343,05  1.100.207.873,41  
2039 118.985.627,43  48.512.960,07  70.472.667,36  1.170.680.540,77  
2040 124.279.244,86  52.703.625,86  71.575.619,00  1.242.256.159,77  
2041 128.820.129,93  55.992.910,16  72.827.219,77  1.315.083.379,54  
2042 133.264.470,62  58.861.855,91  74.402.614,71  1.389.485.994,25  
2043 137.967.613,74  61.291.596,24  76.676.017,49  1.466.162.011,74  
2044 142.641.890,04  63.961.504,02  78.680.386,02  1.544.842.397,76  
2045 146.177.810,30  66.393.808,56  79.784.001,74  1.624.626.399,50  
2046 150.607.236,12  68.566.195,48  82.041.040,64  1.706.667.440,15  
2047 154.734.639,24  76.785.859,61  77.948.779,63  1.784.616.219,77  
2048 158.347.882,00  80.875.064,40  77.472.817,60  1.862.089.037,37  
2049 160.615.552,09  85.462.070,69  75.153.481,40  1.937.242.518,77  
2050 164.087.576,67  90.070.264,89  74.017.311,78  2.011.259.830,55  
2051 167.101.469,99  107.161.524,71  59.939.945,27  2.071.199.775,82  
2052 168.233.846,96  117.043.412,06  51.190.434,90  2.122.390.210,72  
2053 169.269.874,23  123.717.460,77  45.552.413,46  2.167.942.624,19  
2054 170.750.010,70  130.402.482,07  40.347.528,63  2.208.290.152,82  
2055 171.967.753,10  136.808.137,17  35.159.615,93  2.243.449.768,75  
2056 173.121.150,91  149.466.592,49  23.654.558,42  2.267.104.327,17  
2057 172.587.586,87  155.946.296,96  16.641.289,91  2.283.745.617,08  
2058 172.749.035,55  161.921.358,57  10.827.676,97  2.294.573.294,05  
2059 173.014.285,02  167.772.839,49  5.241.445,53  2.299.814.739,58  
2060 172.731.432,59  173.227.072,54  (495.639,96)  2.299.319.099,62  
2061 172.168.218,13  178.230.235,55  (6.062.017,41)  2.293.257.082,21  
2062 171.498.903,97  182.801.059,62  (11.302.155,65)  2.281.954.926,56  
2063 170.661.610,83  187.158.547,70  (16.496.936,87)  2.265.457.989,69  
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EXERCÍCIO 
RECEITAS 

PREVIDENCIÁRIAS 
(a) 

DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS 

(b) 

RESULTADO 
PREVIDENCIÁRIO 

(c) = (a-b) 

SALDO FINANCEIRO 
DO EXERCÍCIO 

(d) = (“d” exercício 
anterior) + (c) 

2064 169.630.979,58  191.144.790,20  (21.513.810,62)  2.243.944.179,07  
2065 167.995.106,36  195.032.612,82  (27.037.506,47)  2.216.906.672,60  
2066 166.317.287,78  198.371.211,19  (32.053.923,41)  2.184.852.749,19  
2067 164.471.991,88  201.148.509,40  (36.676.517,51)  2.148.176.231,67  
2068 162.574.293,12  203.580.370,17  (41.006.077,05)  2.107.170.154,62  
2069 160.085.774,07  205.843.598,33  (45.757.824,25)  2.061.412.330,36  
2070 157.973.686,56  207.483.760,35  (49.510.073,79)  2.011.902.256,58  
2071 155.477.536,70  208.609.822,29  (53.132.285,59)  1.958.769.970,99  
2072 152.849.758,23  209.377.323,87  (56.527.565,64)  1.902.242.405,34  
2073 150.493.999,31  209.786.117,80  (59.292.118,49)  1.842.950.286,85  
2074 148.159.497,70  209.544.296,60  (61.384.798,90)  1.781.565.487,95  
2075 145.541.004,15  208.435.282,61  (62.894.278,46)  1.718.671.209,49  
2076 142.814.111,92  206.444.547,70  (63.630.435,78)  1.655.040.773,71  
2077 140.338.102,00  204.191.319,06  (63.853.217,06)  1.591.187.556,64  
2078 138.014.000,56  201.540.225,78  (63.526.225,23)  1.527.661.331,42  
2079 135.147.739,36  198.392.856,24  (63.245.116,88)  1.464.416.214,54  
2080 132.713.799,98  194.932.257,07  (62.218.457,09)  1.402.197.757,44  
2081 130.202.555,51  194.700.739,88  (64.498.184,37)  1.337.699.573,07  
2082 127.557.721,20  192.316.419,41  (64.758.698,21)  1.272.940.874,86  
2083 124.134.647,46  189.761.583,57  (65.626.936,11)  1.207.313.938,75  
2084 121.307.818,88  187.532.951,20  (66.225.132,33)  1.141.088.806,43  
2085 118.453.099,11  192.982.605,70  (74.529.506,59)  1.066.559.299,84  
2086 114.446.588,75  194.888.393,24  (80.441.804,49)  986.117.495,35  
2087 110.340.151,49  194.657.648,40  (84.317.496,91)  901.799.998,43  

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

DATA-BASE DO CADASTRO: agosto/2013  
DATA-BASE DA REAVALIAÇÃO: dezembro/2013 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 

2016 
 
AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)                        R$ 1,00 

TRIBUTO MODALIDADE 
SETORES/ 

PROGRAMAS/ 
BENEFICIÁRIO 

 
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 

 
COMPENSAÇÃO 

2016 2017 2018 
 
 
 
 

      

TOTAL     
 
Nota: Não há, até o momento, previsão para Renúncia de Receita no período considerado. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 

2016 
 

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

EVENTOS Valor Previsto para 2016 

Aumento Permanente da Receita 0,00 

(-) Transferências Constitucionais 0,00 

(-) Transferências ao FUNDEB 0,00 

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 0,00 

Redução Permanente de Despesa (II) 0,00 

Margem Bruta (III) = (I+II) 0,00 

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00 

     Novas DOCC 0,00 

     Novas DOCC geradas por PPP 0,00 

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 0,00 

 
Considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o Ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios. A estimativa da margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado é um requisito introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
para assegurar que não sejam criadas novas despesas permanentes sem fontes consistentes de 
financiamento. 
 
Seguindo a interpretação do governo federal, entende-se que a efetivação desse grupo de 
despesas necessita de compensação pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa, em que aumento permanente de receita é aquele proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo em decorrência do crescimento real da 
atividade econômica, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
 
Considerando que não existem perspectivas de aumento permanente das receitas e redução 
permanente das despesas obrigatórias de caráter continuado, não haverá margem líquida de 
expansão para as DOCC do município. Desse modo, as despesas obrigatórias de caráter 
continuado adequar-se-ão às receitas do município. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 

2016 
 

Os riscos fiscais são classificados em duas categorias: orçamentários e de dívida.  
 
Os riscos orçamentários são aqueles que dizem respeito à possibilidade de as receitas e 
despesas previstas não se confirmarem, isto é, que, durante a execução orçamentária, 
ocorram desequilíbrios entre receitas e despesas orçadas. 
 
Os riscos de dívida são oriundos de dois tipos diferentes de eventos. O primeiro diz respeito 
à administração da dívida, ou seja, riscos decorrentes da variação das taxas de juros e de 
câmbio nos títulos a vencer. Já o segundo tipo refere-se aos passivos contingentes do 
município, isto é, dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como os 
resultados dos julgamentos de processos judiciais. 
 
Passivos Contingentes: do ponto de vista das ações judiciais trabalhistas e fiscais, existe um 
passivo contingente, em decorrência de demandas em tramitação, que provocará impacto 
nos cofres públicos municipais. Contudo, a incerteza de que naturalmente se reveste o 
resultado efetivo de tais demandas e a consequente repercussão nos cofres públicos 
municipais leva à estimativa de passivo meramente eventual, cujo caráter por si torna sua 
mensuração difícil e imprecisa. 

Dívida Pública: os riscos fiscais advindos do estoque da dívida pública estão sob controle, 
não se apresentando como de exigibilidade de alocação de recursos a curto ou médio prazo. 

Outros Riscos Orçamentários: com relação aos riscos relativos à não efetivação da receita, as 
variáveis que influem diretamente na arrecadação são o nível da atividade econômica e o 
índice inflacionário. Por sua vez, as despesas realizadas pelo governo podem apresentar 
desvios em relação às projeções utilizadas para a elaboração do orçamento, tanto em função 
do nível de atividade econômica, da inflação observada, como em função de modificações 
constitucionais e legais que introduzam novas obrigações para o governo. Podem-se 
considerar riscos orçamentários, portanto, os desvios entre os parâmetros adotados nas 
projeções e os observados de fato. 

Para o enfrentamento de tais demandas, prevê-se a abertura de créditos adicionais a partir 
da Reserva de Contingência e do cancelamento de dotações de despesas discricionárias. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 

2016 
 

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

Descrição Valor Descrição Valor 

Ação em andamento na justiça, 
impetrada por servidora 
aposentada da Câmara 
Municipal. 

1.500.000,00 Abertura de créditos 
adicionais. 

1.500.000,00 

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

2.188.515,05 Abertura de créditos 
adicionais a partir de 
remanejamento de 
dotações de despesas. 

2.188.515,05 

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

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

2.246.714,27 

TOTAL 5.935.229,32 TOTAL 5.935.229,32 
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LEI nº 4751, de 17 de julho de 2015.
Institui a Festa Junina de São Domingos no Calendário Oficial de Eventos do Município de Contagem, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Fica instituída, no Calendário Oficial de Eventos do Município, a Festa Junina de São Domingos, realizada, anualmente, no dia 07 de junho, com o objetivo de 
valorizar a cultura da Região do Retiro e Nova Contagem, neste Município.

Art.2º A programação da Festa Junina de São Domingos será divulgada nos veículos de mídia impressa, falada e televisiva, bem como no portal da Prefeitura na Inter-
net e no Diário Oficial da Cidade.

Art.3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 17 de julho de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

DECRETO nº 540, de 17 de julho de 2015.
Dispõe sobre a atuação da Guarda Municipal de Contagem na fiscalização de trânsito nas vias públicas municipais em cooperação com a Autarquia Municipal de Trân-
sito e Transportes de Contagem - TransCon, nos termos da Lei n°9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), mediante celebração de convênio.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que o trânsito de veículos vem se intensificando com o aumento da frota de veículos, impactando na mobilidade das pessoas e no aumento significa-
tivo dos acidentes de trânsito;
CONSIDERANDO que uma fiscalização eficiente pode mitigar esses problemas através da prevenção e da intervenção rápida do poder público através de seus agentes 
para a garantia da fluidez viária;
CONSIDERANDO que o efetivo da Guarda Municipal de Contagem está diuturnamente em atuação em todo o território municipal, com a possibilidade de acesso rápido 
e eficaz em locais de ocorrência de trânsito;
CONSIDERANDO que a atuação da Guarda Municipal no trânsito contribuirá para uma melhor eficiência de suas atividades junto aos educandários municipais e demais 
serviços;
CONSIDERANDO que a Lei n° 13.022 de 08 de agosto de 2014 que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais atribuiu competência para o exercício de ativi-
dades de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 
ou de forma concorrente, mediante convênio com órgão de trânsito municipal;
CONSIDERANDO que a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro – dispõe que o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar 
o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito 
de sua competência.

DECRETA:
Art.1° A Guarda Municipal, considerando as suas particularidade institucionais de Comando e as competências atribuídas pela Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, 
que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, deverá organizar-se administrativamente para atuação na fiscalização de trânsito em conjunto com a Trans-
Con, nos termos do convênio a ser celebrado.

Art.2° As despesas eventualmente decorrentes deste Decreto e da execução do convênio correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
quando necessário, podendo a TransCon repassar recursos na forma ajustada em convênio, destinada a custeio da parte conveniada.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.572
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; e, considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC; EXONERA,  do cargo de provimento em comissão de Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – 
FUNEC, na condição de Agente Político - Nível Especial, CPC 46, a Servidora KARLA ROQUE MIRANDA PIRES, a partir de 20 de julho de 2015
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
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Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.573
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; e, considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC; NOMEIA, para o do cargo de provimento em comissão de Presidente da Fundação de Ensino de Conta-
gem – FUNEC, na condição de Agente Político - Nível Especial, CPC 46, o Servidor HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA, a partir de 20 de julho de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.574
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 Secretário Adjunto Executivo de Saúde, Nível XII, CPC-836, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o Servidor LUIZ FERNANDO CAETANO MACHADO, a partir de 15 de julho de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.575
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 Or-
ganização da Administração Direta do Poder Executivo; NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Secretária Adjunta Executiva de Saúde, Nível XII, CPC-836, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a Servidora SILVANA LEITE PEREIRA, a partir de15 de julho de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino
ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.577
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° Lei Complementar nº 031, de 26 de dezembro de 2006, 
que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de 
Contagem – FAMUC, conforme descrito:

SERVIDOR (A) CARGO CPC NÍVEL A PARTIR DE

RUBENS MACEDO GOMES Assessor de Comunicação Social 13 VII 20/07/2015

SILVANA LEITE PEREIRA Superintendente de Atenção à Saúde 01 VIII 15/07/2015

Art.2º EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Assistência Médica e de 
Urgência de Contagem – FAMUC, conforme descrito:

SERVIDOR (A) CARGO CPC NÍVEL A PARTIR DE

NATHALIA ARAUJO GONÇALVES
Chefe de Unidade de Suprimentos – 
HMC 138 II 25/06/2015

SELMA ELIZA DA SILVA
Chefe de Unidade de Ref. Saúde da 
Família Parque São João 92 II 13/07/2015

LUCIA VIEIRA COSTA NONATO Chefe de Unidade – UBS Retiro II 81 01/07/2015

Art.3º NOMEAR, para os respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência 
de Contagem – FAMUC, conforme descrito:

SERVIDOR (A) CARGO CPC NÍVEL A PARTIR DE

GILSON FELIX DA COSTA
Chefe de Unidade de Ref. Saúde da Famí-
lia Parque São João 92 II 13/07/2015

JOAO PAULO DAMASO BARBARA RODRIGUES Chefe de Unidade de Suprimentos – HMC 138 II 26/06/2015

LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES Assessor de Comunicação Social 13 VII 20/07/2015

ROSILANE DOS SANTOS E SANTOS Encarregado 145 I 20/07/2015

RUBENS MACEDO GOMES Superintendente de Atenção à Saúde 01 VIII 20/07/2015
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
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ATO ADMINISTRATIVO Nº  16.578
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, considerando o disposto no Artigo 92, Inciso II, da Lei Orgânica do Município e nos termos da Lei Com-
plementar nº 031, de 26 de dezembro de 2006; DESIGNA para responder cumulativamente, pelo cargo de provimento em comissão de Diretor da Maternidade, Nível 
VIII, CPC 07, o Servidor RICARDO AUGUSTO MALTA LEROY, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 08 de junho de 
2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.579
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; NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Secretária Adjunta de Atos do Governo, Nível XII, CPC-
840, a Servidora KARLA ROQUE MIRANDA PIRES, a partir de 20 de julho de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.580
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 Or-
ganização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA do cargo de provimento em Diretora Geral do Departamento de Coordenadoria de Assistência Social 
e Inclusão Produtiva, Nível VIII, CPC-748, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, a Servidora LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES, a partir 
de 20 de julho de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2015

Dispõe sobre o procedimento para aplicação do número de vagas de carga e descarga da Lei Complementar nº 82/2010 – LPOUS, pela Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Urbano – SMDU.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, no uso de suas atribuições legais, em especial a conferida pelo art. 66, do Decreto Municipal nº 260, de 12 de 
fevereiro de 2014,

CONSIDERANDO que o Quadro 8.3 do Anexo 8 da Lei Complementar nº 82, de 12 de janeiro de 2010, Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS, define 
parâmetros especiais e diferenciados para polos geradores de tráfego, por serem atividades que pela sua natureza, necessitam de espaços mais adequados de vagas de 
estacionamento, carga e descarga e área para embarque e desembarque, para o pleno exercício da sua atividade;

CONSIDERANDO que as atividades de Indústria, Comércio Atacadista, Depósito e Centrais de Distribuição são aquelas que por sua natureza mais necessitam de vagas 
para carga e descarga, entendendo-se que o mínimo possível seria 1 vaga de carga e descarga.

CONSIDERANDO que não fica claro nas atividades de Indústria, Comércio Atacadista, Depósito e Centrais de Distribuição se a exigência mínima para carga e descarga 
seria de 1 vaga, mas que por analogia com demais atividades do mesmo Quadro 8.3 poderia ser considerado como um erro material de elaboração do quadro;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento para aplicação do disposto no Quadro 8.3 do Lei Complementar nº 82, de 12 de janeiro de 2010, Lei de 
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS;

RESOLVE:

Art. 1º – No Quadro 8.3 do Anexo 8 da Lei Complementar nº 82, de 12 de janeiro de 2010, na célula de vaga para carga e descarga da atividade Indústrias, onde de lê: 
”1 vaga p/ 2000 m², salvo maior exigência oriunda de Diretrizes de Trânsito”, leia-se “1 vaga para cada 2000 m² ou fração, salvo maior exigência oriunda de Diretrizes 
de Trânsito”.

Art. 2º – No Quadro 8.3 do Anexo 8 da Lei Complementar nº 82, de 12 de janeiro de 2010, na célula de vaga para carga e descarga da atividade Comércio Atacadista, 
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Depósito e Centrais de Distribuição, onde de lê:”1 vaga p/ 1000 m², salvo maior exigência oriunda de Diretrizes de Trânsito”, leia-se “1 vaga para cada 1000 m² ou 
fração, salvo maior exigência oriunda de Diretrizes de Trânsito”.

Art. 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 16 de julho de 2015

Sant Clair Schmiett Terres
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2015

Dispõe sobre o procedimento para aplicação e cálculo das áreas não computáveis definidas no artigo 54 da Lei Complementar nº 82/2010 – LPOUS, pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, no uso de suas atribuições legais, em especial a conferida pelo art. 66, do Decreto Municipal nº 260, de 12 de 
fevereiro de 2014,

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento para aplicação do disposto no art. 54, da Lei Complementar nº 82, de 12 de janeiro de 2010, Lei de 
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS;
RESOLVE:

Art. 1º – Para efeito do cálculo da área líquida edificada será descontada a área da parede quando esta parede:

   Separar a área não computável da área externa da edificação ou do fosso de iluminação;
servir para separar áreas não computáveis;
estiver vedando uma área não computável ilhada dentro de uma área computável.

Art. 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 16 de julho de 2015

Sant Clair Schmiett Terres
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa GUGU JEANS ,(Bárbara Comércio de Roupas e Acessórios da Moda Ltda.), localizada na Av. 
João César dee Oliveira nº 2833, Box 32,  Bairro  Eldorado, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 00190, de 05/05/2015, por funcionar ati-
vidade econômica sem Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10, art. 133 e 137, Lei Complementar 
nº 080/10 e Decreto nº 1.343/10, art. 14. 

Valor: R$50,00  (cinquenta reais)
Fiscal: Filipe Lara Rocha – Matrícula: 33.554-1
Contagem, 14 de Julho 2015

AUTO DE INFRAÇÃO 1876/14

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa RENATO GONÇALVES SILVA, localizada na Av. João César De Oliveira nº 2732, Bairro Cidade 
Jardim Eldorado, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 001501 de 08/11/2014, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença 
de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Valor: R$100,00  (cem reais)
Fiscal: Deygo T. Jardim  – Matrícula: 33.431-6
Contagem, 14 de Julho 2015

AUTO DE INFRAÇÃO 993/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa RAFHAELA FERNANDA SANTOS MAGALHAES, localizada na Rua Argentina, nº 107, Bairro 
Industrial, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 6251, de 29/09/2014, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Locali-
zação e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar 082/10, art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Valor: R$50,00  (cinquenta reais)
Fiscal: Fábio Oliveira Macedo – Matrícula: 20091-3
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 4988/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa IVANIL LUCAS DE SOUZA SILVA, localizada na Rua Coronel José Domingos Baeta, nº. 211, Gara-
gem, cx 03,  Bairro Industrial, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 4988, de 25/06/2014, por funcionar atividade econômica sem Alvará 
de Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 
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Fiscal: Diego Henrique  – Matrícula 33.382-4
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 002308/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS FB LTDA. localizada na Rua Rodovia BR 040 S/N KM 523, Bairro 
Vila Paris, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 002308, de 24/06/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10, art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Varlei Estáquio  – Matrícula 34.420-6
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 002551/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa LOURENÇO LIMA DE PAULA, localizada na Rua Acácias, nº. 768, Casa 01, Bairro Eldorado, 
Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 002551, de 22/05/2015, por funcionar atividades econômica sem Alvará de Licença de Localização e 
Funcionamento, conforme Legislação vigente, LC 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Caroline Alves França   – Matrícula 33.525-8
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 002585/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa VANESSA VITA VALVERDE localizada na Rua Geovani José Chiodí, nº. 320, apto. 203, Bairro 
Novo Eldorado, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 002585, de 21/05/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença 
de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10, art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Madalena S. Leite   – Matrícula 31.495-1
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 002588/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa FELIPE BRAGANÇA LIMA, localizada na Rua Doutor Guilhermino de Oliveira, nº. 075, apto.102,  
Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 002588, de 22/05/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de 
Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Madalena S. Leite   – Matrícula 31.495-1
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 002048/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa GLAYSON FREITAS FERREIRA, localizada na Av. Contagem, nº. 750, Casa 203, Bloco F,  Bairro 
Santa Luzia, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 002048, de 08/04/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: José Salete   – Matrícula 33.388-3
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 007038/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa PSH ELETRO – HIDRAULICA LTDA., localizada na Rua dos Jequitibás, nº. 435, Loja 06,  Bairro 
Cidade Jardim Eldorado, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 007028, de 30/04/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de 
Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Vanessa Souza Correa   – Matrícula 20089-1
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 002613/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa SANDRA RODRIGUES DA SILVA, localizada na Rua Flávio Annes Guimarães, nº. 115, apto. 307,  
Bairro Inconfidentes, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 002613, de 28/05/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de 
Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Elisabeth Pereira   – Matrícula 33.380-8
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 007029/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa FRANCISCO JOSE GONÇALVES FILHO SERVIÇO DE TRANSPORTE, localizada na AV. José Faria da 
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Rocha, nº. 4985, Sala 09, Bairro Cidade Jardim Eldorado, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 007029, de 30/04/2015, por funcionar ati-
vidade econômica sem Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, 
art. 14. 

Fiscal: Vanessa Souza Correa   – Matrícula 20089-1
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 002615/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa DANIELLE FLAVIANA RIBEIRO, localizada na Rua Maria da Conceição Hilario, nº. 148, Apto. 302,  
Bairro Jardim Vera Cruz, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 002615, de 28/05/2015, por funcionar atividades econômica sem Alvará de 
Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Elisabeth Pereira   – Matrícula 33.380-8
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 001512/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa MAGNO CHRISTIAN MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME, localizada na Rua Anibal Barca, nº. 
206, Bairro Linda Vista, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 001512, de 20/03/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de 
Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Eric L.Cruz Freitas   – Matrícula 4449-10
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 6249/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa JOTAS ACABAMENTOS E COMERCIO EM GESSO LTDA-ME, localizada na Av. General David Sar-
noff, nº. 2.220, Loja 02, Bairro Cidade Industrial, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 6249, de 28/08/2014, por funcionar atividade eco-
nômica sem Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Fábio Oliveira Macedo   – Matrícula 120091-3
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 6263/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa MARIA FERREIRA CANCIO, localizada na Rua Maria da Conceição, nº. 885, esquina com Tito 
Fulgêncio, Bairro Industrial, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 6563, de 15/06/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de 
Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Fábio Oliveira Macedo   – Matrícula 120091-3
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 007038/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa FRIGO GUEDES LTDA – ME, localizada na Rua José Barra do Nascimento, nº. 346, Loja 02,  Bair-
ro Eldorado, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 007038, de 30/06/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 
Fiscal: Vanessa Souza Correa   – Matrícula 20089-1
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 002628/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa DANIEL HENRIQUE ALVES, localizada na Rua Ilha Do Retiro, nº. 31, Bairro Retiro, Contagem/
MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 002628, de 22/06/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Localização e Funciona-
mento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: José Salete  – Matrícula 33.388-3
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 4981/15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa TRANSPORTADORA UNIFLAM LTDA., localizada na Rua Vereador José Pimenta, nº. 300, Galpão, 
Bairro Vila Parque Industrial, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 4981, de 25/06/2014, por funcionar atividade econômica sem Alvará de 
Licença de Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Diego Henrique  – Matrícula 33.382-4
Contagem, 14 de Julho 2015

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 002561/15
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A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa MARIA NATALICA ARAUJO VASSALLO, localizada na Rua Mulungu, nº. 39, apto 203, Bairro 
Eldorado, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 002561, de 26/06/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 082/10 art. 133 e 137 e Decreto 1.343/10, art. 14. 

Fiscal: Caroline Alves França  – Matrícula 33.525-8
Contagem, 14 de Julho2015

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA

A  Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Processo Data Assunto Nome / Razão Social Data Decisão Decisão Nº da Decisão

02173/2015-02A 06/02/15 Prescrição de débito ALMERITA LOURDES DA CONCEIÇÃO 29/06/2015 PROCEDENTE 10.653

00862/2015-02A 21/01/15 Prescrição de débito ESPÓLIO DE MARX GOLGHER 30/06/2015 PROCEDENTE 10.654

00522/2015-02A 15/01/15 Remissão de débitos GRUPO DE APOIO COM. EM MOVTº-GACOM 29/06/2015 PROCEDENTE 10.655

15913/2014-02A 15/12/14 Prescrição de débito OLIMPIA BOREL S. DOS SANTOS 30/06/2015 IMPROCEDENTE 10.656

02297/2015-02A 09/02/15 Prescrição de débito PLINIO RUBENS PAIVA 30/06/2015 IMPROCEDENTE 10.657

Ficam os Contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

ATA DA 197.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2015
No dia vinte e um de maio de 2015 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
9:00 horas, realizou-se a 197.ª Reunião Ordinária do COMAC de 2015. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Ivayr Nunes Soalheiro; o Diretor-geral de 
Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem (SEMAS), Ubiratam Nogueira. Os conselheiros: Henrique Damasio Soares, 
representando o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Gustavo G. Peixoto e Ronne Alves Ferreira de Souza, representando a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico; Eduardo Eustáquio de Morais, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Alan Cruz dos Santos, 
representando a Secretaria Municipal de Obras; Isabella Filaretti, representando a Câmara Municipal de Contagem; Dalila de Souza Reis e Cecília Rute de Andrade Silva, 
representando as Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do meio ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem, Giulliana de 
Souza, representando as Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; Adilson Pereira dos Santos, representando os Sindicatos de 
Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem; Fábio Silva Amorim Filho, representando a Associação Comercial 
e Industrial de Contagem. Presentes os servidores da SEMAS: Danielle Rodrigues Soares Máximo (Diretora de Licenciamento Ambiental); Pedro Alvarenga Cavalcante 
(Técnico-Biólogo); Raphael D’Assunção Coelho (Técnico-Geográfo), Dr. Fabrício Fernando Aires (Assessor Jurídico), Vânia Marques Diniz (Técnica-Engenheira Civil), 
Heloísa Soares Diniz; Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente conferiu o quórum e colocou em discussão o 1º Ponto de pauta: Aprovação da 
Ata da 196ª Reunião Ordinária do COMAC. Colocou em votação, o qual foi aprovada sem ressalvas. 2º Ponto de pauta: Allerand Multi Import’s Comércio Importações e 
Exportações Ltda. - Julgamento de prorrogação de prazo de condicionantes. Processo Nº 6648/01-12. A técnica Maria José fez a apresentação. Mostrou Slides. A classe 
é 3. O empreendimento está localizado no Bairro Tropical, atividade: regeneração de óleos lubrificantes. A licença foi concedida em agosto 2014, com condicionantes; 
- Executar o programa de auto monitoramento, durante a vigência. - Fazer o relatório de auto monitoramento de resíduos sólidos e oleosos, arquiva na empresa e 
mediante fiscalização verifica se esta de acordo. - Apresentar o relatório de atendimento ao cronograma proposto de ampliação da bacia de contenção, construção de 
canaleta, adequação do depósito temporário de resíduos, aprovação do projeto parte B – COPASA,  6 (seis) meses. - Apresentar documentação comprobatória de 
atendimento ao Contrato Copasa, após a assinatura do contrato Copasa. - Apresentar AVCB atualizado pelo Corpo de Bombeiros, 6(seis) meses. - Executar avaliações 
ocupacionais de acordo com a legislação vigente. Em abril de 2015, mediante comunicação da empresa, que ela não conseguiria cumprir a meta das condicionantes, foi 
feita uma vistoria fiscal para verificar a situação atual da empresa. Foi verificado, em 4 de abril não tinha vencido nem uma condicionante, dentro de um prazo hábil, 
ela solicitou a prorrogação de condicionante, considerando que não ia atingir a meta, portanto dentro do prazo legal e justificou o porque. Foi feito uma fiscalização e 
verificou-se que vem executando o programa de auto monitoramento dos resíduos sólidos e oleosos. Que os relatórios encontrados e arquivados na empresa estavam 
de acordo. Ela realizou as adequações da área, com ampliação das bacias de contenção, construção de canaletas e adequações do depósito temporário de resíduos. Ela 
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cumpriu. Com relação ao contrato COPASA, ela informou que o contrato deu um passo atrás, ela informou que o contrato COPASA, precisou ser readequado devido as 
exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros (quando foram avaliar, pediram modificações). Por isso estão pedindo uma dilação de prazo. Os equipamentos de controle e 
combate a incêndio foram instalados e a empresa aguarda a vistoria do Corpo de Bombeiros. Foram apresentados os relatórios de programa de controle médico de 
saúde (PCMSO) e programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA). Os programas apresentados possuem indicativos de atividade a serem executados para controle 
de riscos. Foi apresentado o cronograma de atividades pendentes. O que avaliamos é que o PCMSO e o PPRA estavam de acordo, é eles tem uma meta a cumprir nos 
dois relatórios. Chegamos a conclusão que o contrato Copasa está sendo readequado e a empresa aguarda vistoria para aprovação da documentação. A empresa 
aguarda a vistoria para do corpo de bombeiro para a liberação do AVCB. A empresa vem adequando em termos ambientais a atividade desenvolvida. Constatamos que 
as alterações nos prazos das condicionantes são justificáveis devido às exigências impostas. Mediante a analise estamos sugerindo os seguintes prazos: 1) o programa 
de auto monitoramento fica como seta. Durante a vigência da LO. 2) apresentar aprovação do projeto parte B – COPASA. Estou mudando de acordo com os prazos 
estabelecidos pela Copasa. 3) Apresentar documentação comprobatória de atendimento ao contrato Copasa. De acordo com o contrato. 4) apresentar AVCB atualizado 
pelo corpo de bombeiros. De acordo com o prazo estabelecido pelo corpo de bombeiros. 5) Executar avaliações ocupacionais de acordo com a legislação vigente. 
Anual. A responsabilidade é do Corpo de Bombeiros e da Copasa o cumprimento daquilo que eles estabeleceram. O Presidente perguntou se os conselheiros tinham 
alguma dúvida? O Conselheiro Adilson disse que não concorda em dar uma carta branca para a Copasa e muito menos ao corpo de bombeiros. Minha sugestão é de 
6(seis) meses novamente. Pela legislação não podemos dar prazo em cima de prazo, e aí, a empresa esta cumprindo a parte dela. Fizeram o sistema da Copasa, já 
implantou a caixa reparadora de água e óleo. Este entendimento Copasa e empresa, não tenho como inserir, ficar cobrando pressionando. O Presidente pediu a palavra 
do Dr. Fabrício que disse depois de analisar este processo a assessoria jurídica também entendeu que era viável a prorrogação de prazo, porque a empresa estava 
cumprindo as condicionantes e teve este obstáculo que era de um órgão independente que é da Copasa e corpo de bombeiros e que ficava limitado à secretaria munici-
pal de meio ambiente fazer a gerencia deste tipo de vista. Então acompanhamos o relatório da técnica com seus fundamentos. O Presidente deu uma sugestão aos 
conselheiros, estamos trabalhando com uma determinada empresa que cumpri todas as suas obrigações, entraram com a solicitação de prazo de condicionantes dentro 
do prazo, mas a responsabilidade nossa e a preocupações dos senhores que é abrir um precedente que outras empresas que não faça como esta fez seguiu todos os 
itens usar o atraso de outra forma para não cumprir o prazo, esta cumpre todas conforme o Dr. Fabrício e a técnica explicaram. Sugiro colocar prazo em todas as 
condicionantes, sabendo que se não tiver cumprido, que conste em ata, que se realmente for parte das concessionárias e do corpo de bombeiro que este prazo seja 
apresentado num processo simplificado aqui para aprovação, já houve o histórico, por ventura tiver uma nova apresentação, que não precise passar por todas as 
analises, apenas explicando o motivo que não foi aprovado pelo corpo de bombeiros e Copasa, estende-se o prazo novamente. Concordam com esta sugestão? A 
técnica Maria José perguntou ao Dr. Fabrício se legalmente pode? tem amparo legal? O Dr. Fabrício respondeu que tem porque a competência é do Conselho votar. A 
conselheira Cecília disse que pode voltar quantas vezes forem necessárias, só não pode é dar carta branca, sem um prazo. Esta no regimento, tem que ter é o prazo, 6 
(seis) meses. O Presidente falou vamos apresentar as condicionantes com prazo mais 6(seis) meses. * Apresentar aprovação do projeto parte B-COPASA – Prazo mais 
6(seis) meses. * Apresentar documentação comprobatória de atendimento ao Contrato COPASA/Condicionantes – Prazo 6(seis) meses. * Apresentar AVCB atualizado 
pelo Corpo de Bombeiros – Prazo 6(seis) meses. * Executar avaliações ocupacionais de acordo com as normas regulamentadoras adotando as medidas necessárias de 
controle. Manter os arquivos da empresa os laudos emitidos para eventual consulta da fiscalização – Prazo 1(um) ano como manda a lei. A técnica Maria José falou que 
o item 3 (apresentar documentação comprobatória de atendimento ao Contrato Copasa) este não pode ser 6(seis) meses. O Presidente repetiu após assinatura do 
contrato, falou novamente as condicionantes: 1) Apresentar aprovação do projeto parte B-COPASA – Prazo de 6(seis) meses. 2) Apresentar documentação compro-
batória de atendimento ao Contrato COPASA/Condicionantes – Após a assinatura do contrato COPASA e de acordo com o estabelecido no contrato. 3) Apresentar AVCB 
atualizado pelo Corpo de Bombeiros – Prazo de 6(seis) meses. 4) Executar avaliações ocupacionais de acordo com as normas regulamentadoras adotando as medidas 
necessárias de controle. Manter os arquivos da empresa os laudos emitidos para eventual consulta da fiscalização – Prazo 6(seis) meses. O Presidente colocou em 
votação, o qual foi aprovado. A técnica Maria José disse ainda que esta sendo restritiva, a proposta foi com base na FEAM. O Presidente agradeceu a técnica pela a 
apresentação. 3º Ponto de pauta: Reauto Representações de Automóveis Ltda. - Julgamento de prorrogação de prazo de condicionantes. Processo Nº 7431/01-14. A 
técnica Maria José fez a apresentação. É uma licença que foi dada em dezembro para atividade comércio varejista de automóveis e utilitários novos e manutenção de 
veículos com pintura, localizado na Cidade Industrial, enquadramento: prestação de outros serviços não citados e não classificados, Classe 3. Em dezembro de 2014, foi 
concedida a empresa a licença pelo conselho com condicionantes, para exercer atividade de comércio a varejo de automóveis, caminhonetas e utilitários novos com 
serviço de manutenção de veículos de pintura. As condicionantes: 1) Executar o Programa de Auto monitoramento da cabine de pintura, sistema de exaustão do primer 
e resíduos sólidos – Prazo anual, esta condicionante ainda não foi vencida. 2) Apresentar cópia de revalidação do AVCB – Prazo de 90 dias. 3) Implantar o projeto da 
bacia de contenção no depósito de resíduos – Prazo 90 dias. 4) Manter o AVCB, contrato COPASA e outorga do IGAM atualizados e com condicionantes atendidas. Foi 
protocolado em 01/04/2015, dentro do prazo legal, antes de vencer a condicionante, o primeiro relatório de acompanhamento com pedido de prorrogação das 
condicionantes 2 e 3, que seria: a apresentação da revalidação do AVCB e implantar o projeto de bacia de contenção, os dois estavam para vencer e eles pediram 
renovação de prazo, justificativa: a condicionante 1 ainda está para ser encaminhado. A condicionante 2 que ele pediu prorrogação, o projeto técnico foi atualizado e 
aprovado,, ele teve que fazer uma correção e foi aprovado dia 22, vai ser necessário fazer umas obras civis, o corpo de bombeiro pediu aquisição de equipamentos, que 
estão sendo orçadas. Então motivo para prorrogação de prazo foi esta. Ele não esta com a renovação do AVCB. A adequação de depósito de resíduo, como ele vai ter 
que fazer uma adequação no projeto de incêndio, ele pediu que como é obra civil que a obra (uma pequena modificação que trabalhamos no local para ver qual 
depósito de resíduos deles) fosse feito junto. Ele pediu uma dilação por 90 dias. A condicionante 4 – espera-se o cumprimento o AVCB, ele está aguardando, espera-se 
a obtenção do AVCB, após a implantação do projeto que ele informou que dentro de 90 dias vai cumprir. O contrato Copasa se encontra em monitoramento, ele está 
OK com o contrato Copasa. O último protocolo foi efetuado  09/03, aonde os resultados da ETE foram satisfatório de acordo com a norma 187. A outorga do IGAM 
está válida até janeiro de 2017. As planilhas de resíduos se encontram em poder do empreendimento, para quaisquer fiscalização. Mediante estas informações a análise 
e a seguinte: a condicionante 1) ele tem que cumprir o cronograma. 2) foi protocolado junto ao corpo de bombeiros. 3) foi solicitado o prazo adicional de 90 dias.4) é 
este detalhamento, sendo cumprido. Diante da documentação apresentada e suas justificativas, sugerimos o deferimento para o pedido de prorrogação por mais 90 
dias para o cumprimento das condicionantes 2 e 3, foi o que ele solicitou. O Presidente perguntou sem dúvidas? Colocou em votação, o qual foi aprovado, o prazo de 
90 dias para as condicionantes 2 (Apresentar cópia de revalidação do AVCB emitido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais) e 3 (Implantar o projeto de 
bacia de contenção no depósito de resíduos), a partir de hoje. 4º Ponto de pauta: Mayer Mecânica Ltda. - Julgamento de prorrogação de prazo de condicionantes. 
Processo Nº 2835/02-06. O técnico Raphael fez a apresentação. A Mayer Mecânica fez o pedido de alteração das condicionantes porque na época da concessão dos 
outros prazos ficou pendente a questão da autorização do funcionamento noturno. O que acontece, é que em declaração esta empresa extinguiu o funcionamento 
noturno. Então ela pede o cancelamento desta exigência do alvará noturno, uma vez que ela não mais faz suas atividades neste período. Analisado o processo, ela 
apresentou o alvará atualizado, com a correção da área que era outro item pendente. Foi cumprida então em forma parcial, esperando a apreciação dos Senhores para 
a extinção da questão do funcionamento noturno. Também tem a questão da Transcon. Ele protocolou o pedido de prorrogação por mais 90 dias da Transcon. Ele 
apresentou a justificativa devido a execução de obras que estão sendo feitas para concessão desta prorrogação. Quanto as demais condicionantes, vem sendo 
cumpridas de forma satisfatórias. A questão do laudo de ruído, o parecer foi emitido ainda na vigência da apresentação do novo laudo de ruído e deveria ter sido 
apresentado em 11/05, e na época o parecer foi emitido em 27/04. Fica a cargo dos Senhores decidir esta questão do laudo de ruído também. O conselheiro Adilson 
perguntou sobre a questão do alvará noturno, qual que é a influencia dele em relação a empresa? Ela pode usar ou não? Este equipamento de calibração, quem fez 
esta medição foi a empresa especifica deles ou foi a secretaria? O técnico Raphael respondeu a questão do alvará noturno, é porque tem um limite de decibéis que 
pode emitir durante o período noturno que contempla até 18/19hs. E o noturno que é a partir de 19hs. até 6:00hs. da manhã. A maior influência da questão do 
funcionamento noturno é o incômodo da vizinhança neste período. A questão da calibração do aparelho a empresa contrata uma consultoria ambiental para fazer o 
laudo de ruído, a pessoa faz a medição do ruído e aí tem outra empresa que é certificada pelo INMETRO, que faz a calibração desta aparelhagem. A prefeitura só pode 
fazer esta medição de ruído mediante denúncia da população. O conselheiro Adilson perguntou  eles fizeram  ruído com o equipamento que não estava devidamente 
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calibrado. O técnico Raphael respondeu que sim. O conselheiro Adilson continuou o alvará para funcionamento noturno, ele pode ter alvará de funcionamento 24 
horas, ele está abrindo mão do alvará noturno? O técnico Raphael respondeu que não, ele está abrindo mão da autorização noturna. O conselheiro Adilson continuou 
caso a empresa estiver trabalhando após este horário, está sujeito a fiscalização. O conselheiro Eduardo falou que esta questão de funcionamento noturno de 
empresas, ela é estabelecida no código de posturas, que tem uma lei especifica 3263/99 que estabelece os horários de acordo com o zoneamento da cidade, no caso da 
Mayer, ela esta no zoneamento que se permitiria o funcionamento noturno 24hs. e ai ouvindo o órgão ambiental, ela poderá ou não funcionar 24hs. Então é uma 
análise mais ambiental. Se a empresa desistir não tem problema nenhum, o alvará continua da mesma forma ela vai continuar a funcionar da mesma forma. O 
Presidente perguntou quais as 2 solicitações especificas da empresa na solicitação de condicionante? Uma ela esta abrindo mão do alvará para o não funcionamento 
noturno, desta forma ela não vai ter autorização para funcionar no horário noturno, sabedora que a secretaria vai fazer fiscalização e se houver ela será autuada e pode 
ter as sua licença cassada. O técnico falou ao presidente que a outra é a Transcon. O Presidente perguntou qual a justificativa da Transcon? O técnico respondeu que 
são obras que estão sendo feitas pela empresa, solicitadas pela Transcon. O Presidente disse vamos votar separado, em votação o pedido de retirada de condicionante 
para funcionamento noturno, em votação, o qual foi aprovado a retirada da condicionante, referente ao funcionamento noturno, a empresa não esta mais autorizada 
ao seu funcionamento noturno. A segunda condicionante prazo para readequação para o projeto viário referente a Transcon, sugestão de prazo 60 dias. O represent-
ante da empresa disse que o ideal seria 90 dias. Apresentando a sugestão dos conselheiros de acordo com o representante da empresa prazo de 90 dias para a 
condicionante referente a Transcon, o projeto viário e adequação de trânsito. Colocou em votação, o qual foi aprovado. 5º Ponto de pauta: Villa Bella Nacional 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Supressão de vegetação. A técnica Danielle fez a apresentação do pedido de supressão de vegetação da Ville Bella Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. e Viga Incorporadora e Construtora Ltda., mostrou Slides, fica localizado na Rua Professora Filomena Jardim, Bairro Nacional, Contagem. 
Zoneamento ZEU-2, Bacia da Pampulha, a área total é de 74.450m², a área que vai ser instalado o empreendimento são de 33.392m². Foi apresentado o inventário 
florestal realizado pela empresa Meta Gestão Ambiental Estratégica, onde o responsável técnico e o Sr. Sélem juntamente com sua equipe multidisciplinar composta por 
engenheiro florestal, geógrafos e biólogo. A metodologia aplicada foi obtenção dos dados fundamentadas em amostras casual simples por parcelas. Foram alocadas 
3(três) unidades amostrais totalizando uma área de 2.866m² por cada unidade amostral, onde foram amostradas no total de 8.599m². De acordo com inventário não 
foram identificados nenhuma espécie consideradas de interesse comum ou representativa do meio ambiente, nenhuma de preservação permanente ou imune a corte e 
nenhuma espécie ameaçada de extinção. Foram levantadas 256 indivíduos arbóreos, pertencentes a 18 espécies e 10 famílias botânicas, além de indivíduos que não 
puderam ser identificados e indivíduos mortos. De acordo com o inventário apresentado, estima-se o total como foi feito em parcelas haverá necessidade de supressão 
de 495 indivíduos arbóreos na propriedade. A vegetação inventariada segue o padrão de J invertido dado típico da floresta nativa. A vegetação em estudo está inserida 
em uma área caracterizada ecótone, com predominância de vegetação típica do Bioma Mata Atlântica com a fitofisionomia da Floresta Estacional Semidecidual 
– secundária no estágio inicial de regeneração, conforme a resolução CONAMA 392. Para que seja concedida a supressão de 495 indivíduos, o número de mudas à 
serem doados pelas árvores suprimidas são de 4.950 e o plantio de 990 mudas na mesma área do empreendimento. Sugere-se a compensação pela supressão dos 
indivíduos, bem como plantio em dobro das mudas na área da propriedade. Ressalta-se que este documento não autoriza quaisquer intervenções em áreas de 
preservação Permanente, supressão de espécies aquelas consideradas de interesse comum, representativas do meio ambiente, de preservação permanente ou imune a 
corte e nem ameaçadas de extinção e nem movimentação de terra. Ressalta-se ainda que a área técnica da SEMAS não possui responsabilidade técnica sobre os estudos 
ambientais apresentados, sendo a elaboração e comprovação quanto à eficiência e veracidade destes de inteira responsabilidade das empresas contratadas e de seus 
responsáveis técnicos, por isso é acompanhado de responsáveis técnicos. O Presidente deu abertura para os empreendedores fazerem apresentações do empreendi-
mento. O Sr. Alexandre disse que esta tentando fazer uma coisa no Brasil que é difícil, mas aos poucos estou conseguindo provar que é possível fazer coisa rendáveis, 
que deem as pessoas uma qualidade de vida muito legal e que a gente consiga estar em concordância com todos os preceitos hoje das empresas que querem estar bem 
com coisas no sentido ecológico, no sentido técnico. A primeira coisa, eu não faço negócios aonde qualquer tipo de força de barra seja necessário para o empreendi-
mento ser implantado. Quando comprei esta área o local estava sendo usado pelo crime organizado, a área não era totalmente urbanizada, e o problema de invasão 
muito forte, e o lugar é muito bonito, ele tem uma lagoa que esta jogada às traças hoje, que é uma coisa que se recuperada, ela tem condições de oferecer, de trazer 
para a cidade e as pessoas que estiverem morando no entorno um benefício estético, um beneficio de qualidade de vida enorme. Então resolvi investir nisso e antes de 
adquirir a área, arrasta-se a 2(dois) anos, eu procurei a secretaria do meio ambiente para expor qual que era a minha idéia, qual que era a minha tipologia de produto 
para que se fosse uma coisa que fizesse sentido para a cidade que prosseguisse com isto ou não. Então foi demonstrado viabilidade, havia uma questão de necessidade 
de apresentação de documentação por parte da Copasa, enfim nos vencemos estas etapas. Preparamos tudo para ter condições de estar aqui hoje. Mostrou Slides, 
dizendo que não é o habitual do mercado de um modo geral, a cidades que estou entrando estou tendo sucesso absoluto, em termo de mercado. Os locais aonde 
estou entrando estou muito bem recebido porque estou com uma proposta completamente nova em termo de ocupação de espaço. Quero fazer uma coisa boa para o 
público econômico. Mostrou uma planilha, continuou a dizer, que ele tem um terreno total de 75.000m² com uma área de projeção ocupada de 26.000m² mas nesta 
área de projeção ocupada ele tem 7.310m². Resumindo de uma área de 75.000m², 48.000m² vão ficar intocáveis. Estou executando 2(dois) condomínios num conceito 
super diferentes com 160 unidades cada um, usando menos de meio por cento do coeficiente de aproveitamento, eu poderia usar o dobro deste coeficiente pela 
legislação municipal. Quem ver o condomínio de fora pensa que e de luxo, tem área gourmet, piscina, quadra fechada por alambrado iluminada, sistema de monitora-
mento de imagem com vigilância por câmara, guarita, uma vaga para cada unidade, playgrand para as crianças, cem por cento murado, é um condomínio fechado. Em 
cada casarão, que chamamos de Apart Casa, porque as unidades de baixo elas tem um quintalzinho, é a de cima tem uma varandinha. Dá impressão que é uma 
mansão, mas na verdade é uma grande casa, dividida em 8(oito) unidades. A renda de uma família para comprar é de 1.800 reais. O valor é a partir de 120 mil reais. 
Estou fazendo uma coisa diferente e estou ganhando dinheiro com isto, tem que ter competência, estrutura de empresa e inteligência de engenharia. Este bairro aonde 
estou instalando vai mudar o perfil desta região. O Presidente ressaltou aos conselheiros que o restante de toda a área é preservação permanente e tem uma área, tem 
uma nascente que esta dentro do terreno que tem que ser recuperada em cima das condicionantes, o empreendimento esta sendo apresentado mas o mais importante 
para nós, é que os 48.000 metros serão preservados ambientalmente. A conselheira Cecília perguntou ao Sr. Alexandre se ele tem um vídeo de como está a área hoje, 
ele respondeu que o vídeo mostrado é real. Pediu para que ele localizasse a lagoa, o qual foi feito e falou também que hoje ela virou um brejo. A conselheira perguntou 
ainda se esta água da lagoa esta indo para a Pampulha? O Sr. Alexandre respondeu que sim, bacia da Pampulha. A conselheira continuou a dizer que acha que tem que 
ter condicionantes, porque hoje estamos numa crise hídrica muito séria. O conselheiro Adilson falou que mora na região e ressaltou o problema do transporte em 
Contagem não chega atender nem em qualidade e nem em quantidade e outras variações. O Presidente falou que o conselheiro Adilson sempre ressaltando da 
qualidade do transporte de Contagem principalmente na região dele que é sobrecarregada mesmo, mas isto também será feito numa outra etapa, que é na apresenta-
ção do projeto no SMDU, tem que ter as avaliações dos impactos de trânsito em todo o local. A conselheira Dalila falou da área que vai ser institucional. O Sr. Alexandre 
disse que sim, esta doando uma área para a prefeitura do município. A conselheira Dalila continuou a falar que isto é que ela queria ressaltar que é de extrema 
importância ela acha isto fantástico. O Sr. Alexandre disse que 15 por cento da área esta doado para o município, 6 mil metros. A conselheira Dalila perguntou se 
inclusive ONGs para pleitear esta área. O Sr. Alexandre disse que a área é pública. O Sr. Alexandre continuou dizendo que a idéia dele é que a lei não proíba fazer uma 
trilha de caminhada entre as árvores, isto é perfeitamente possível, o cara ter isto no quintal dele. O Presidente agradeceu ao Sr. Alexandre e continuou dizendo sobre 
as compensações ambientais como de praxe o plantio do dobro na própria bacia, em votação, o qual foi aprovado. O Presidente continuou através dos cálculos dos 
técnicos a compensação da entrega das mudas referentes a este empreendimento daria em torno de 3885, como é deste conselho, se fosse calcular em valores em 
torno de 30 reais, 118 mil e 800. A sugestão é porque as nossa últimas compensações feitas foram as entregas de multas do ConParq, teve mais mudas recebidas, o 
nosso ... está no limite de receber estas mudas, se recebermos totalmente mudas corre o risco de não conseguir armazená-las e engordá-las para colocá-las nas vias 
públicas. Sugestão que foi apresentado seria transformando este valor em 5 mil metros quadrado de grama esmeralda para contenção de encosta, 10 caminhões de 
terra vegetal, 250K de Hidrogel, 15 mil mudas de Tagetes, 3 mudas de 3 metros de jabuticabeiras, 4 mil mudas de Sálvia vermelho, 4 mil mudas de Sálvia rocha que são 
rasteiras de cobertura, reforma da parte elétrica do galpão de reciclagem, equipamentos imobiliários para o galpão de triagem, de material reciclado, e para a 
fiscalização, conforme a lista isto daria em torno de 118 mil, esta detalhado aqui. Outras sugestões estão aberto aos conselheiros. A conselheira vereadora Isabella 
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perguntou, em caso de dúvidas, no caso do armazenamento destas mudas que está sendo substituída até para outros galpões. No caso do COMAC é estabelecido que 
sejam feitas algumas obras só no que diz respeito ao meio ambiente? O Presidente respondeu que só no que diz respeito ao meio ambiente. A conselheira Isabella 
continuou porque algumas escolas estão precisando de algumas coisas urgentes. O Presidente disse que a não ser que seja estritamente uma questão ambiental da 
escola. Sugestão vereadora, na hora do empreendimento apresentar o projeto à SMDU, pode ser discutido no relatório do impacto urbano esta compensação, ela pode 
ser diversa, a conselheira Cecília até me sugeriu apresentar esta área institucional um pequeno centro de referência de educação ambiental no local. A sugestão que eu 
tenho, porque a prefeitura não recebeu a área, o projeto não foi aprovado, estamos fazendo um processo de aprovação de supressão, o projeto não está em fase de 
aprovação, eu não posso condicioná-lo a uma compensação que a área não é da propriedade da prefeitura e ela está sendo colocada. Proponho que seja apresentado 
para esta área especificamente deste empreendimento que seja avaliado a construção e sugerir outras compensações na hora da aprovação do empreendimento no seu 
relatório de impacto urbano, que seja trabalhado a área institucional para a construção do centro de referência de educação ambiental para atuar no próprio local e 
para atual nas escolas do entorno onde a prefeitura determinar, concordam. A conselheira Cecília disse que conste em ata e no projeto. O Presidente disse que conste 
em ata para encaminharmos ao SMDU, para que tenha aprovação. O Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado. A vereadora Isabella pediu licença para 
retirar do quórum, pois ela é da comissão de educação, vai conhecer o Plano Municipal de Educação, parabenizou o secretário, os empreendedores, o Ubiratam, toda a 
equipa da SEMAS e os demais conselheiros. 6º Ponto de pauta: SETOP – Secretaria de Estado de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais – Requalifica-
ção Urbana e Ambiental e de Controle das Cheias do Córrego Ferrugem – Julgamento do pedido de Licença de Instalação Corretiva. Processo Nº 5946/01-10. A técnica 
Vânia Diniz fez a apresentação. Os representantes do SETOP estão presentes, SR. Pedro Paulo e os engenheiros. A técnica disse só fazendo uma observação, este 
processo iniciou-se em 2010, já foi concedido anteriormente uma licença prévia e uma licença de instalação. A licença de instalação em 2010, com condicionantes e 
após a apresentação de toda a documentação, houve uma mudança na composição dos projetos. Mostrou Slides, mostrando a licença de instalação que foi concedida 
em 31/05/2010 com condicionantes. O nome do empreendimento Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Ferrugem, e um processo de 
licença de instalação corretiva, em virtude da mudança da proposta do projeto original, que é o 5946/01-10. Este processo 24031, porque foi necessário preencher um 
novo FCE, que gerou um novo processo que foi ligado ao primeiro. O órgão executor é o DEOP e a unidade executora é UGE-Arrudas, a bacia hidrográfica do Córrego 
Ferrugem parcialmente localizado na região sul do município de Contagem e região sudeste de Belo Horizonte, é um afluente da margem esquerda do Ribeirão 
Arrudas, o código pela DN 7404, E-03-01-8, descrição: barramento em curso d’água sem captação com finalidade de regularização de vazão, Classe 3. O trecho da 
localidade do empreendimento esta compreendido entre a Av. General Davi Sarnoff, região do Córrego da Água Branca e Via Expressa, na região da Av. Tereza Cristina 
junto ao Ribeirão Arrudas e envolve 2(dois) municípios Belo Horizonte e Contagem. A área de intervenção é equivalente a 119 mil 902 metros quadrados, e estão sendo 
propostos 3(três) bacias de detenção, uma localizada na Av. PTO, Itaú e Sport Club. Fizemos uma síntese dos estudos que foram analisados, apresentados dentro do 
contexto geral da bacia do córrego, desde a caracterização espacial do empreendimento, todos os estudos que foram apresentados a situação atual, inclusive sobre os 
aspectos urbanísticos, hidrológicos, hidráulicos, sanitários, também de drenagem urbana, a questão do sistema de esgotamento sanitário, o existente e o que está 
sendo proposto, os estudos e sistema de drenagem do sistema de drenagem urbana, haverá remoção, então foi feito também estudos e projetos de remoção, 
desapropriação e reassentamento, estudos e projetos básicos das edificações para reassentamento de famílias, estudo de pavimento, de viabilidade técnica, sócio-
econômica e ambiental, alerta de segurança de inundações, estudos de modelagem hidrodinâmica, estudos de sustentabilidade das soluções propostas, estudos de 
diagnóstico, revitalização e recuperação de patologias existentes nos dispositivos hidráulicos do sistema de macrodrenagem atual, estudos de readequação fundiária, 
estudos para tratamento das áreas destinadas a implantação de bota-foras e/ou empréstimo de materiais, estudo populacional para o horizonte de projeto. As áreas de 
influência diretamente afetada, onde haverá as construções das bacias de retenção, a área de influência direta no entorno da ADA, também correspondendo as vilas de 
uma classe mais pobre, Itaú, Sport Club, Vila Samai, Vila Canal, PTO 2ª seção, Vila Madre Gertrudes, e porções significativas em áreas APP, a área de influência indireta 
situada em AID que corresponde também a uma parte do município de Contagem parte do Município de Belo Horizonte. Os impactos identificados, alteração das 
propriedades do solo, alteração da qualidade das águas superficiais pelo lançamento de efluentes líquidos, alteração do nível de pressão sonora, alteração de qualidade 
do ar, erosão e carreamento de particulados, interferência na fluidez do trânsito local, supressão de vegetação, modificação da paisagem natural com a implantação 
das obras, geração de resíduos sólidos. As medidas de controle ambiental propostos foram: programa de controle de processos erosivos, programa de gestão ambiental 
das obras, programa de conservação do solo, programa de recuperação e recomposição paisagística. Plano de comunicação social, projeto de sinalização e estudo de 
projetos de remoção, desapropriação e reassentamento das famílias. Foi proposto também planos de acompanhamento e desenvolvimento da vegetação, plano de 
acompanhamento das famílias moradoras dos núcleos habitacionais e plano de acompanhamento e monitoramento do sistema de bacias de detenção de cheias. Com 
relação a questão do outorga do IGAM, ela era uma condicionante do anexo I da LI 09/2010, foram apresentados os protocolos sem o parecer do IGAM então a 
secretaria solicitou novamente e eles apresentaram novamente o protocolo de outra documentação e o Wallace tem um posicionamento para nos passar. As condicio-
nantes são 31. A conselheira Cecília acha importante ler as condicionantes. O diretor Ubiratam disse que a primeira licença concedida foi com Ad Referendum em 2010, 
a partir deste momento eles fizeram alteração do projeto original, por isso a licença de implantação corretiva, não foi implantado aqui, alterou-se tudo e estas 
condicionantes a serem cumpridas durante a execução destas obras. São todos aqueles estudos que ela apresentou o tempo inteiro, físicos, biólogos, sócio-econômico, 
são as medidas que vão ter que ser tomadas. Ela tem que cumprir, independente ela tem que cumprir. O Presidente falou que será cumprido na sua execução. O 
presidente perguntou aos conselheiros que naquele momento não fazer a leitura? Responderam que sim. A técnica se dirigiu a conselheira Cecília e disse que como o 
Ubiratam falou as condicionantes que constam aqui elas também constavam para uma proposta anterior e na modificação de todo o processo, algumas que foram 
atendidas, mas em outro contexto, tiveram que ser reapresentadas. Então todos os estudos, os projetos foram reapresentados dentro do novo contexto. Com relação as 
condicionantes, eu acho interessante que sejam citadas aqui o que ocorre, tendo em vista apresentado pelo SETOP a dificuldade em conseguir a outorga junto ao 
IGAM, entendemos que é um documento extremamente importante, inclusive esta previsto em lei com relação a intervenção de curso d’água, então existe alguns 
pontos que é importante salientar com relação antes que seja feito a execução da obra, os senhores podem ver nos prazos que são prazos colocados a partir da 
emissão da Licença de Instalação Corretiva, exatamente que são itens que entendemos que para o inicio das obras que são necessários. Por exemplo com relação a 
questão da declaração para a Copasa que já foi concluso no trecho de intervenção a implantação do caça esgoto. Outra questão é a outorga junto ao IGAM, com 
relação a supressão arbórea. Existem pontos em relação a prazos que foram solicitados que são documentações que são de grande importância antes do inicio das 
obras de implantação. O Sr. Wallace falou que em 2010 protocolaram os pedidos de outorga no IGAM e o processo andou, mais depois foi interferido porque as áreas 
onde vão sofrer intervenções, são áreas de domínio público e a documentação apresentada, nos descobrimos depois que havia um registro posterior ao registro 
apresentado. O empreendimento esta em município de Contagem e Belo Horizonte / Contagem. Na época foi obtida as autorizações para intervenções destas áreas. 
Quando entrou com o processo descobriu que já havia um outro registro com data posterior, ai o IGAM indeferiu por conta que o registro não correspondia as 
autorizações. Com isto tivemos que entrar com outro pedido de autorização, intervenção e fazer uma adequação no número dos registros, com isto o processo do 
IGAM foi indeferido, tivemos que entrar com novo processo. Daniela, da engesolo, falou que esta a frente deste processo de outorga, tentamos 4 vezes formalizar o 
processo como foi feito licenciamento tanto no município de Belo Horizonte e Contagem, então cada hora eles pedem uma documentação. A última documentação 
que eles solicitaram foi até na semana passada, porque o André do jurídico da SUPRAM, ele entende o seguinte que como esta em domínio de mata atlântica, a 
supressão de vegetação tem sair pelo estado. Ele solicitou que a engesolo protocolar o requerimento de intervenção para poder formalizar o processo de outorga. Já 
conseguimos formalizar a supressão de vegetação. Estamos com toda a documentação pronta para formalizar o processo de outorga. Então acredito que no máximo 
até segunda feira, esta formalizado o processo. O Sr. Wallace disse que outro questão que acabou dificultando o processo e tornando-o moroso, era referente a equipe 
do governo anterior, no governo atual eles estão pedindo que estas autorizações sejam substituídas pelo novo secretário, as autorizações levam até 90 dias para sair. A 
técnica Vânia ressaltou mais um ponto, é com relação a questão do implementação do plano de reservação fundiária, incluindo as áreas de reassentamento e as áreas 
destinadas a bacia de retenção, ponto que eles já estão providenciando. O Presidente falou que a conselheira Cecília fez uma observação, vou apresentar aos conselhei-
ros, tem alguns prazos do IGAM pode ser que não cumpra, fica apresentado aos conselheiros no caso de alguma prorrogação ao IGAM ou de algum órgão estadual 
que não tenha a necessidade, a não ser que algum conselheiro especifico exija a apresentação de todo o projeto, indo direto para a prorrogação do prazo. Vocês 
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concordam, e passa a ser durante a vigência da licença. O Presidente colocou em votação e sugeriu os prazos durante a vigência da Licença de Instalação, o qual foi 
aprovado. 7º Ponto de pauta: Encaminhamento para exame e pronunciamento do COMAC do Projeto de Lei Municipal 001/2015. O Diretor Ubiratam explicou o 
projeto, que está discutindo o reuso de água no município para empreendimento de atividade que utilizem esse valor acima de 20.000 mil/dia. A questão que envolve o 
meio ambiente, quando forem fazer o projeto arquitetônico no SMDU, eles tratam a capacitação do telhado até na caixa de captação do telhado até na caixa de 
captação, que fica ao lado da edificação. A SEMAS analisa daquela caixa o lançamento até a rede pública nos corpos d’água, a única coisa sobre minha ótica da 
secretaria que quero passar para vocês, que no fundo desta caixa de capacitação tivesse um sistema de infiltração d’água. Então a sugestão seria por parte da secretaria 
para vocês conselheiros a inclusão, uma proposta do conselho pedindo para que seja feito o sistema sumidouro a baixo desta caixa de capacitação, o restante, não está 
exigindo nem mais nem menos do empreendedor, não geraria custo não. O conselheiro Henrique perguntou, só para entender, qual etapa que este processo esta na 
Câmara? O Diretor Ubiratam respondeu projeto de lei, vai para diligência. O conselheiro continuou dizendo, cheguei a conversa com os conselheiros, precisamos de um 
tempo para analisar com mais calma. Srs. Ivayr e Ubiratam, uns 30 dias ou na próxima reunião, retirar de pauta. O Presidente falou que o projeto fica no Conselho até 
os conselheiros tiverem a convicção dos senhores conselheiros para falarem sobre isto. Se precisar encaminharemos para outros técnicos da secretaria para fazer uma 
avaliação e retornar com um posicionamento para avaliação deste conselho. 8º Ponto de pauta: Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. O conselheiro Alan, passou um 
vídeo e convidou a todos para estar participando do programa da prefeitura “Brigada da Limpeza”. O conselheiro Adilson pediu uma atenção da secretaria no Cincão 
(terreno onde estão fazendo de depósito, risco de animais peçonhentos) e na Ápia Cardoso (cargas pesadas no local) e na Vila Paris. A conselheira Cecília convidou a 
todos para participarem do Projeto “Água Boa”. O Presidente fez um agradecimento a todos, é a última reunião dele no conselho, pois esta retornando à Câmara, 
encerrou a reunião.                                 
.    

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambientais:
CERTIFICADO LP Nº012/2015
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e 
tendo em vista as Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 02/03 do  COMAC, concede à Ronaldo César Melo Fonseca – Benvindo Colonial Street Mall, CPF: 719.560.346-
68, Licença Prévia, com validade até de 29 junho de 2019, para a execução da implantação do empreendimento localizado na Rua do Registro, Nº 1.225, Bairro Colo-
nial, Contagem – MG. Processo Administrativo Nº 7702/01-14. Com condicionantes.
CERTIFICADO LP Nº014/2015
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, 
e tendo em vista as Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 02/03 do  COMAC, concede à Prefeitura Municipal de Contagem, CNPJ: 18.715.508/0001-31, localizada na 
Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG, Licença Prévia, com validade até 29 de junho de 2019, para a obra do Viaduto Petrolândia local-
izado na continuidade da Rua dos Ciprestes, entre os Bairros Santa Helena e Lúcio Abreu, sobre a via expressa em Contagem/MG. Processo Administrativo Nº 8158/01-
15. Com condicionantes.
CERTIFICADO LP Nº015/2015
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, 
e tendo em vista as Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 02/03 do  COMAC, concede à Prefeitura Municipal de Contagem, CNPJ: 18.715.508/0001-31, localizada na 
Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG, Licença Prévia, com validade até 29 de junho de 2019, para a obra do Corredor Ressaca, possuindo 
uma extensão total de 9,3KM por sentido de via e ligará o Terminal Ressaca a estações de transferência distribuídos junto ao canteiro central ao longo de seu percurso 
pelas Avenidas João Gomes Cardoso e Teleférico e pontos de embarque pela Avenida Babita Camargos em Contagem/MG. Processo Administrativo Nº 8151/01-15. Com 
condicionantes. 
CERTIFICADO LP/LI/LO Nº013/2015
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, 
e tendo em vista as Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 02/03 do  COMAC, concede à Construtora Marka Ltda, CNPJ: 03.058.991/001-51, localizada na Rua Maria 
Alves, Nº 12, Bairro Carmo, Belo Horizonte/MG, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação com validade até de 29 junho de 2019, para atividade de 
execução da implantação do empreendimento, construção de habitações de interesse social, nos temos da Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009 “Vivere 
Califórnia”, localizado na Rua Beethoven com Rua João Rosa, Bairro Chácaras Califórnia, Contagem – MG. Processo Administrativo Nº 7328/01-13. Com condicionantes.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do 5º TA ao CT 351/2009/FMS, dispensa n° 479/2009, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e Marina Emília Muniz Costa. Constitui 
objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 351/2009/FMS, pelo período de 03 (três) meses. O valor total da renovação é R$ 4.492,53(quatro mil 
quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três 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, 26 de novembro de 2014.

Extrato do 2º TA ao CT 033/2013/FMS, dispensa n° 050/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e TEREZINHA RODRIGUES MARTINS. Con-
stitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 033/2013/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 17.471,16(dez-
essete mil quatrocentos e setenta e um reais e dezesseis centavos). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.1
0.301.0017.2257.339036.14 CR 1010, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 17 de junho de 2015..

Extrato do 3º TA ao CT 246/2012/FMS, dispensa n° 035/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e JOSE GEREMIAS LEITE. Constitui objeto 
do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 246/2012/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 24.386,04(vinte e quatro mil 
trezentos e oitenta e seis reais e quatro centavos). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.302.0019.2158
.339039.10 CR 1014, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 17 de junho de 2015.



Contagem, 20 de  julho de 2015 Página 28 de 38 Diário Oficial de Contagem - Edição 3667

"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.

Extrato do 5º TA ao CT 233/2010/FMS, dispensa n° 252/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e MARCELINO EDUARDO PINHEIRO. 
Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 233/2010/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$  30.000,00 
(trinta mil). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.0017.2258.339036.14 CR 1010, fonte do recurso 
214801. Em Contagem, 30 de junho de 2015.

Extrato do 2º TA ao CT 033/2013/FMS, dispensa n° 050/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e TEREZINHA RODRIGUES MARTINS. Con-
stitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 033/2013/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 17.471,16(dez-
essete mil quatrocentos e setenta e um reais e dezesseis centavos). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.1
0.301.0017.2257.339036.14 CR 1010, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 17 de junho de 2015..

Retifica o Extrato do Contrato CT 055/2015, dispensa n°035/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo Municipal de Saúde e o (a) Sr(a)ANA 
CRISTINA MARTINS.  Onde se lê: R$ 26.317,08 (vinte e seis mil trezentos e dezessete reais e oito centavos). Leia-se: R$ 20.025,36 (vinte mil e vinte e cinco reias e trinta e 
seis centavos). Contagem 14 de julho de 2015.

Extrato do 2º TA ao CT 018/2013, dispensa n° 035/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e ANTONIO DINIZ ROCHA. Constitui objeto 
do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 018/2013, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 21.000,00(vinte e um mil reais). 
A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.2257.339036.14 CR 1010, fonte do recurso 214801. Em 
Contagem, 27 de abril de 2015.

Extrato do Contrato CT 055/2015, dispensa n°035/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo Municipal de Saúde e o (a) Sr(a)ANA CRISTINA 
MARTINS. Constitui objeto do presente contrato a locação de imóvel situado à Rua R, nº 165 - Bairro Vila Esperança - Contagem, locado para atender o PSF VILA ESPE-
RANÇA - Equipe 13.  O presente contrato terá início em 01 de abril de 2015 e término e 31 de março de 2016. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 26.317,08 
(vinte e seis mil trezentos e dezessete reais e oito centavos). A despesa decorrente contrato correrá por conta da dotação Orçamentária de nº  113.1.10.301.0017.2257 
339036-14 CR 1010, e fonte do recurso  214801. Contagem, 19 de março de 2015.

Contrato CT 082/2015, dispensa n°055/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo Municipal de Saúde e o (a) Sr(a)LEOPOLDINO JOSÉ VI-
CENTE. Constitui objeto do presente contrato a locação de imóvel situado à Rua Campina Verde n.º 145 - Novo Progresso - Contagem / MG, locado para atender o PSF 
Novo Progresso.  O presente contrato terá início em 15 de junho de 2015 e término e 14 de junho de 2016. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil reais). A despesa decorrente contrato correrá por conta da dotação Orçamentária de nº  113.1.10.301.0017.2257.339036.14 CR 1010, e fonte do 
recurso  214801. Contagem, 15 de junho de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Contagem
Edital 02/2015
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/MG - CMDCAC
Resultado das inscrições DEFERIDAS e INDEFERIDAS pela Comissão Organizadora Central

INSCRIÇÃO NOME RG SITUAÇÃO

001 ANGELINA ALVES FERREIRA VIEIRA MG – 4.830.922 DEFERIDO

002 CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO MG – 9.132.846 DEFERIDO

003 WAGNER GONÇALVES DA SILVA MG – 9.271.828 DEFEFIDO

004 ALINE NAYARA LAGE CESÁRIO MG – 15.186.316 DEFERIDO

005 ROGÉRIO GOMES SANTANA MG – 3.318.690 DEFERIDO

006 NAIRRIMAN SADEK SILVA OLIVEIRA MG – 7.584.090 DEFERIDO

007 ERCI BARBOSA DO NASCIMENTO MG – 2.602.876 DEFERIDO

008 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MG – 237.676 DEFERIDO

009 ERIKA DE FREITAS CAETANO COSTA MG – 9.308.776 DERERIDO

010 CLÉCIA MARISE REZENDE SILVA MG – 12.671.283 DEFERIDO

011 GERALDA REGINA CAVACO BOFF MG – 2.130.373 DEFERIDO

012 DÁRIO FAUSTO DE SOUZA MG – 3.522.952 DEFERIDO

013 MARCOS CÉZAR DIAS MARTINS MG – 1.068.832 DEFERIDO

014 ELIANE FÁTIMA MONTEIRO DE CASTRO MG – 3.124.197 DEFERIDO

015 ROGÉRIA CORDEIRO DOS SANTOS MG – 6.212.164 DEFERIDO

016 MICHELLE WAILANT DA SILVA MG – 7.160.034 DEFERIDO

017 MATIAS FERREIRA NASCIMENTO MG – 3.754.829 DEFERIDO

018 SHIRLEY DE SOUZA LOPES NAZIAZENO GOMES MG – 10.315.103 DEFERIDO

019 SIMONE MARIA COELHO MG – 5.677.934 DEFERIDO
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020 MARIA APARECIDA DA COSTA LOPES MG – 3.927.947 DEFERIDO

021 LILIAN APARECIDA SANCHES KAHEY SOARES MG – 3.076.951 DEFERIDO

022 DARLLANM CÉSAR ENGLER MG – 4.801.566 DEFERIDO

023 MARINA APARECIDA DUTRA MG – 3.398.174 DEFERIDO

024 JULIANA MARA VENÂNCIO FERREIRA MG – 8.503.560 DEFERIDO

025 VALÉRIA PAGANINI MG – 4.374.808 DEFERIDO

026 MÔNICA ROSA DE ANGELIS OLIVEIRA MG – 2.445.956 DEFERIDO

027 PATRÍCIA ADRIANA DE MATOS CÔRREA MG – 8.148.339 DEFERIDO

028 PLÍNIO DE FREITAS JÚNIOR MG – 1.126.015 DEFERIDO

029 TATIANE REGINA PEREIRA SOUZA SILVA MG – 11.796.358 DEFERIDO

030 DÉBORA GOMES RIBEIRO EUFRAZIO MG – 11.558.912 DEFERIDO

031 RENATA CARLA DIAS RODRIGUES ESTANISLAU MG – 11.239.831 DEFERIDO

032 MÔNICA MARTINS DA SILVA ANTUNES MG – 6.163.399 DEFERIDO

033 TATIANA DA MATA BATISTA MG – 14.608.120 DEFERIDO

034 MARIA ÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS MG – 4.337.395 DEFERIDO

035 ZENITH MARGARIDA FONSECA PRANDINI MG – 2.292.071 DEFERIDO

036 MARIA DO CARMO FREITAS COSTA MG – 8.297.833 DEFERIDO

037 JANETE APARECIDA DA SILVA JUVENTINO MG – 12.112.236 DEFERIDO

038 NEILA MARALISE MEIRELES MG – 10.599.539 DEFERIDO

039 GISELE DIANA DA SILVA MG – 11.955.315 DEFERIDO

040 RÚBIA MARA DIAS VIEGAS MG – 15.534.812 DEFERIDO

041 MARIA TEREZA DE JESUS FONSECA M – 721.292 DEFERIDO

042 ÚRSULA HUNGRIA SANTOS MG – 9.362.196 DEFERIDO

043 GUSTAVO MARTINS DE CASTRO ALVES MG – 13.744.064 DEFERIDO

044 LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS MG – 11.821.289 DEFERIDO

045 IARA LIBRELON DOS SANTOS FERNANDES MG – 12.102.607 DEFERIDO

046 SUELI LAGIOTO HESPANHOS FARIAS MG – 6.774.834 DEFERIDO

047 CLEIDE ALMEIDA DE SOUZA MG – 12.594.372 DEFERIDO

048 WALQUIRIA RODRIGUES BARBOSA VASCONCELOS BANDEIRA M – 8.242.890 DEFERIDO

049 CARLA REGIANE DE CARVALHO MG – 16.573.872 DEFERIDO

050 AILTON CORDEIRO M – 2.520.451 INDEFERIDO

051 FERNANDA GONÇALVES BARBOSA M – 9.358.092 DEFERIDO

052 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA MG – 7.446.485 DEFERIDO

053 SANDRA SIMÕES ALCANTRA M – 1.112.987 DEFERIDO

054 LEIZIRLENE CAETANO  DO ESPÍRITO SANTO MG – 3.892.099 DEFERIDO

055 SARAH APARECIDA MENDES SILVA MG – 5.912.639 DEFERIDO

056 SHEILA ESTEVÃO DE SOUZA MG – 12.542.407 DEFERIDO

057 SERGIO ALVES DA COSTA MG – 3.973.529 DEFERIDO

058 GRAZIELLE BOM JARDIM CORREIA SILVA MG – 15.569.124 DEFERIDO

059 KELLY ADAMS DE JESUS MG – 10.239.663 DEFERIDO

060 MARINA MOREIRA SILVA MG – 10.692.658 DEFERIDO

061 MARTHA LÚCIA MENDES DO VALE MG – 2.706.232 DEFERIDO

062 ADRIANA SOUZA FELIPPE DE OLIVEIRA M – 7.121.581 DEFERIDO

063 CLEIA ALVES DA SILVEIRA DA SILVA M – 8.050.999 DEFERIDO

064 MARINA PEREIRA BRAGA MG – 10.330.830 DEFERIDO

065 ENILZA APARECIDA GONÇALVES MG – 10.107.933 DEFERIDO

066 ANDRE LUIZ DE MATOS M – 7.559.705 DEFERIDO

067 JUDITH MACHADO BAHIA M – 1.252.345 DEFERIDO

068 DANIELLE DE CARVALHO LOPES MG – 8.413.744 DEFERIDO

069 CARMEM CARDOSO FIRMINO VAZ MG – 12.293.731 DEFERIDO

070 WELKE LOPES FERRAZ M – 8.150.879 INDEFERIDO

071 ANA CLÁUDIA SARAIVA MARTINS FERREIRA MG – 8.717.577 DEFERIDO

072 CLAUDIA ANDREIA AMORIM FAGUNDES MG – 5.035.645 DEFERIDO
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073 SÔNIA APARECIDA PEREIRA FRANCO MG – 17.911.474 DEFERIDO

074 ALEXANDRA CAMILO DA MATA MARTINS MG – 8.728.362 DEFERIDO

075 CLEUBERT GUALBERTO DE OLIVEIRA MG – 8.113.907 DEFERIDO

076 GILVANIA ALVES PEREIRA SILVA MG – 5.655.470 DEFERIDO

077 MÔNICA ROSA MIRANDA MARTINS MG – 5. 878.648 DEFERIDO

078 BRUNA RAPHAELA SILVA RUAS MG – 16.229.209 DEFERIDO

079 MARIA DO ROSÁRIO BITENCOURT SOUZA MG – 3.969.392 DEFERIDO

080 ALESSANDRA MENEZES DOS REIS NOGUEIRA MG – 8.160.519 DEFERIDO

081 LUIZ CARLOS FERREIRA RODRIGUES MG – 4.282.993 DEFERIDO

082 ROBERTO MÁRCIO SENA M – 3.944.684 DEFERIDO

083 ELDER COSTA M – 4.978.93 DEFERIDO

084 MÁRCIO LUIZ TERTULIANO MG – 11.634.255 DEFERIDO

085 GLEICIANE RODRIGUES SILVA DA CRUZ MG – 10.513.113 DEFERIDO

086 ADELAIDE BETÔNICO DE OLIVEIRA MG – 2.240.043 INDEFERIDO

087 GILMAR AUGUSTO DE CAMPOS MG – 2.539.173 INDEFERIDO

088 CARLOS ROBERTO DIAS MOREIRA MG – 12.087.088 DEFERIDO

089 JOSELANIA FLAVIA ROCHA MG – 6.347.565 DEFERIDO

090 NÚBIA MONALISA SANTOS MG – 7.372.773 INDEFERIDO

091 NEUZA SILVA ALVES MG – 2.905.205 DEFERIDO

092 ANDREIA MOREIRA PASSOS MG – 6.542.518 DEFERIDO

093 SILMARA BUENO SANTOS MACIEL MG – 11.775.484 DEFERIDO

094 DÉBORA LEAL PASSOS MG – 8.176.008 DEFERIDO

095 FERNANDA APARECIDA DA SILVA MG – 11.156.785 DEFERIDO

096 LÉIA CORRÊA MG – 9.078.863 DEFERIDO

097 FELIPE MOREIRA LOPES MG – 15.328.137 DEFERIDO

098 ELIZANDRA VITALINA BARBOSA MG – 10.760.295 DEFERIDO

099 WALNEY SOUZA MARTINS MG – 3.994.274 DEFERIDO

100 SUELEN NATALIA CARVALHO VENTURA MG – 13.589.994 DEFERIDO

101 RODRIGO BATISTA LOPES MG – 6.522.906 INDEFERIDO

102 JULIANA ONÉRIO LIMA MG – 12.286.780 INDEFERIDO

103 GRAZIELA RESENDE PEREIRA RIBEIRO MG – 16.252.362 DEFERIDO

104 ANA PAULA VIEIRA DE AQUINO MG – 14.995.535 DEFERIDO

105 ANA HELOIZA FERNANDES MONTEIRO MG – 5.557.306 DEFERIDO

106 RITSA FERRARI MAGALHÃES DE ARAÚJO 25.319.364.3 DEFERIDO

107 MARTA DA SILVA FRAGA MG – 6.212.766 DEFERIDO

108 LUANA ESCRICHE RODRIGUES MG – 8.283.896 DEFERIDO

109 ELIANE LOPES DOS SANTOS MG – 12.298.000 DEFERIDO

110 SORAYA DO CARMO COSTA RUBIM SACRAMENTO M – 3.510.081 DEFERIDO

111 FLÁVIO VIEIRA BRAGA MG – 12.040.708 DEFERIDO

112 DIÓGENES  ALVES DE LIMA M – 4.924.144 DEFERIDO

113 LEIDIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DINIZ MG – 12. 262.989 DEFERIDO

114 GLEICE HELEN SILVA BARBARA MG – 12.894.438 DEFERIDO

115 ANTÔNIA MARIA RIBEIRO SANTOS M – 4.467.793 INDEFERIDO

116 FELIPE SOUZA DE FREITAS MG – 15.567.560 DEFERIDO

117 SHEILA APARECIDA  SILVEIRA OLIVEIRA MG – 14.723.519 INDEFERIDO

118 BRUNA DANIELLE DE CARVALHO MG – 10.877.994 DEFERIDO

119 TALITA FIGUEIREDO PRADO MG – 13.950.927 DEFERIDO

120 LUCAS MARCONY LINO DA SILVA MG – 11.278.940 DEFERIDO

121 AWENDDER FREDERICO SERRA REIS MG – 10.945.329 DEFERIDO

122 SIMONE MEDINA DE SOUZA MG – 6.703.561 DEFERIDO

123 HUDSON ANDRÉ DE JESUS MG – 5.659.709 DEFERIDO

124 MISRAIM NAYARA RODRIGUES RAMOS MG – 8.960.550 DEFERIDO

125 CACILDA ALMEIDA MG – 6.151.001 DEFERIDO
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126 MARCILENE IMACULADA PRADO DUTRA DE OLIVEIRA MG – 3.216.815 DEFERIDO

127 GRACIENE MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO MG – 10.548.408 DEFERIDO

128 NATÁLIA CAROLINA DUARTE DE AZEVEDO MG – 13.430.905 DEFERIDO

129 DAVID CRISTIANO ALVIS COELHO MG – 13.024.146 DEFERIDO

130 SORAIA VANESSA SILVA CRUZ MG – 10.606.613 DEFERIDO

131 MARIA AUXILIADORA DE FÁTIMA MG – 513.224 DEFERIDO

132 LETÍCIA MONTEIRO DA COSTA SIRUFFO MG – 2.484.315 DEFERIDO

133 INGRID KELLY DE SALES CASTOR MG – 14.548.416 INDEFERIDO

134 PATRÍCIA CAROLINA LOPES DA SILVA MG – 10.638.340 INDEFERIDO

135 DANIELA MELO PEREIRA MG – 6.343.905 DEFERIDO

136 ALBERT MAJELA PACHECO MG – 6.646.098 DEFERIDO

137 DENISE NASCIMENTO LOPES TEIXEIRA M – 4.369.032 DEFERIDO

138 NATHALIA LUIZA LIMA DOS SANTOS MG – 6.072.391 DEFERIDO

139 ROSIMAR PEREIRA COSTA SOUZA MG – 6.527.938 DEFERIDO

140 LUIZA MARILAC GOMES DE OLIVEIRA M – 1.257.688 DEFERIDO

141 THAISA NUNES FERREIRA DE OLIVEIRA MG – 5.758.119 DEFERIDO

142 GISELLE CRISTINA QUINTANILHA BRAGA DE ARAÚJO MG – 8.005.879 INDEFERIDO

143 LU CIANA MOREIRA DE SOUZA M – 8.549.442 DEFERIDO

144 JOICE CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA MG – 7.470.742 DEFERIDO

145 ELAINE APARECIDA ALVES DIAS DA SILVA MG – 10.608.336 DEFERIDO

146 JAIME MÁRCIO ROSA MG – 1.492.682 DEFERIDO

147 NAYANE DA CRUZ OLIVEIRA MG – 10.609.143 DEFERIDO

148 JÉSSICA ANDRADE DE PAULA MG – 13.117.000 DEFERIDO

149 RENATA DE ARAÚJO COSTA MG – 6.313.670 DEFERIDO

150 VANESSA FABIANA COUTRY LADEIRA MG – 11.703.574 DEFERIDO

151 ROBERTA MAGESTE DA SILVA SALAZAR MG – 10.386.306 DEFERIDO

152 GABRIEL PEDRO GOMES MG – 13.680.177 DEFERIDO

153 CLÁUDIA APARECIDA ROCHA MG – 4.446.873 INDEFERIDO

154 MARIA DAS GRAÇAS ALVES MG – 480.451 INDEFERIDO

155 ALESSANDRA MARA MOREIRA DE PAIVA LOPES MG – 5.354.066 DEFERIDO

156 CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS QUEIROZ OLIVEIRA M – 4.182.492 DEFERIDO

157 GLEICE MARA SOARES M – 5.858.748 DEFERIDO

158 FRANCISCA FIRMINA DE LELES DOS SANTOS MG – 7.466.558 DEFERIDO

159 ALEXSANDRA SANTOS FIGUEREDO MG – 5.745.493 DEFERIDO

160 ALISON ELIZIO JÚNIOR MARTINS MG – 13.621.297 DEFERIDO

161 ANDRÉA RODRIGUES  M – 8.423.424 DEFERIDO

162 HUGO LEONARDO SILVA GOMES MG – 13.485.249 INDEFERIDO

163 MÁRCIA REGINA BATISTA MG – 10.007.077 DEFERIDO

164 ISABELA MESQUITA MILAGRES MG – 15.081.093 DEFERIDO

165 NAYARA MIRANDA SILVA PACHECO MG – 14.981.997 INDEFERIDO

166 VANESSA DANIELLE FERNANDES MG – 10.504.103 DEFERIDO

167 LOHAN BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MG – 16208.222 DEFERIDO

168 LAURA ANTUNES MARTINS DOS SANTOS MG – 10.952.061 INDEFERIDO

169 SIMONE WINTER  DA SILVA VIANA MG – 2.548.760 DEFERIDO

170 ABÍLIO ARAÚJO CONDESSA QUINTÃO MG – 1.533.419 DEFERIDO

171 LINO BATISTA NETO MG – 11.658.823 DEFERIDO

172 CLEIDE MARIA DUARTE M – 3.097.580 DEFERIDO

173 GERSON SAMPAIO DE SOUZA M – 1.641.630 DEFERIDO

174 BRENO EBERT DOS REIS MG – 8.135.902 DEFERIDO

175 ROMILDA LOPES DA SILVA SANTOS MG – 1.681.919 DEFERIDO

176 MARIA APARECIDA CAMPOS PORTO MG – 2.265.047 DEFERIDO

177 DIEGO RODRIGUES DA SILVA MG – 15.532.438 DEFERIDO

178 SIMONE DO CARMO NASCIMENTO MG – 6.814.771 DEFERIDO
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179 FERNANDA MADUREIRA COSTA MG – 10.216.622 DEFERIDO

180 THALITA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS MG – 10.293.522 DEFERIDO

181 MARIA DO DESTERRO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 087.12.91.754 DEFERIDO

182 APARECIDA SIMÃO DOS SANTOS MG – 3.333.194 DEFERIDO

183 ALOÍSIO DE LIMA ASSIS M – 3.164.434 INDEFERIDO

184 JEAN ALEXSON MIRANDA MG – 4.958.808 DEFERIDO

185 WANDERSON GOMES DE OLIVEIRA MG – 10.525.283 DEFERIDO

186 NATALÍCIA TADEUS DA SILVA OLIVEIRA MG – 8.840.915 INDEFERIDO

187 MONIQUE NAJARA APARECIDA PACHECO MG – 13.194.429 INDEFERIDO

188 SUELY MARIA DE OLIVEIRA SOUZA M – 5.610.304 INDEFERIDO

189 RITA DE CÁSSIA CRUZ SOARES PEREIRA MG – 4.305.917 DEFERIDO

190 MICHELLE FONTES TORRES BENTO MG – 10.579.589 DEFERIDO

191 NAYARA DE OLIVEIRA GOMES MG – 13.702.777 DEFERIDO

192 ALINE DE PAULA FAGUNDES MG – 11.140.185 DEFERIDO

193 MILENE CRISTINA DA SILVA MG – 14.204.144 INDEFERIDO

194 BRENO CONRADO BORGES CRUZ MG – 14.826.248 DEFERIDO

195 ALEXANDRE MÁRCIO FELÍCIO MG – 6.932.446 DEFERIDO

196 HELOISA ANTÔNIO ZEFERINO BATISTA M – 5.687.332 DEFERIDO

197 ISABELA GOMES PEREIRA MG – 12.312.676 DEFERIDO

198 TATIANA ALVES DA SILVA MG – 10.076.497 DEFERIDO

199 DELZA CARLOS RODRIGUES DE JESUS MG – 3.506.871 DEFERIDO

200 FRANSCILAINE RIBEIRO VIVAS MG – 13.551.921 INDEFERIDO

201 JUNIO JORGE DE OLIVEIRA MG – 12.580.868 DEFERIDO

202 ANALICE QUINTANILHA NUNES MG – 7.844.020 DEFERIDO

203 TATIANE PEREIRA GERALDO MG – 11.172.825 INDEFERIDO

204 MARLENE OLIVEIRA SOUSA MG – 7.748.141 INDEFERIDO

205 MARIA JOSÉ PACHECO MG – 2.660.547 DEFERIDO

206 NILSON JOSÉ TEODORO SILVA MG – 2.531.257 DEFERIDO

207 SIMONE SOARES SOUZA MG – 11.979.652 DEFERIDO

208 ELIONE LÚCIA ALVES PEREIRA MIRANDA MG – 5.687.711 DEFERIDO

209 MARIELY NEPOMUCENO AGUIAR MG – 6.060.870 INDEFERIDO

210 LEONARDO RODRIGUES BRAGA MG – 8.212.641 INDEFERIDO

211 PATRÍCIA APARECIDA PADILHA MG – 12.850.999 DEFERIDO

212 VINÍCIUS ALVES DE SÃO JOSÉ MG – 10.611.720 DEFERIDO

213 BÁRBARA EMANUELLE DAS DÔRES ALMEIDA MG – 13.996.404 INDEFERIDO

214 ARIANA CAVALCANTE LOURENÇO MG – 15.443.712 INDEFERIDO

215 PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA MG – 11.775.948 DEFERIDO

216 ISABEL CRISTINA CAMPOS M – 5.628.485 INDEFERIDO

217 DIRCILENE APARECIDA MENDONÇA MG – 4.307.871 DEFERIDO

218 LUCIANA PROCÓPIO DE ALMEIDA MG – 11.127.057 DEFERIDO

219 TAMIRES SOARES DOS SANTOS MG – 15.547.211 INDEFERIDO

220 DAIANE LUZIA RIBEIRO MG – 13.056.855 DEFERIDO

221 LAURA MARIA FIGUEIRA TORRES MG – 2.153.068 INDEFERIDO

222 SÍLVIA ROGÉRIA PROCÓPIO M – 2.158.873 DEFERIDO

223 CHAITON WASHINGTON CARDOSO BICALHO MG – 11.387.002 DEFERIDO

224 LUIZ GONZAGA RIBEIRO MG – 154.409 DEFERIDO

225 GLÁUCIA CRISTINA FONSECA SILVA MG – 10.406.719 DEFERIDO

226 ANA CRISTINA LIMA COELHO MG – 13.661.008 DEFERIDO

227 DÉBORA WINDSOR FERREIRA DE OLIVEIRA MG – 11.031.281 DEFERIDO

228 DANIELLA VENÂNCIA DO ESPÍRITO SANTO MOREIRA MG – 9.315.341 DEFERIDO

229 MARÍLIA PEREIRA DOS REIS SANTOS MG – 12.109.696 DEFERIDO

230 MARA LÚCIA DA SILVA GOMES MG – 8.941.645 DEFERIDO

231 MEIRE CRISTINA SILVA PARREIRAS MG – 8.264.836 DEFERIDO
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232 THAÍS LATALISA FRANÇA MG – 11.136.316 DEFERIDO

233 VANESSA VALENTE DE PAIVA M – 7.540.238 DEFERIDO

234 DANIEL SOUZA MACHADO MG – 9.250.778 DEFERIDO

235 MÉRCIA DE GOIS MG – 320.181 DEFERIDO

236 PAULA REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO 22.240.910-4 INDEFERIDO

237 BRUNA THAÍS DIAS SILVA MG – 15.696.484 DEFERIDO

238 RITA DE CÁSSIA GOMES TEIXEIRA MG – 6.071.790 INDEFERIDO

239 MARIELI VITAL PONGELUPPE ALVES MG – 10.421.924 DEFERIDO

240 ANA PAULA PROCÓPIO FERREIRA FIUZA MG – 10.443.125 DEFERIDO

241 RUTELEIA DE FARIA MARTINS MG – 3.932.142 DEFERIDO

242 MICHEL ALESSANDRO DE MOURA M – 6.966.806 INDEFERIDO

243 IOLANDA APARECIDA DOS SANTOS CESÁRIO M – 5.662.392 DEFERIDO

244 LUCÉLIA DANIELA SILVA MG – 10.605.150 INDEFERIDO

245 ECLEIDE ASSIS DE SOUZA MG – 7.348.333 DEFERIDO

246 ELIANE DE SOUZA FERREIRA MG – 713.342 DEFERIDO

247 VERÔNICA KESLY NOIMAN DOS REIS MG – 12.184.991 DEFERIDO

248 ROSINEY VALADARES COSTA MG – 1.521.280 DEFERIDO

249 MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA MG – 3.897.167 DEFERIDO

250 MÁRCIA REGIANE PIMENTA LACERDA MG – 11.188.132 DEFERIDO

251 NEUZA XAVIER DA SILVA MG – 4.105.066 DEFERIDO

252 DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCISCO MG – 13.932.841 DEFERIDO

253 DIRCINEIA GOMES DA SILVA SATURNINO MG – 4.300.951 DEFERIDO

254 TACIANA PEREIRA BRAGA DA SILVA MG – 11.560.794 DEFERIDO

255 MAGNO GONÇALVES QUESADO MG – 14.474.589 INDEFERIDO

256 WARLISON RODRIGUES MG – 12.861.261 DEFERIDO

257 TARCÍSIO DE QUEIROZ RIBEIRO MG – 312.182 DEFERIDO

ANEXO I – BIBLIOGRAFIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS
EDITAL 02/2015 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM/MG – Edital do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares 
de Contagem/MG
A Presidenta do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, Luana Adriana da Silva Torres, no uso de suas atribuições, torna pública o 
Anexo I ao Edital supracitado, com a bibliografia sugerida para a matéria de políticas públicas:
Título: Perguntas e Respostas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 
Tipo de publicação: Cartilha
Data: 2011 
Autor: Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Organizadores: Departamento de Proteção Social Especial
Resumo: Esta publicação, organizada em formato didático de perguntas e respostas, tem como objetivo orientar e apoiar estados, municípios e o Distrito Federal no 
que diz respeito à implantação,  gestão e organização do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
Referência Bibliográfica: Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Perguntas e Respostas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
– CREAS. – Brasília, DF: Secretaria Nacional de Assistência Social, 2011. (ISBN: 978-85-60700-54-7)

Link para a cartilha: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cartilhas/perguntas-e-respostas-centro-de-referencia-especial-
izado-de-assistencia-social-creas/03-livreto-perguntas-respostascreas-impressao-20-12_editado.pdf.pagespeed.ce.9bE518Hh99.pdf

Contagem, 17 de julho de 2015.
LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES
Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Contagem

                          Conforme Edital da Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem - CMDCAC para representantes da Sociedade 
Civil, publicado no Diário Oficinal nº3646  de 19 de junho 2015,  foram deferidas as seguintes candidaturas:

Nº de inscrição Instituição/Candidata

010 ASSOCIAÇÃO AÇÃO MINEIRA PARA A EDUCAÇÃO - AME

007 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASAEL ALCANA - MONTE OREB

022 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRÍNCIPE DA PAZ

016 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS
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008 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ACONSAF

015 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II - AMONP

017 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIDOS DA VILA ESPORTE CLUBE

004 CASA DE APOIO À CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

005 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA ALIANÇA

011 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRÍNCIPE

013 CRECHE COMUNITÁRIA LAGO AZUL

019 CHECHE COMUNITARIA  SÃO DOMINGOS SAVIO

020 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM -FACMUC

021 FRATERNIDADE ESPIRITA IRMÃOS GLACUS – COLEGIO ESPIRITA PROFESSOR RUBENS COSTA ROMANELLE

003 GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EM EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC

009 INSTITUTO ADAMANTINO ACURAR – INADAC

014 NÚCLEO DE INCENTIVO A CULTURA - NIC

006 ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII – OBRA EDUCACIONAL IRMÃ ELVIRA

018 ORQUESTRA JOVEM DE CONTAGEM 

Candidaturas indeferidas pela Comissão Eleitoral:

Nº de inscrição Instituição/Candidata

001 Instituto Posso Mais

002 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA REMANESCENTES - ACRE

012 Associação Comunitária Rosa de Saron

Luana Adriana da Silva Torres
Presidente da Comissão

Famuc

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
 ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 107

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 107º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 20/07/2015 a 29/07/2015:

MÉDICO PEDIATRA – 1º classificado

Contagem, 14 de julho de 2015.

Evandro José da Silva
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA 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:

107º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014
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FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MÉDICO PEDIATRA 1º KAMILLE JENIFFER STABILE ROCHA 30,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Antonio Sergio Karklin Tavares 
Denise Alves da Silva
Rodirley Duarte Diniz

Contagem, 14 de julho de 2015.

PORTARIA Nº 7.068, de 14 de julho de 2015.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora Simone Maria Moreira Souza, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Neonatologista, matrícula de nº 083024-0, pelo período de 03/08/2015 a 
01/09/2015.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 14 de julho de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.192, de 14 de julho de 2015.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Erika Aparecida da C. Gonçalves, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem I, matrícula de nº 190044-7, pelo período de 03/08/2015 
a 01/09/2015.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 14 de julho de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.194, de 14 de julho de 2015.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;
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RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Vilma Batista Pires, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, matrícula de nº 137033-0, pelo período de 03/08/2015 a 01/09/2015.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 14 de julho de 2015.

EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.195, de 14 de julho de 2015.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
ao Servidor Diogo Guimarães Souza, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem I, matrícula de nº 130080-7, pelo período de 03/08/2015 a 
01/09/2015.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 14 de julho de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.196, de 14 de julho de 2015.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;
RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, ao 
Servidor Nelson Paloma de Andrade, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Cirurgião, matrícula de nº 151090-2, pelo período de 03/08/2015 a 01/09/2015.

           Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 14 de julho de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.197, de 14 de julho de 2015.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
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031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Municí-
pio, à Servidora Vania Vieira do Nascimento Rocha, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem II, matrícula de nº 165062-9, pelo período de 
03/08/2015 a 01/09/2015.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 14 de julho de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

Funec

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 27 de Fevereiro de 2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015   TIPO: Menor Preço.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade:   1.12.2.12.363.0001.2015 – 339030 - Fonte 010000

EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO LOTE

OBJETOS LICITADOS VALOR
TOTAL

SERVICE SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME
CNPJ(MF)  nº 18.100.668/0001-76 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ADMI-
NISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

    

 R$ 10.250,00

A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações. NÃO HOUVE RECURSOS. O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto às licitantes vencedoras, submetendo o procedimento a deliberação de 
V.S.a, solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece  como vencedora do certame as empresas licitantes acima.
RAFAEL CAETANO PEIXOTO
Pregoeiro
DESPACHO:
ADJUDICADO parte do objeto do presente Processo de Compra para a contratação SERVICE SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME inscrita no CNPJ(MF) sob o 
18.100.668/0001-76 PARA O LOTE 4, com o objetivo de atender a Fundação de Ensino de Contagem,  tudo conforme devidamente registrado no referido PROCESSO DE 
COMPRAS, HOMOLOGO parte do objeto  da licitação para a respectiva aquisição.Contagem, 17 de JULHO de 2015.Karla Roque Miranda Pires. Presidente da FUNEC.

Transcon

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – TRANSCON
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2015

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015, tipo menor preço por 
Item – Processo Administrativo nº 021/2015, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME EDITAL E SEUS 
ANEXOS.. 
Entrega dos envelopes A e B: até as 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 05 de agosto de 2015. 
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 05 de agosto de 2015. 
Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site www.contagem.mg.gov.br. 
Contagem, 17 de julho de 2015.



Contagem, 20 de  julho de 2015 Página 38 de 38 Diário Oficial de Contagem - Edição 3667

"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.

Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon

  JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

  BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
  Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT /MG, quando da sessão realizada no dia 16/07/2015 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 29ª/2015 

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

16/07/2015 330/2015 5998 INDEFERIDO Consórcio Norte

16/07/2015 331/2015 5999 INDEFERIDO Consórcio Norte

16/07/2015 419/2015 6174 INDEFERIDO Consórcio Sul

16/07/2015 420/2015 6082 INDEFERIDO Consórcio Sul
Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 16 de Julho de 2015.
Maria Adelita Moreira
Gerente Administrativa da JARI/JARIT/COJUR

Torna sem efeito a publicação do extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 021/2014/TRANSCON
A Autarquia Municipal de Trânsito Transporte de Contagem, através da Diretoria de Suprimentos e Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que 
decidiu tornar sem efeito a Publicação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2014, publicado no Diário Oficial de Contagem – Edição 3664 de 15 de 
julho de 2015, página 13.

Extrato

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2014/TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2014. 
CONTRATADA: SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: Fica alterada a CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA, do contrato originário (nº 021/2014-Transcon) que passa a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e terá 12 (doze) meses de vigência a contar da data da entrada em operação dos veículos, nos termos do 
item 4.2 do Termo de Referência (Anexo I) do edital. 
Contagem, 09 de JULHO de 2015.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON

ERRATA
Por erro de digitação no Diario oficial do dia 07/06/2013,edição 3153,na página 14, relacionado a JARIT, sessão 25ª/2013, onde se lê: protocolo 789/2013, AIT1702.
Leia-se: protocolo 786/2013-AIT 1702
Secretaria Geral da JARIT-17/07/2015
Maria Adelita Moreira
Chefe de Divisão da JARI,JARIT,COJUR 

Atos do Legislativo

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, a partir das 14h00min horas do dia 31 de Julho de 2015, em 
sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2015, tendo por objeto contratação de microempresa (ME) ou empresa de 
pequeno porte (EPP) para o fornecimento de produtos alimentícios, lanches e coffe break para os servidores e vereadores deste legislativo municipal. O texto integral 
do edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.
mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação, telefone: (31) 3198-5141 e (31) 3198-5142, no horário de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde 
poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais. ÉRICA PEREIRA DE SOUZA - Pregoeira
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