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Construção da UBS de Nova 
Contagem entra na fase final

70% das intervenções amplas e modernas já estão concluídas
Falta pouco para a conclusão da 

construção UBS Nova Contagem (an-

tiga policlínica) localizada à rua VL7, 

em Nova Contagem. Em breve, a re-

gião contará com uma unidade de 

saúde ampla e moderna para aten-

der com mais agilidade e qualidade. 

Para acompanhar o andamento das 

obras, o prefeito de Contagem, Car-

lin Moura, esteve no local na última 

quinta-feira (16/7), acompanhado 

do secretário municipal de Saúde, 

Evandro Silva; do deputado estadu-

al, Ricardo Faria; e do administrador 

regional, Naldo Assis, bem como, de 

profissionais da saúde e de morado-

res de Nova Contagem.

"A construção  reforça o compro-

misso da prefeitura com a melhoria 

dos serviços oferecidos pela Rede 

Municipal de Saúde. Além de assegu-

rarmos mais conforto aos pacientes, 

a obra representará economia para 

os cofres públicos, pois vai possibili-

tar a transferência de equipes da saú-

de de um imóvel alugado para um 

próprio", destacou o prefeito Carlin 

Moura.

O novo prédio vai abrigar seis 

consultórios multiprofissionais, um 

consultório odontológico, sala para 

escovação de dentes, sala de vacina, 

sala de procedimentos, sala de cura-

tivos, sala de esterilização, auditório, 

almoxarifado, recepção, cozinha para 

os funcionários, três banheiros para 

os usuários, vestiários e um local 

específico para abrigar os resíduos 

sólidos. A unidade contará, ainda, 

com local próprio para a realização 

de exames do coração (eletrocardio-

grama).

Após a conclusão das interven-

ções, as equipes de saúde I e III que 

atendem moradores do bairro São 

Judas Tadeu serão transferidas para 

o novo espaço. Segundo o secretário 

municipal de Saúde, Evandro Silva, a 

capacidade de atendimento da nova 

unidade será de 4.500 pessoas para 

cada equipe. "Nosso objetivo é ofere-

cer uma unidade ampla e humaniza-

da às pessoas desta região, possibili-

tando que tenham um atendimento 

de qualidade. Além desta unidade, 

estamos construindo mais sete uni-

dades básicas, além da UPA JK e do 

Centro Materno. Será um importante 

avanço para nossa cidade", informou 

o secretário.

De acordo com a diretora do Dis-

trito de Saúde de Nova Contagem, 

Cleide Soares Brito, na nova unidade, 

as equipes terão melhores condições 

de trabalho. "Será possível ampliar os 

serviços, realizar atividades educati-

vas de promoção à saúde e facilitar o 

atendimento da equipe do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (Nasf), que 

não tem consultório no atual imóvel", 

explicou a diretora.

O custo da intervenção é de R$ 

1,1 milhão. Segundo o engenheiro 

da Secretaria Municipal de Saúde, 

Antônio Claret, as obras estão dentro 

do cronograma previsto e 70% do 

planejado já está concluído. "Agora 

entraremos na fase de acabamentos. 

Será uma unidade ampla, cujo pro-

jeto arquitetônico teve o cuidado de 

priorizar a acessibilidade; por meio 

da instalação de rampas e elevador, e 

a sustentabilidade; por meio das lâm-

padas de LED que reduzem o gasto 

com energia em até 40%", informou 

o engenheiro. Ainda, de acordo com 

ele, a previsão é de que as obras se-

jam concluídas no final de agosto.

Quem também foi avaliar o anda-

mento da obra foi o morador Walter 

de Oliveira. "Estamos muito felizes, 

principalmente, porque os serviços 

serão ampliados. Nossa região é 

carente e depende muito de atendi-

mento médico. É bom saber que o 

prefeito está fazendo algo por nós".

Carlin Moura visita as obras da UBS Nova Contagem, que 
terá capacidade para atender 4.500 pessoas em cada equipe
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Atos do Executivo

LEI nº   4752, de  23 de  julho  de 2015.
Altera o artigo 8º da Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, que dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

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

Art.1º O art. 8º da Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.8º- O CMDCA é um órgão paritário composto por 15 (quinze) membros titulares e 15 (quinze) suplentes, representantes do Poder Executivo, Legislativo e da socie-
dade civil.
§1º - ...........................................................................................
I - ...............................................................................................
II - ..............................................................................................
III - ............................................................................................
IV - ............................................................................................
V - ...............................................................................................
VI - ...............................................................................................
VII - 01 (um) representante titular da Comissão Externa da Criança e Adolescente do Poder Legislativo e 1 (um) representante suplente do Poder Legislativo.
§2º - ...................................................................................................
I - ..............................................................................................
II - ...............................................................................................
§3º Os representantes titulares e suplentes do Poder Legislativo serão indicados pelo Presidente da Câmara Municipal de Contagem.�

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem,    23  de   julho  de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4753 , de  23 de julho de 2015.
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais definidos como supermercados, hipermercados, shoppings, ou similares onde haja estacionamento, a 
anexarem aviso em local visível alertando os pais e condutores de veículos automotores da importância de não deixar crianças ou adolescentes sozinhos no interior do 
veículo, e dá outras providências.

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

Art.1º Fica estabelecida a obrigação aos estabelecimentos comerciais, supermercados, hipermercados, shoppings ou similares onde haja estacionamento, a anexarem 
aviso em local visível alertando os pais e condutores de veículos automotores da importância de não deixar crianças ou adolescentes sozinhos no interior do veículo.

Art.2º Os estabelecimentos comerciais citados no caput do artigo 1º deverão exibir em seus estacionamentos, em local visível, placas de 200 cm x 100 cm contendo a 
seguinte inscrição:
“SENHORES PAIS E/OU FAMILIARES, ATENÇÃO! NÃO DEIXEM SUAS CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES NO INTERIOR DO VEÍCULO. ESSE ATO PODE SALVAR A VIDA DE SUA 
CRIANÇA!”

Art.3º Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa) dias.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro,em Contagem,  23 de julho de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº  4754 , de 23 de julho de 2015.
Denomina logradouro público que menciona, neste Município.

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

Art.1º Passa a denominar-se Rua Belvedere a atual Rua Cinquenta e Sete, localizada no Bairro Tropical, Município de Contagem.

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem,   23 de   julho  de 2015.
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CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº  4755, de 23 de  julho de 2015.
Denomina logradouro público que menciona, neste Município.

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

Art.1º Passa a denominar-se Rua Flor de Lis a atual Rua Seis, situada no Condomínio Estância Silveira, neste Município.

Art.2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de julho de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI COMPLEMENTAR nº   194 , de   24  de  julho  de 2015.
Cria e estabelece a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Fazenda, trata das especificidades da carreira fazendária e dá outras providências.

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

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art.1º Esta Lei Complementar cria e estabelece a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Fazenda e trata das especificidades da carreira fazendária, em 
atendimento ao disposto no art. 37, incisos XVIII e XXII, Art. 40, §4, II e art.167, inciso IV, da Constituição Federal e do art. 218 da Lei Orgânica do Município de Conta-
gem.
§1º Integrarão a presente estrutura organizacional, mediante opção expressa, cujos prazos e condições serão definidos no regulamento desta Lei Complementar, os 
atuais ocupantes dos cargos efetivos de Agente Fazendário, Cadastrista Fiscal, Analista Fazendário, Fiscal de Tributos e Auditor Fiscal, lotados na Secretaria Municipal da 
Fazenda.
§2º Os servidores que não exercerem as opções previstas no parágrafo anterior deste artigo terão mantidos todos os direitos e vantagens já percebidos até a data da 
vigência desta Lei Complementar, e terão seus cargos alocados em Quadro Transitório, os quais serão extintos quando de sua vacância.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art.2º A Secretaria Municipal de Fazenda é o órgão responsável pelo sistema financeiro do Município.

Art.3° A Secretaria Municipal de Fazenda tem por finalidade planejar e coordenar a política fazendária municipal, estabelecendo programas, projetos e atividades rela-
cionadas com as áreas financeira, contábil, fiscal e tributária, bem como desenvolver atividades relativas aos serviços de execução da dívida tributária e não tributária.

Art.4° Compete à Secretaria Municipal de Fazenda:
I - coordenar as atividades relativas a lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atualizado o cadastro respectivo;
II - coordenar e fiscalizar a cobrança dos créditos tributários e fiscais do Município e subsidiar a Procuradoria da Fazenda Municipal na execução judicial da dívida ativa;
III - coordenar a organização da legislação tributária municipal, orientando os contribuintes sobre sua correta aplicação;
IV - coordenar e executar a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do Município, nos termos da legislação em vigor; 
V - zelar pela correta escrituração contábil de todos os órgãos da Administração Municipal;
VI - coordenar e proceder ao recebimento das rendas municipais, efetuar pagamentos dos compromissos do Município e registrar e monitorar as operações relativas a 
financiamentos e repasses e coordenar o serviço da dívida;
VII - atuar, conjuntamente com as Secretarias Municipais de Administração e de Planejamento, Orçamento e Gestão na definição de políticas de remuneração de servi-
dores da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
VIII - coordenar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria;
IX - assegurar inspeção de atos e procedimentos como medida preliminar ao cumprimento das obrigações pecuniárias;
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
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Art.5° Integram a Secretaria Municipal de Fazenda:
I - a Secretaria Municipal Adjunta de Receita;
II - a Procuradoria da Fazenda Municipal;
Parágrafo Único. O organograma e a organização da Secretaria Municipal de Fazenda serão objeto de regulamento próprio.

Art.6° Compete à Secretaria Municipal Adjunta de Receita:
I - desenvolver as atividades relativas à cobrança de créditos fiscais e tributários e de fiscalização;
II - desenvolver as atividades relativas ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atualizado o cadastro respectivo;
III - manter coletânea atualizada da legislação tributária municipal, orientando os contribuintes sobre sua correta aplicação;
IV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Art.7°Compete à Procuradoria da Fazenda Municipal:
I - desenvolver atividades relativas à cobrança judicial dos créditos fiscais e tributários;
II - apurar a liquidez e certeza dos créditos tributários e não tributários;
III - representar privativamente, judicial e extrajudicialmente, o Município, na execução de sua dívida ativa;
IV - representar o Município nas causas de natureza fiscal e multas decorrentes de penalidades administrativas aplicadas pelos órgãos municipais;
V - prestar aos órgãos da Secretaria Municipal de Fazenda, consultoria e assessoria jurídicas nas matérias de que trata este artigo;
VI - planejar, coordenar, supervisionar, orientar, apoiar e executar os serviços de execução da dívida ativa do Município;
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

TÍTULO III
DO JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E FISCAL

Art.8º O julgamento do contencioso administrativo tributário e fiscal será realizado sempre em duas instâncias, sendo a primeira a Junta de Julgamento Fiscal e a 
segunda a Junta de Recursos Fiscais.

Art.9º O julgamento do contencioso administrativo tributário e fiscal será regulamentado em instrumento próprio, sendo a primeira instância subordinada ao Secretário 
Adjunto de Receita e a segunda ao Secretário Municipal de Fazenda, nos termos do Código Tributário do Município.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Art.10 A administração fazendária, atividade essencial ao funcionamento do Município de Contagem, é exercida pelos servidores ocupantes de cargos da carreira 
fazendária definida nesta Lei Complementar, e:
I - terá recursos prioritários para realização de suas atividades; 
II - atuará de forma integrada com as administrações tributárias da União, dos demais Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive com o compartilhamento 
de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio. 
Parágrafo único. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei.

TÍTULO V
DA CARREIRA FAZENDÁRIA

Art.11 A carreira fazendária é composta pelos cargos constantes no Anexo I desta Lei Complementar, cujas atribuições estão definidas no Anexo II desta Lei Comple-
mentar.
§ 1º Fica renomeado o cargo de Auditor Fiscal, constante dos Anexos da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, para Auditor Fiscal - Especialidade Audito-
ria. 
§ 2º Fica renomeado o cargo de Fiscal de Tributos, constante dos Anexos da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, para Auditor Fiscal – Especialidade 
Fiscalização.

Art.12 A jornada de trabalho de cada cargo é a constante do Anexo I desta Lei Complementar.
Parágrafo Único. O horário de trabalho referente à jornada de que trata o caput deste artigo será definido pela chefia imediata do servidor, de acordo com a conveniên-
cia do serviço e o interesse público e serão apuradas mensalmente, preferencialmente por meio eletrônico.

CAPÍTULO I
DO INGRESSO

Art.13 O ingresso nos cargos de Auditor Fiscal - Especialidade Auditoria, Auditor Fiscal - Especialidade Fiscalização e Analista Fazendário dar-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos e o ingresso nos cargos de Agente Fazendário e Cadastrista Fiscal dar-se-á mediante concurso público de provas.
§1º O edital de concurso conterá os requisitos para a inscrição, matérias sobre as quais versarão as provas, respectivos programas e critérios de avaliação das provas e 
dos títulos, bem como a validade do certame e sua homologação.
§2º A investidura em cargo de carreira dar-se-á sempre no primeiro padrão de vencimento, exceto quando for exigido no edital requisito de formação superior ao defi-
nido em lei, hipótese em que o servidor poderá apresentar a habilitação para fins de enquadramento no padrão de vencimento correspondente, observada a legislação 
específica.

CAPÍTULO II
DA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO

Art.14 O desenvolvimento do servidor, detentor de cargo efetivo estável na carreira fazendária, dar-se-á mediante progressão ou promoção nos termos da legislação 
vigente.
§1º Contar-se-á como efetivo exercício, para fins de promoção e progressão, o desempenho de atribuições de cargo comissionado.
§2º Para o efeito de desenvolvimento do servidor na carreira fazendária, o desempenho de servidor detentor de cargo de provimento efetivo, enquanto permanecer no 
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exercício de cargo de provimento em comissão, não sofrerá prejuízo.

Art.15 Não concorrerá à promoção ou progressão, o servidor que: 
I - somar mais de 6 (seis) faltas injustificadas nos 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a progressão ou promoção;
II - obtiver conceito insuficiente no processo de avaliação de desempenho, conforme regulamento; 
III - estiver em estágio probatório; 
IV - sofrer punição disciplinar nos 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a progressão ou promoção;
V - estiver em gozo de qualquer licença sem vencimento;
VI - encontrar-se cedido sem ônus, salvo quando a cessão se der entre entidades da Administração Municipal;
VII - tiver afastamento acima de 120 (cento e vinte) dias, alternados ou não, em decorrência de licença para tratamento de saúde nos 24 (vinte e quatro) meses que 
antecedem a progressão ou promoção.
Parágrafo Único. A punição disciplinar de que trata o inciso IV deste artigo será considerada para efeitos de impedimento do servidor em concorrer à promoção ou à 
progressão, caso tenha sido aplicada após a observância do devido processo administrativo disciplinar ou sindicância, observados o contraditório e a ampla defesa.

Art.16 Enquanto o servidor estiver respondendo a sindicância ou processo administrativo disciplinar, a aquisição de nova progressão ou de promoção ficará suspensa, 
devendo ser restabelecido o pagamento com efeito retroativo à data da concessão no caso de absolvição ou arquivamento do feito.

Art.17 Progressão é a passagem do servidor de um padrão de vencimento para outro superior, e dar-se-á por mérito, titulação ou qualificação.

Art.18 O direito à progressão poderá ser adquirido a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício do cargo, em intervalos anuais, alternando-se a progressão por mérito e a 
progressão por titulação ou qualificação.

Seção I
Da Progressão por Mérito

Art.19 A progressão por mérito dar-se-á para o padrão de vencimento imediatamente superior àquele em que se encontrar o servidor, mediante avaliação continuada 
de desempenho.
§1º Para adquirir progressão por mérito deverá o servidor cumprir o intervalo de 02 (dois) anos de efetivo exercício do cargo, contados do posicionamento no padrão 
antecedente, e obter conceito favorável no processo de avaliação continuada de desempenho, após o estágio probatório.
§2º A avaliação continuada de desempenho do servidor, para fins de progressão por mérito, será realizada anualmente, na forma do regulamento que será elaborado 
com a participação do Conselho de Políticas de Administração e Remuneração de Pessoal – COPARPE, instituído pela Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 
2011.

Seção II
Da Progressão por Titulação ou Qualificação

Art.20 Ao servidor assiste o direito a acréscimo de padrão ou padrões de vencimento, por nova titulação ou nova qualificação, nos termos da legislação em vigor.

Art.21 A progressão por titulação ou qualificação dar-se-á para padrão superior àquele em que se encontrar o servidor mediante comprovação de conclusão de nível de 
escolaridade ou de cursos afins ao cargo, respectivamente, segundo critérios estabelecidos pela Administração Municipal em regulamento. 
§1º Considera-se título ou qualificação aquele que o servidor obteve depois de seu ingresso no Executivo Municipal de Contagem, salvo:
I - os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu concluídos antes do ingresso do servidor no Executivo Municipal;
II - quando for exigida no edital de concurso público qualificação superior à prevista em lei para o exercício do cargo.
§2º Somente terão validade, para efeito da progressão de que trata este artigo, os cursos de treinamento ou aperfeiçoamento afins à classe de cargos que pertencer o 
servidor, previamente autorizados pelos dirigentes dos Quadros Setoriais da Administração.
§3º As qualificações ou titulações obtidas pelo servidor durante o período do estágio probatório poderão ser aproveitadas para fins de progressão somente depois da 
aquisição da estabilidade, nos termos estabelecidos na legislação vigente.
§4º As horas excedentes de certificados de cursos já utilizados para fins de progressão por qualificação ou titulação poderão ser computadas para as progressões subse-
quentes.

Art.22 Fica limitado a 22 (vinte e dois) o número total de padrões de vencimento concedidos ao servidor no desenvolvimento da carreira, para fins de progressão por 
qualificação e titulação.
§1º No caso de obtenção de mais de um título, somente o mais vantajoso para o servidor dará direito à progressão imediata.
§2º Os certificados de cursos de qualificação poderão ter suas cargas-horárias somadas a fim de viabilizar a progressão.
§3º Os certificados não utilizados para progressão por titulação ou qualificação, poderão ser apresentados nos biênios seguintes.
§4º As horas excedentes de certificados de cursos já utilizados para fins de progressão por qualificação ou titulação poderão ser computadas para os biênios subse-
quentes.

CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DE DESEMPENHO

Art.23 A avaliação continuada de desempenho será apurada anualmente e destina-se à verificação da eficiência, qualidade e produtividade, bem como comprometi-
mento do servidor com os objetivos específicos de seu cargo, considerando, conforme regulamento próprio, aspectos relacionados à análise institucional e às condições 
de trabalho.
§1º O servidor terá seu desempenho permanentemente avaliado com o objetivo de apurar os seguintes fatores:
I – produção;
II - responsabilidade com o trabalho;
III - assiduidade ao trabalho;
IV – disciplina;
V - qualidade do trabalho;
VI - cooperação no trabalho;
VII - planejamento e organização;
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VIII - iniciativa no trabalho;
IX - relacionamento interpessoal;
X - apresentação pessoal.
§2º Na forma do regulamento a ser editado pelo Prefeito, os fatores de avaliação de que trata este artigo poderão ser desdobrados em subfatores e ou somarem-se a 
outros para comporem o sistema de avaliação individual ou coletivo, para fins de avaliação continuada de desempenho.

Art.24 A avaliação continuada de desempenho deverá orientar a política de gestão de pessoas sempre que conveniente à melhoria da eficiência e qualidade dos servi-
ços, bem como:
I - legitimidade e transparência do processo de avaliação;
II - adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de forma que, caso haja condições precárias ou adversas de trabalho, não prejudiquem a 
avaliação;
III - concessão de benefícios e vantagens;
IV - designação para função de confiança;
V - sistema de capacitação e treinamento;
VI - sistema de remoção de local de trabalho;
VII - processos disciplinares.

Art.25 As avaliações do servidor deverão ser mantidas em sua pasta funcional.
Parágrafo Único. Deverá ser entregue, ao servidor, cópia do resultado de cada uma de suas avaliações de desempenho.

Art.26 O processo de avaliação continuada de desempenho será coordenado por comissão composta por servidores estáveis designada pelo Prefeito, na forma do 
regulamento.

Art.27 O processo de avaliação continuada de desempenho do servidor deverá considerar a análise institucional e as condições de trabalho e será realizado por meio de 
autoavaliação e de avaliação pela chefia imediata.
Parágrafo único. Além da autoavaliação e da avaliação gerencial, quando cabível, poderá ser acrescentada avaliação coletiva circunscrita ao grupo de trabalho do servi-
dor, incluindo os usuários dos serviços públicos.

Art.28 Das decisões da comissão de avaliação poderá haver recurso por parte do interessado.
§1º A revisão do resultado do processo de avaliação continuada de desempenho, nos termos do caput deste artigo, ficará a cargo de comissão recursal, observado o 
regulamento.
§2º A comissão recursal de que trata o §1º deste artigo será constituída por ato do Prefeito, no prazo de 30 (trinta) dias após a interposição do recurso.

Art.29 No caso de não ser realizado o processo de avaliação continuada de desempenho de que trata esta Lei Complementar, deverá ser imputada responsabilidade 
pessoal a quem tiver dado causa à omissão, sem prejuízo à promoção ou progressão para o servidor.

Art.30 A avaliação de desempenho e análise de potencial deve selecionar os servidores melhores adaptados e motivados nas suas funções ou que tenham necessidade 
de remanejamento ou requalificação.
§1º O órgão de gestão de pessoas deverá formar um banco de talentos composto pelos servidores com melhores desempenhos, colocando-os como referência para os 
demais servidores, como processo de busca contínua de aperfeiçoamento do exercício profissional.
§2º Os servidores com boa formação e aptidões para outras funções dentro do seu cargo e que tenham recebido avaliação de desempenho positiva, mas sem aproveitar 
todo seu potencial, devem compor um banco de talentos a serem remanejados de suas funções e/ou para receberem cursos de qualificação específicos para suprir suas 
carências nas habilidades conceituais, técnicas e humanas, procurando motivá-los e valorizá-los nas suas funções.
§3º Os servidores com desempenho insuficiente deverão receber cursos de qualificação específicos para suprir suas carências nas habilidades conceituais, técnicas e 
humanas.

CAPÍTULO IV
DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS

Art.31 O Auditor Fiscal - Especialidade Auditoria e o Auditor Fiscal - Especialidade Fiscalização, no exercício de suas funções, terão livre acesso a qualquer órgão ou 
entidade pública ou empresa estatal, estabelecimento comercial, industrial, agropecuário e instituições financeiras para examinar mercadorias, arquivos, eletrônicos 
ou não, documentos, papéis, bancos de dados, com efeitos comerciais ou fiscais, e outros elementos que julgue necessários ao desenvolvimento da ação fiscal ou de 
desempenho de suas atribuições, podendo proceder a sua retenção, respeitada, em qualquer caso, as garantias legais e constitucionais.

Art.32 Sem prejuízo dos direitos que a lei assegura, em geral, aos servidores públicos do Município de Contagem, são prerrogativas do Auditor Fiscal - Especialidade 
Auditoria e o Auditor Fiscal - Especialidade Fiscalização, no exercício de suas atribuições:
I - o direito ao livre acesso e à permanência, inclusive em veículo, em locais restritos, vias públicas, particulares ou recintos públicos, privados e estabelecimentos, respei-
tada as garantias legais e constitucionais; 
II - dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos;
III – ter acesso a informações, incluindo-se a todos os dados e sistemas eletrônicos da Secretaria Municipal Adjunta de Receita, através de senha individual, ressalvada as 
restrições impostas por lei e pela constituição;
IV – porte e uso de carteira especial, como cédula de identidade funcional;
V – inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua competência funcional, resguarda-
do o sigilo fiscal.

Art.33 São prerrogativas dos integrantes do cargo de Auditor Fiscal - Especialidade Auditoria ou do Auditor Fiscal - Especialidade Fiscalização, respeitadas as especifici-
dades das atribuições de cada um destes cargos e sempre atendendo ao interesse público:
I - iniciar e presidir ação fiscal imediata, quando observar ou suspeitar de algum indício, ato ou fato, que possa redundar em evasão de tributos ou contribuições ou 
descumprimento da legislação respectiva, procedendo à constituição do crédito tributário devido e à exigência fiscal correspondente; 
II - subscrever intimações e requisições fiscais a quaisquer pessoas naturais e jurídicas, públicas e privadas; 
III - lavrar e apresentar representações fiscais para fins penais, eleitorais e para ações civis públicas; 
IV - concluir a ação fiscal. 
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CAPÍTULO V
DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E IMPEDIMENTOS

Art.34 Além das proibições legalmente estipuladas ao servidor público é vedado ao Auditor Fiscal - Especialidade Auditoria e o Auditor Fiscal - Especialidade Fiscaliza-
ção:
I - exercer atividades de advocacia ou contabilidade;
II - exercer, na esfera privada, assessoria, consultoria ou auditoria em matéria tributária previdenciária, aduaneira, comércio exterior ou contábil;
III - exercer qualquer outra atividade relativa às matérias mencionadas no inciso anterior que seja contrária ao interesse público;
IV - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista;
V - exercer, cumulativamente, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;
VI - empregar, em qualquer expediente oficial, expressões ou termos desrespeitosos;
VII - praticar qualquer ato que represente deslealdade para com a Administração Pública Municipal;
VIII - valer-se da qualidade do cargo para obter vantagem.

TÍTULO VI
DA REMUNERAÇÃO

Art.35 O servidor detentor de cargo de provimento efetivo da carreira fazendária tem direito à percepção de remuneração mensal, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único. A remuneração mensal do servidor de que trata o caput deste artigo será composta de vencimento, correspondendo ao nível e ao padrão da tabela de 
vencimentos, acrescido das vantagens a que fizer jus, nos termos da legislação vigente.

Seção I
Das Vantagens Pecuniárias

Art.36 O servidor público detentor de cargo de provimento efetivo da carreira fazendária perceberá as vantagens estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Contagem e em legislações específicas.

Art.37 Ao Auditor Fiscal - Especialidade Auditoria e ao Auditor Fiscal - Especialidade Fiscalização fica garantido o percebimento da Gratificação de Estímulo à Produção, 
instituída pela Lei nº 3.627, de 26 de dezembro de 2002.

Seção II
Da Data-Base de Revisão Geral da Remuneração

Art.38 A remuneração dos servidores detentores dos cargos da carreira fazendária será revista, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal combinado 
como o art. 40 da Lei Orgânica do Município de Contagem, no mês de maio de cada ano, sem distinção de índices.

Art.39 A revisão geral observará as seguintes condições:
I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II - definição do índice em lei específica;
III - previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual;
IV - atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o art. 169 da Constituição e a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.40 A cessão de servidor ocupante de cargo da carreira que trata esta Lei Complementar para outros órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios somente será permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, observado o interesse público e 
a demanda de serviço.

Art.41 A indenização de transporte a que se refere o art. 56, da Lei n.º 2.160, de 20 de dezembro de 1990, somente será paga aos servidores detentores dos cargos da 
carreira fazendária, que, por força das atribuições inerentes ao exercício de seu cargo efetivo, realizar despesas com sua locomoção para execução de serviços externos, 
vinculado à fiscalização Tributária.

Art.42 Constituem anexos desta Lei Complementar:
I - Anexo I – Tabela de cargos, com especificação do quadro setorial, quantitativo de cargos, nível, provimento e jornada de trabalho;
II - Anexo II – Tabela de especificações das classes de cargos, com as definições de objetivo, natureza do cargo e requisito mínimo de escolaridade.
III – Anexo III – Tabela de Vencimentos dos Servidores detentores de cargos efetivos que optaram pelo PCCV estabelecido pela Lei n° 2.102, de 15 de julho de 1990, 
alterada pela Lei Complementar nº 019, de 30 de junho de 2006;
IV – Anexo IV – Tabela de Vencimentos dos Servidores detentores de cargos efetivos dos Quadros Setoriais da Administração, da ConParq, da TransCon, do CINCO, da 
FUNDAC e do IPUCON, que optaram pelo PCCV estabelecido pela Lei Complementar n° 105, de 20 de janeiro de 2011, alterada pela Lei Complementar n° 110, de 1º de 
junho de 2011;

Art.43 VETADO

Art.44 Esta Lei Complementar será revista, no prazo máximo de 4 (quatro) anos, contados da sua entrada em vigor, vedada a supressão de direitos e vantagens.

Art.45 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Parágrafo único. A eficácia dos dispositivos desta Lei Complementar que impliquem aumento de despesas de pessoal se dará a partir da exclusão do Município das 
vedações impostas pela legislação.
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Palácio do Registro, em Contagem,  24 de  julho  de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI COMPLEMENTAR nº 194, de   24  de julho  de 2015.
ANEXO I

CARGOS (Quadro Setorial, Quantitativo de Cargos, Nível, Provimento, Jornada Normal)

QT. CLASSE DE CARGO QUADRO SETORIAL Nº CARGOS NÍVEL PROVIMENTO JORNADA NORMAL

Agente Fazendário Q. S. Fazenda 60 IV Efetivo 40 Horas Semanais

Analista Fazendário Q. S. Fazenda 30 XIV Efetivo 40 Horas Semanais

Auditor Fiscal - Especialidade Auditoria Q. S. Fazenda 12 XIV Efetivo 40 Horas Semanais

Cadastrista Fiscal Q. S. Fazenda 25 IV Efetivo 40 Horas Semanais

Auditor Fiscal - Especialidade Fiscalização Q. S. Fazenda 60 XIV Efetivo 40 Horas Semanais

LEI COMPLEMENTAR nº  194 , de   24  de julho de 2015.
ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES DAS CLASSES DE CARGOS

QT. CLASSE DE CARGO QUADRO SETORIAL OBJETIVO E NATUREZA DO CARGO REQUISITO MÍNIMO DE ESCOLARIDADE

Agente Fazendário Q. S. Fazenda
Objetivo Geral: executar tarefas de média complexidade 
de apoio às atividades fazendárias. Formação Escolar: ensino médio completo

Analista Fazendário Q. S. Fazenda

Objetivo Geral: realizar atividades fazendárias complexas 
relacionadas com a tributação, orçamento, finanças e 
contabilidade.

Formação Escolar: ensino superior completo 
em Direito, Administração, Economia ou 
Ciências Contábeis.

Auditor Fiscal - Especiali-
dade Auditoria Q. S. Fazenda

Objetivo Geral: promover auditoria nos procedimentos da 
constituição e cobrança de créditos tributários, tarifas e 
preços públicos instituídos no âmbito da administração 
municipal.

Formação Escolar: curso superior em Direito, 
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou 
Administração.

Cadastrista Fiscal Q. S. Fazenda
Objetivo Geral: Realizar atividades técnicas relacionadas a 
cadastramento de unidades imobiliárias. 

Formação Escolar: ensino médio em topo-
grafia ou curso de ensino médio e dois anos 
de comprovada experiência na área. 

Auditor Fiscal - Especiali-
dade Fiscalização Q. S. Fazenda

Objetivo Geral: Prestar serviços de diligências destinadas a 
verificar o cumprimento de obrigações tributárias principal 
e acessória, a apuração de dados do interesse do fisco, 
efetuar a notificação, a homologação e o lançamento de 
tributos e, quando for o caso promovê-los de ofício; lavrar 
intimações, autuações, notificações, ocorrências e demais 
termos, laudos e boletins, que se fizerem necessários ao 
desempenho da atividade fiscal, instruir Processos Tribu-
tários Administrativos, as diligências, os levantamentos 
fiscais para instrução dos processos e prestará orientação 
à população fornecendo informações de natureza tribu-
tária ou fiscal.

Formação Escolar: ensino superior completo 
em Direito, Administração, Economia ou 
Ciências Contábeis.

LEI COMPLEMENTAR nº  194 , de  24 de  julho  de 2015.
ANEXO III

Servidores Públicos do Município de Contagem que integram o Quadro Setorial da Fazenda

Lei n° 2.102/1990 alterada pela Lei Complementar nº 019/2006
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(Valores em R$)

TABELA DE VENCIMENTO 

GRAU / 
NIVEL A B C D E F G H I J L M N

IV 768,82 768,82 768,82 768,82 796,79 836,63 878,50 922,38 968,50 1.016,93 1.067,77 1.121,16 1.177,23

V 768,82 768,82 768,82 768,82 796,79 836,63 878,50 922,38 968,50 1.016,93 1.067,77 1.121,16 1.177,23

VI 2.264,10 2.377,29 2.496,18 2.620,97 2.752,03 2.889,62 3.034,09 3.185,81 3.345,10 3.512,38 3.687,95 3.872,36 4.065,99

VII 2.264,10 2.377,29 2.496,18 2.620,97 2.752,03 2.889,62 3.034,09 3.185,81 3.345,10 3.512,38 3.687,95 3.872,36 4.065,99

VIII 2.264,10 2.377,29 2.496,18 2.620,97 2.752,03 2.889,62 3.034,09 3.185,81 3.345,10 3.512,38 3.687,95 3.872,36 4.065,99

LEI COMPLEMENTAR nº  194, de  24 de julho  de 2015.
ANEXO IV

Servidores Públicos do Município de Contagem que integram o Quadro Setorial da Fazenda 
Lei Complementar n° 105/2011 alterada pela Lei Complementar n° 110/2011

(Valores em R$) 

TABELA DE VENCIMENTO

PA-

DRÕES/ 

NÍVEIS

P1 P16 
P31 

P2 P17 
P32 

P3 P18 
P33 

P4 P19 
P34 

P5 P20 
P35 

P6 P21 
P36 

P7 P22 
P37 

P8 P23 
P38 

P9 P24 
P39

P10 P25 
P40

P11 P26 
P41 

P12 P27 
P42

P13 P28 
P43

P14 P29 
P44

P15 P30 
P45

IV

948,96 962,33 975,88 989,62 1.003,55 1.017,67 1.032,01 1.046,52 1.061,26 1.076,21 1.091,37 1.106,74 1.122,33 1.138,12 1.154,15

1.170,39 1.186,87 1.203,59 1.220,54 1.237,71 1.255,14 1.272,80 1.290,74 1.308,90 1.327,33 1.346,02 1.364,97 1.384,20 1.403,68 1.423,44

1.443,49 1.463,81 1.484,41 1.505,31 1.526,53 1.548,01 1.569,81 1.591,89 1.614,32 1.637,05 1.660,09 1.683,48 1.707,16 1.731,22 1.755,60

XIV

2.973,43 3.015,28 3.057,74 3.100,78 3.144,45 3.188,72 3.233,62 3.279,15 3.325,31 3.372,13 3.419,62 3.467,75 3.516,59 3.566,10 3.616,30

3.667,22 3.718,87 3.771,21 3.824,31 3.878,17 3.932,77 3.988,15 4.044,29 4.101,23 4.158,97 4.217,53 4.276,93 4.337,14 4.398,21 4.460,13

4.522,92 4.586,60 4.651,19 4.716,67 4.783,09 4.850,43 4.918,71 4.987,96 5.058,20 5.129,41 5.201,65 5.274,87 5.349,15 5.424,46 5.500,84

DECRETO nº 542, de  23 de  julho  de 2015.
Dispõe sobre destinação de bem público.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais e considerando o interesse em regularizar áreas públicas localizadas Bairro Santa Cruz Indus-
trial;

DECRETA:

Art.1º Os bens públicos de uso comum, constituídos parte da Rua Pádua, com área de 1.388,61m² e por parte da Rua Gênova, com área de 1.411,12m² no trecho 
1 e área de 82,30m² no trecho 2, localizados no Bairro Santa Cruz Industrial, neste Município, passam a ter destinação específica, tornando-se bens públicos de uso 
especial.
Parágrafo único. As áreas de que tratam o caput deste artigo estão especificadas pelos seguintes memoriais descritivos:
I – Memorial descritivo de uma área de 1.388,61 m², compreendida pela parte da Rua Pádua: partindo do Vértice V.1, de Coordenadas (N=7.794.087,91; 
E=599.437,38), situado na interseção formada pelo alinhamento da Rua Rio Comprido, com o alinhamento da Rua Pádua. Deste Vértice, segue-se em frente pelo 
alinhamento da Rua Pádua, com azimute de 19°51’24”, numa distância de 129,46 m., passando pela Quadra 12, Rua Gênova e Quadra 11, até o V.6 de Coordenadas 
(N=7.794.209,67; E=599.481,36), situado na divisa do Conjunto Santa Cruz Industrial. Deste Vértice, segue-se a direita por essa divisa, com azimute de 174°59’39”, 
numa distância de 24,22 m. até o V.7 de Coordenadas (N=7.794.185,53; E=599.483,41), situado na divisa do Conjunto Santa Cruz Industrial. Deste Vértice, segue-se 
a direita por essa divisa, com azimute de 187°51’26”, numa distância de 8,99 m. até o Vértice 8 de Coordenadas (N=7.794.176,63; E=599.482,18), situado ainda na 
divisa do Conjunto Santa Cruz Industrial. Deste Vértice, segue-se a direita, por essa divisa, com azimute de 199°51’24”, numa distância 97,98 m., até o Vértice 13 de 
Coordenadas (N=7.794.084,48; E=599.448,90), situado no alinhamento da Rua Rio Comprido. Deste Vértice, segue-se a direita, por esse alinhamento, com azimute de 
286°34’49”, numa distância de 12,02 m. até o V.1, onde teve início este memorial.
II - Memorial descritivo de uma área de 1.411,12 m², denominado trecho 1 da Rua Gênova: partindo do Vértice V.2, de Coordenadas (N=7.794.144,43; E=599.457,80), 
situado na interseção formada pelo alinhamento da Rua Pádua com o alinhamento da Rua Gênova. Deste Vértice, segue-se pelo alinhamento da Rua Gênova com azi-
mute de 286°34’49”, confrontando com a Quadra 12, numa distância de 120,49 m. até V.3 de Coordenadas (N=7.794.178,81; E=599.342,31), situado no alinhamento 
da Avenida Francisco Firmo de Mattos. Deste Vértice, segue-se a direita, por esse alinhamento, com azimute de 45°28’35”, numa distância de 13,71 m. até V.4 de Coor-
denadas (N=7.794.188,43; E=599.352,09), situado no alinhamento da Rua Gênova. Deste Vértice segue-se a direita, por esse alinhamento, com azimute 106°34’49”, 
confrontando com a Quadra 11, numa distância de 114,56 m. até o V.5 de Coordenadas (N=7.794.155,74; E=599.461,88), situado no alinhamento da Rua Pádua. 
Deste Vértice, segue-se a direita por esse alinhamento, com azimute de 199°51’24”, numa distância de 12,02 m. até o V.2, onde teve início este memorial.
III - Memorial descritivo de uma área de 82,30 m², denominado trecho 2 da Rua Gênova: partindo do Vértice V.9 de Coordenadas (N=7.794.152,31; E=599.473,40), 
situado na interseção formada pelo alinhamento da Rua Pádua com o alinhamento da Rua Gênova. Deste Vértice, segue-se pelo alinhamento da Rua Gênova, com azi-
mute 106°34’49”, numa distância de 5,52 m. até o V.10 de Coordenadas (N=7.794.150,73; E=599.478,69), situado na divisa do Conjunto Santa Cruz Industrial. Deste 
Vértice, segue-se, à direita por essa divisa, com azimute de 187°11’53”, numa distância de 12,16 m. até o V.11 de Coordenadas (N=7.794.138,66; E=599.477,17), 
situado no alinhamento da Rua Gênova. Deste Vértice, segue-se a direita, por esse alinhamento, com azimute de 286°34’49”, numa distância de 8,19 m. até o V.12 de 
Coordenadas (N=7.794.141,00; E=599.469,32), situado no alinhamento da Rua Pádua. Deste Vértice, segue-se a direita por esse alinhamento, com azimute 19°51’24”, 
numa distância de 12,02 m., até o V.8, onde teve início este memorial.
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Art.2º Revoga-se o Decreto nº 415, de 07 de novembro de 2014.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem,  23 de  julho  de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

SANT CLAIR SCHMIETT 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO N°.:  543, de 24 de julho de 2015.

Dispõe sobre a composição do Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa – COMIMPE.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar nº. 192, de 09 de janeiro de 2015 e no 
Decreto Municipal nº. 499, de 06 de maio de 2015;

DECRETA:

Art. 1º. O Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa (COMIMPE) será composto pelos seguintes membros:
I – Secretaria Municipal de Fazenda:
Titular: Hemerson Fernandes Soares;
Suplente: Lúcia Costa Teles da Silva.
II - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:
Titular: Nazareno Chiavaioli;
Suplente: Ana Cristina Cruz.
III - Secretaria Municipal de Administração:
Titular: Rafael Silveira;
Suplente: José Renaldo de Miranda.
IV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:
Titular: Rogério José Lopes;
Suplente: Rosa Francisca Mendonça.
V - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão:
Titular: Neila Cristina Silvestre;
Suplente: Luana Carolina Machado Germano.
VI - Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda:
Titular: Ivan Filipe Almeida dos Santos;
Suplente: Antônio Carlindo Gonçalves.
VII – Sebrae:
Titular: Renato Lana;
Suplente: Pollyana Mara Gontijo.
VIII - Instituição Financeira de microcrédito e ou cooperativa de microcrédito:
Titular: João Marcelo de Faria Moraes (BB).
IX - Segmento Industrial:
Titular: Maria Helena Martins de Sá Guedes (CIEMG); 
Suplente: Kévia Raquel Rodrigues Sebe (ACIC).
X - Segmento do Comércio Lojista:
Titular: Francisco Brant de Jesus (CDL);
Suplente: Júlio César Ferraz de Lima (SINTRACC).
XI – Classe ou Associação dos Contabilistas:
Titular: Carlos Alberto de Carvalho Junior;
Suplente: Alexandre Eduardo Lima Ribeiro.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Registro, em Contagem, 24, de julho de 2015.
 
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

PAULO CÉSAR FUNGHI ALBERTO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

MENSAGEM DE VETO Nº 002, de  24 de julho  de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
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Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 80 c/c art. 92, inciso VIII da Lei Orgânica, sou levado a vetar, por contrariedade ao interesse público 
e inconstitucionalidade, o artigo 43 da Proposição de Lei nº 044/2015, que Cria e estabelece a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Fazenda, trata das 
especificidades da carreira fazendária e dá outras providências.
A referida Proposição de Lei originou-se de Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, contudo foi alterado por emenda aditiva do Poder Legislativo, que acrescentou 
o art. 43, com a seguinte redação:
Art.43 O art. 10 da Lei Complementar nº 189, de 30 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.10 Fica concedida a isenção, remissão e anistia do IPTU, ISSQN e quaisquer outros tributos, taxas e contribuições de melhorias ao Clube Recreativo Arvoredo, locali-
zado no imóvel registrado sob o número de ordem 30.110, no Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Betim, imóvel este de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Contagem.”
Em síntese, o art. 43 concede benefício em matéria tributária. Nos termos da Constituição Federal, art.61, §1º, II, “b”, é iniciativa privativa do Presidente da República, 
apresentar projeto de lei que disponha sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios. “(negritei)
Com fulcro no princípio da simetria, a competência legislativa do Presidente da República se iguala a dos demais Chefes do Executivo, sejam eles estaduais ou munici-
pais, observadas as devidas peculiaridades.
Não foi por outra razão que a Lei Orgânica Municipal, no seu art.76, II, ao dispor sobre a competência legislativa privativa do Prefeito Municipal assim estabelece:
“Art. 76 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta Lei Orgânica:
(...) 
II - do Prefeito:
(...) 
h) a matéria tributaria que implique redução da receita pública;” (negritei)
Nesse contexto, padece a emenda apresentada pela Câmara Municipal de vício de constitucionalidade no aspecto formal, o que bastaria por si só para a não aprovação 
de seu conteúdo.
Todavia, ainda que não fosse flagrante a inconstitucionalidade, merece destaque que a isenção pretendida implica renuncia de receita e por tal razão, nos termos do 
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, medidas devem ser adotadas para que não haja impacto negativo nas contas públicas, veja-se:
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do im-
pacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, amplia-
ção da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em 
vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
A partir do teor do art. 14 transcrito acima, conclui-se que não basta a previsão em lei para que o ato de concessão de benefício fiscal produza seus efeitos. Há medidas 
que devem ser cumpridas pelo Poder Executivo, sendo esta mais uma razão para a previsão constitucional de que matéria tributária deva ser legislada pelo órgão 
executivo, pois é este órgão que deve avaliar as contas públicas para, posteriormente, admitir ou não a concessão de benefícios fiscais, dando azo ao cumprimento dos 
requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Como se nota, a alteração realizada pelo Poder Legislativo não atende aos interesses públicos e, por conter vício de iniciativa, contraria a regra constitucional da separa-
ção dos poderes.
Ante o exposto, fica excluido da sanção o art. 43, por considerá-lo inconstitucional e contrário aos interesses públicos, nos termos do art.80, inciso II c/c art. 92, inciso 
VIII, ambos da Lei Orgânica do Município de Contagem.
Essas, Senhor Presidente, são as razões do VETO PARCIAL ora apresentado, que submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Egrégia Casa Legislativa protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

MENSAGEM DE VETO Nº 003, de 24 de julho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 80 c/c art. 92, inciso VIII da Lei Orgânica, sou levado a vetar, por contrariedade ao interesse público 
e por vício de ilegalidade, a Proposição de Lei nº 041/2015, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de sistema de videomonitoramento, iluminação ad-
equada e vigilância motorizada contínua em estacionamentos de empreendimentos comerciais e dá outras providências.
Trata-se de Projeto de Lei de autoria de Vereador da Câmara Municipal de Contagem, que prevê uma nova obrigação para o comércio da cidade, visando melhorar a 
segurança em estacionamentos.
Ocorre que as medidas apresentadas pela referida Proposição de Lei não foram precedidas de estudos técnicos, imprescindíveis para demonstrar a sua eficácia no 
sentido de garantir a segurança da população.
Segurança pública é um assunto de estrema importância para esta Administração e vem sendo tratada com prioridade na atual gestão.
Contudo, todas as ações nesta área devem ser analisadas cuidadosamente, por envolver a vida e a integridade física dos cidadãos contagenses.
Todas as medidas de segurança devem ser avaliadas tecnicamente, com a maior cautela possível, de forma que garanta a tranquilidade da população, a eficiência dos 
métodos adotados, os custos dos investimentos e os impactos para a economia da cidade e para os cofres públicos, sem contudo gerar obrigações exarcebadas para os 
contribuintes e cidadãos.
A falta de estudos técnicos apurados, necessários para demonstrar que as medidas apresentadas pela Proposição de Lei nº 041 são realmente eficazes para atingir o seu 
objetivo impedem sua sanção.
Essas, Senhor Presidente, as razões do VETO TOTAL ora apresentado, que submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.



Contagem, 24 de  julho de 2015 Página 11 de 21 Diário Oficial de Contagem - Edição 3671

"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.

Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Egrégia Casa Legislativa protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

Controladoria 
Municipal

 AVISO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
O Presidente da Comissão Disciplinar faz saber que o Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/040/15 em desfavor da servidora ADRIANA GONÇALVES DA CRUZ, matrí-
cula nº. 136052, Auxiliar de Serviços, encontra-se sobrestado desde 16/07/2015, até a realização da perícia médica. 
Contagem, 21 de Julho de 2015.

SAMUEL MIRANDA JÚNIOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE

 AVISO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
O Presidente da Comissão Disciplinar faz saber que o Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/033/2015 em desfavor da servidora CELI MARIA FERREIRA 
D’ALCANTARA, matrícula nº. 01095044, Diretora Escolar e MARÍLIA DE DIRCEU M. COIMBRA, matrícula 01094862, Vice-Diretora Escolar, encontra-se sobrestado desde 
16/07/2015, até o dia 03 de agosto de 2015, momento em que os servidores da educação retornam ao exercício de suas funções, podendo assim ser intimados para 
audiência. 
Contagem, 16 de Julho de 2015.

CAMILA GARCIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO processante

   AVISO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
O Presidente da Comissão Disciplinar faz saber que o Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/045/2015 em desfavor do servidor JOSÉ APARECIDO FRANCO, matrícula 
nº. 1169315, Auxiliar de Serviços Escolares, encontra-se sobrestado desde 22/07/2015, até o término das férias do processado. 
Contagem, 23 de Julho de 2015.

SAMUEL MIRANDA JÚNIOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO processante

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 23/07/2015

1. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 128/2015/SRP PAC. 054/2015 PP. 013/2015 ATA 053/2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: COMERCIAL MANCHESTER LTDA – ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 2.890,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903016 – 010000
ASSINADO/ENTREGA: 09/07/2015 / ATÉ 10 DIAS DA ASSINATURA
GARANTIA: 12 MESES APOS ENTREGA

2. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 136/2015/SRP PAC. 054/2015 PP. 013/2015 ATA 056/2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA
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VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 60,50
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903016 – 010000
ASSINADO/ENTREGA: 14/07/2015 / ATÉ 10 DIAS DA ASSINATURA
GARANTIA: 12 MESES APOS ENTREGA

3. RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO NO DOC 3614 DO DIA 04/05/2015 PAGINA 01, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2015 PAC. 030/2015 
PP. 008/2015 – PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA
ONDE SE LÊ: 1091.04.126.0049.2017
LEIA-SE: “1091.04.126.0049.2217”

4. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 108/2015/SRP PAC. 202/2014 PP. 058/2014 ATA 012/2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: DEDETIZADORA BARBOSA LTDA – ME
OBJETO: RETIFICAR OS ITENS 2.1 E 2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS) E O ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA (PRAZO – PASSANDO PARA 03 ME-
SES) DO CONTRATO ORIGINAL.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 17/07/2015 / ATÉ 23/12/2015.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.584
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, conside-
rando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; RETIFICA o Ato Administrativo nº 16.507, datado de 02 de julho de 2015, no tocante a data 
de exoneração da Servidora PAULA ROBERTA DE SOUZA CARVALHO, lotada na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, conforme abaixo 
descrito:
Onde se Lê: “[...] a partir de 24 de junho de 2015 [...]”.
Leia-se: “[...] a partir de 24 de maio de 2015 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº  16.585
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o inciso II do artigo 11 da Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; DESIGNA o 
Servidor ROBERTO DUARTE DA SILVA, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor, Nível VII, CPC 24, para responder cumulativa e interinamente pela 
Presidência da Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, no período de 24 de agosto de 2015 a 22 de outubro de 2015, considerando que a Servidora 
Renata de Souza Lima, empossada como Presidente da FUNDAC estará em prorrogação do gozo da licença maternidade no período acima citado.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.586
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; DESIGNA para responder, cumulativamente, pelo cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal 
de Defesa Social, Nível Especial, CPC 859, a Servidora FABIANA GOMES ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO, durante as férias regulamentares do titular JOSE RODRIGUES DA 
SILVA, que compreendem o período de 17 de julho de 2015 a 02 de agosto de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.587
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 do cargo de provimento em comissão de Supervisor Administrativo, Nível IA, CPC-216, o Servidor ILSON EUSTAQUIO ALVES, lotado na Fundação de 
Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2015.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Supervisor Administrativo, Nível IA, CPC-216, a Servidora TAYNARA RAISSA SILVA ALVES, lotada na Funda-
ção de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de julho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATA DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA NÚMERO 009/2015 - PROC. ADM. NÚMERO 076/2015

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 2.015 (dois mil e quinze), às 10h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria SEAD 
número 007, de 06 de maio de 2015, com a finalidade de proceder o julgamento do conteúdo dos envelopes “documentos de habilitação” da licitação acima 
referenciada, destinada à Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preços unitários, para serviços de reforma e manutenção na infraestrutura urbana, 
recuperação da pavimentação e drenagem em pontos emergenciais do Município de Contagem/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos. A Comissão Permanente de Licitações encaminhou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS para análise do Item 6.1.3 – QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA, que se manifestou em relatório apenso ao Processo, pela habilitação de todas as licitantes quanto ao quesito, e no tocante às manifestações inerentes de 
licitantes na ata de abertura dos envelopes na forma a seguir: Quanto a alegação da representante da licitante ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA. que solicitou que 



Contagem, 24 de  julho de 2015 Página 13 de 21 Diário Oficial de Contagem - Edição 3671

"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.

constasse na ata de abertura dos Documentos de Habilitação, de que a licitante M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA., apresentou o Capital Social do Registro no CREA/
MG divergente com o valor do contido do Contrato Social, a mesma não procede para sua inabilitação, pois o Tribunal de Contas da União – TCU e as diversas Cortes 
do País já se manifestaram, considerando tal alegação ilegal e abusiva. TJ – PR – 0060221-7 – Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
– INABILITAÇÃO DA EMPRESA E CONCORRENTE – DESQUALIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DO CREA, POR DISCREPAR DA CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, QUANTO AO VALOR 
DO CAPITAL SOCIAL – ATO ABUSIVO E ILEGAL – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a empresa concorrente atendeu às exigências do Edital, comprovando 
a situação jurídica pela certidão da Junta Comercial e a qualificação técnica pela certidão do CREA, ilegal e abusiva foi a sua inabilitação, violando direito líquido e certo 
a ser reparado pela via do “mandamus”. Quanto a alegação da representante da Empresa Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda. contida na ata de 
abertura dos Documentos de Habilitação, de que a licitante M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA. não apresentou comprovação de capacidade técnica de reforma ou 
manutenção de infraestrutura, apresentando apenas execução de obra, a mesma não procede de acordo com posicionamentos do TCU e TCE-MG, na forma do 
estabelecido no artigo 3º da Lei Nº 8.666/93 aqui transcrito: “§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.” Quanto à alegação da representante da Empresa Companhia da Obra Engenha-
ria e Construções Ltda. contida na ata de abertura dos Documentos de Habilitação, de que a licitante EMPREENDIMENTOS M.M. LTDA. não apresentou comprovação de 
capacidade técnica de reforma ou manutenção de infraestrutura, apresentando apenas execução de obra, a mesma não procede de acordo com posicionamentos do 
TCU e TCE-MG, na forma do estabelecido no artigo 3º da Lei Nº 8.666/93 aqui transcrito: “§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.” Quanto a alegação da representante da licitante da 
ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA. que solicitou que constasse em ata de que a licitante A. P. Braga Engenharia e Comércio Ltda. apresentou o Capital Social do Registro no 
CREA/MG divergente com o valor do contido do Contrato Social, a mesma não procede para sua inabilitação, pois o Tribunal de Contas da União – TCU e as diversas 
Cortes do País já se manifestaram, considerando tal alegação ilegal e abusiva. Quanto à alegação do representante da empresa LINHARES ENGENHARIA LTDA. contida 
na ata de abertura dos Documentos de Habilitação, de que a licitante EMTEL- EMPREENDIMENTOS, TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA., não comprovou a capacidade 
técnica e de que o responsável técnico da referida empresa não comprovou ser do quadro de funcionários da empresa, as mesmas não encontram fundamentação pois 
os atestados e acervos técnicos apresentados atendem o exigido no Edital, tanto no que concerne a qualificação do responsável técnico quanto na capacidade técnica 
operacional da licitante EMTEL e o responsável técnico Engenheiro Civil Clóvis Paulino Dornelas, CREA/MG 31.183/D é devidamente vinculado à empresa como sócio da 
mesma, de acordo com o demonstrado no Contrato Social contido nas páginas 1597 a 1603 dos autos do Processo. As licitantes devem ater-se no que se refere à 
Qualificação Técnica aos posicionamentos do TCU e TCE-MG, na forma do estabelecido no artigo 3º da Lei Nº 8.666/93 aqui transcrito: “§ 3o Será sempre admitida a 
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.” Quanto 
à alegação da representante da empresa ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA., que solicitou que constasse na ata de abertura dos envelopes contendo os Documentos de 
Habilitação que a CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. apresentou a declaração do Anexo X sem assinatura do engenheiro, a mesma é considerada improcedente, pois o 
Engenheiro Márcio Duarte Câmara é representante legal e responsável técnico da licitante em questão, conforme comprovado nos autos e sua assinatura está constante 
no documento apresentado. Quanto à alegação da representante da Empresa Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda., contida na ata de abertura dos 
Documentos de Habilitação, de que a licitante 3 T CONSTRUÇÕES LTDA. não apresentou comprovação de capacidade técnica de reforma ou manutenção de infraestru-
tura, apresentando apenas execução de obra, a mesma não procede de acordo com posicionamentos do TCU e TCE-MG, na forma do estabelecido no artigo 3º da Lei 
Nº 8.666/93 aqui transcrito: “§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior.” No tocante aos itens 6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, 6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL e 6.1.4 – QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA, a Comissão Permanente de Licitações considerou todas as empresas habilitadas e assim se posiciona quanto às alegações das licitantes na 
ata de abertura dos envelopes: 1) Quanto à alegação da representante da empresa Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda. que solicitou que contasse em 
ata que a empresa M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA. apresentou a inscrição estadual emitida em 09/01/2015 a mais de 60 (sessenta) dias da data de abertura da 
documentação, em desacordo com o edital e de que a empresa: LINHARES ENGENHARIA LTDA. apresentou a inscrição Municipal emitida em 05/11/2014 a mais de 60 
(sessenta) dias da data de abertura da documentação, em desacordo com o edital, as mesmas não procedem, pois tais documentos não tem prazo de validade explícito 
e inerentes; 2) A representante da empresa A. P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., solicitou que contasse em ata que a empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA., 
apresentou declaração de EPP, porém apresenta Receita Bruta de R$ 18.133.843,26, superior ao previsto em lei, a Comissão decide pela improcedência da mesma; 3) 
Quanto à alegação da representante da empresa ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA., que solicitou que constasse em ata que a empresa PORT CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA. apresentou a inscrição estadual emitida em 07/04/2015 e o Contrato Social com data de 14/04/2015 – as mesmas são improcedentes, pois tais 
documentos não são inerentes a prazo de validade; 4) Quanto à alegação da representante da empresa ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA., que solicitou que constasse em 
ata que a empresa TMI MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA., apresentou o Balanço Contábil do exercício de 2013, a mesma é considerada improcedente 
tendo em vista que a Secretaria da Receita Federal aceita que o prazo seja até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário para o envio da 
Escrituração Contábil Digital (ECD); 5) Quanto à alegação da representante da empresa ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA., que solicitou que constasse em ata que a 
empresa 3 T CONSTRUÇÕES LTDA., apresentou o contrato Social emitido em 24/10/2014 – a mesma é considerada improcedente pois tal documento não é inerente a 
prazo de validade; 7) Quanto à alegação da representante da empresa ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA., que solicitou que constasse em ata que a empresa CONSTRUTORA 
ITAMARACÁ LTDA., apresentou o Contrato Social emitido em 14/10/2014, a mesma é improcedente pois tal documento não é inerente a prazo de validade. Pelo 
exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide pela habilitação de todas as licitantes e convoca para as 10h00min do dia 05/08/2015, no mesmo local previsto 
no Edital a abertura dos envelopes de Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, caso não seja interposto recurso da decisão da presente ata. Abre-se o prazo recursal prescrito em 
Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos. 

Jáder Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

Arcione Félix Capucho
Comissão Permanente de Licitações

Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações

ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 002/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 106/2015
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2.015 (dois mil e quinze), às 08h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria SEAD 
número 007, de 06 de maio de 2015, com a finalidade de proceder o julgamento dos documentos de habilitação da licitação acima referenciada, destinada à contrata-
ção de empresa para realização de serviços que envolvem a primeira etapa de demolição de edificações para a implantação futura de um parque urbano linear na Vila 
Barraginha, nos termos da solicitação do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Inicialmente a Comissão Permanente de Licitações encaminhou os autos para 
a área técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise de emissão de parecer relativo aos quesitos técnicos, que emitiu parecer juntado aos 
autos e que passamos a transcrevê-lo:
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“6.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A) Certidão de registro regular no CREA para a empresa e seus responsáveis técnicos.
CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., VALIDADE 31 DE MARÇO DE 2016, PÁG. 302 a 304.
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., VALIDADE 31 DE MARÇO DE 2016, PÁG. 343 a 347.
SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA..., VALIDADE 31 DE AGOSTO DE 2015, PAG.393 a 395.
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA. – ME, VALIDADE 31 DE DEZEMBRO DE 2015, PAG.467 a 470.
GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., VALIDADE 31 DE MARÇO DE 2016, PÁG. 506 a 508.
COSTA ALVES ENGENHARIA LTDA. – ME, VALIDADE 31 DE JULHO DE 2015, PÁG. 565 a 568.
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA..., VALIDADE 31 DE MARÇO DE 2016, PÁG. 592 a 597.
M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., VALIDADE 31 DE MARÇO DE 2016, PÁG. 627 a 630.
CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., VALIDADE 31 DE MARÇO DE 2016, PÁG. 671 a 687.
DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., VALIDADE 30 DE JANEIRO DE 2016, PÁG. 769 a 773.
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., VALIDADE 31 DE MARÇO DE 2016, PÁG. 815 a 817.
SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA., VALIDADE 31 DE MARÇO DE 2016, PÁG. 851 a 854.
AS LICITANTES ATENDERAM AO EXIGIDO NESTE QUESITO.
B) Declaração de disponibilidade de equipe técnica necessária e suficiente para a execução dos trabalhos, conforme Anexo XIII.
CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., PÁG 305,
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 348.
SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA., PAG.396.
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA.. – ME, PAG. 471.
GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.., PAG. 509.
COSTA ALVES ENGENHARIA LTDA. – ME, PÁG. 569.
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., PÁG. 598.
M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., PÁG. 631.
CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., PÁG. 689.
DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., PÁG. 774.
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 818.
SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA., PÁG. 855.
AS LICITANTES ATENDERAM AO EXIGIDO NESTE QUESITO.
C) Declaração de disponibilidade de máquinas e equipamentos adequados para o cumprimento do objeto da licitação, conforme Anexo XV.
CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., PÁG 306,
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 349.
SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA., PAG.397.
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA. – ME, PAG. 472.
GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., PAG. 510.
COSTA ALVES ENGENHARIA LTDA. – ME, PÁG. 570.
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., PÁG. 599.
M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., PÁG. 632.
CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., PÁG. 691.
DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., PÁG. 775.
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 819.
SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA., PÁG. 856.
AS LICITANTES ATENDERAM AO EXIGIDO NESTE QUESITO.
D) Declaração do compromisso de manter, na condução das obras, os profissionais cujos atestados venham a atender à exigência do item 6.1.2, letra F, conforme Anexo 
XII.
CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., PÁG 307,
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 350.
SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA., PAG.398.
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA. – ME, PAG. 473.
GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., PAG. 511.
COSTA ALVES ENGENHARIA LTDA. – ME, PÁG. 571.
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., PÁG. 600.
M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., PÁG. 633.
CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., PÁG. 693.
DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., PÁG. 776.
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 820.
SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA., PÁG. 857.
AS LICITANTES ATENDERAM AO EXIGIDO NESTE QUESITO.
E) Declaração da Licitante, de que conhece plenamente o local das obras a serem realizadas, bem como as condições e dificuldades que as mesmas apresentam, confor-
me modelo do Anexo XI.
CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., PÁG 308,
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 351/352.
SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA., PAG.399.
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA. – ME, PAG. 474.
GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., PAG. 512.
COSTA ALVES ENGENHARIA LTDA. – ME, PÁG. 572.
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., PÁG. 601.
M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., PÁG. 634.
CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., PÁG. 695.
DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., PÁG. 779.
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 821.
SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA., PÁG. 858.
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AS LICITANTES ATENDERAM AO EXIGIDO NESTE QUESITO.
F) Comprovação através de Atestados de Capacidade Técnica – ACT fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrados na entidade 
profissional competente, de que o profissional comprovadamente integrante do quadro permanente da LICITANTE, executou, na qualidade de responsável técnico, 
serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, comprovando a execução de: 
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. 
F.1) A comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) ao quadro permanente da empresa se fará através de um dos documentos a seguir 
relacionados:
F.1.1). Contrato de trabalho e CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social). 
F.1.2). Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência. 
F.1.3). Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente.
CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., PÁG 309 a 3017, RT’s são sócios da empresa.
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 353 a 373. RT é sócio da empresa.
SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA., PAG.400 a 452. RT tem contrato de prestação de serviços com a empresa.
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA. – ME, PAG. 475 a 487. RT tem contrato de prestação de serviços com a empresa.
GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., PAG. 513 a 536. RT é sócio da empresa.
COSTA ALVES ENGENHARIA LTDA. – ME, PÁG. 573 a 579. RT tem contrato de prestação de serviços com a empresa.
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., PÁG. 602 a 615. RT é sócio da empresa.
M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., PÁG. 635 a 648. RT é sócio da empresa.
CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., PÁG. 700 a 743. RT é sócio da empresa.
DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., PÁG. 780 a 800. RT’s tem contrato de prestação de serviços com a empresa e outra é empregada com CTPS. 
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 822 a 834. RT é sócio da empresa.
SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA., PÁG. 901/902. RT é empregado com CTPS. 
AS LICITANTES ATENDERAM AO EXIGIDO NESTE QUESITO.
G) Comprovação da capacidade operacional da licitante através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrados 
na entidade profissional competente comprovando que a LICITANTE (pessoa jurídica) executou diretamente serviços pertinentes e compatíveis em características com o 
objeto da licitação, e possuam relevância e valor significativo, comprovando a execução de: 
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. 
CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., PÁG 309 a 3017,
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 353 a 373.
SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA., PAG.400 a 445.
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA. – ME, PAG. 475 a 485.
GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., PAG. 513 a 528.
COSTA ALVES ENGENHARIA LTDA. – ME, PÁG. 573 a 578.
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., PÁG. 602 a 615.
M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., PÁG. 635 a 640.
CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., PÁG. 700 a 736.
DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., PÁG. 780 a 793.
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 822 a 829.
SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA., PÁG. 901/902. 
AS LICITANTES ATENDERAM AO EXIGIDO NESTE QUESITO.
H) A Visita Técnica é facultativa e opcional. Se a opção da Licitante for efetuar a Visita, o atestado respectivo será emitido e assinado por representante autorizado da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS, comprovando que um Engenheiro Civil, devidamente credenciado pela Licitante, que portará ainda a sua 
Carteira de Registro expedida pelo CREA no ato, realizou visita técnica onde tomou conhecimento detalhado do escopo a ser contratado. 
Local da visita: Prédio da SEMOBS, 
Endereço: Avenida José Faria da Rocha, 2.158, térreo e 1° andar – Bairro Eldorado – Contagem/MG.
CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., PÁG 318.
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 351/352.
SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA., PAG.399. 
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA. – ME, PAG. 474.
GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., PAG. 537.
COSTA ALVES ENGENHARIA LTDA. – ME, PÁG. 572.
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., PÁG. 601.
M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., PÁG. 634.
CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., PÁG. 695.
DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., PÁG. 779.
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PÁG. 821.
SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA., PÁG. 858.
AS LICITANTES ATENDERAM AO EXIGIDO NESTE QUESITO.
QUESTIONAMENTOS feitos em ATA pelas LICITANTES
1º Questionamentos feitos em ATA referentes à Qualificação Técnica da licitante CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA.:
A empresa DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA. solicitou que constasse em ATA que a licitante CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA. “seu atestado não especifica 
o objeto da presente licitação”, “que, em relação ao Item 6.1.2 o edital é claro quanto à comprovação do atestado de capacidade técnica objetivando demolição de 
edificações”. 
O questionamento da licitante DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA. NÃO PROCEDE, pois é fruto de uma interpretação equivocada do edital, vejamos abaixo:
Como bem disse o jurista HELLY LOPES MEIRELLES, o Edital é a Lei interna da Licitação e, não pode conter cláusulas ou condições que comprometam a competição.
Vale ressaltar que, quando o edital em epígrafe, diz textualmente: “DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO FUTURA DE UM PARQUE URBANO LINEAR 
NA VILA BARRAGINHA”, temos que: qualquer licitante que possuir itens de serviços de demolição de edificações, elencados na planilha referente aos seus atestados, 
devidamente referendados pelo CREA, serão aceitos para esta licitação. A interpretação lógico sistemática do Edital (Lei interna) reforça a conclusão, de que, a licitante 
CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., atende aos requisitos do Item 6.1.2, Letra “F” e “G” do Edital, vez que esta prestou serviços preliminares para Prefeitura de 
Belo Horizonte/MG, demolindo edificações com quantitativos constantes na planilha, folha 314, que são os seguintes:
Item 2 da Planilha da PBH – SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 – Desmatamento, destocamento e limpeza manual do terreno – 5.923,12 m³,
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2.2 – Demolição de concreto simples – 137,92 m³,
2.3 – Demolição de alvenaria de tijolos e blocos – 69,37 m³,
2.4 – Demolição de concreto armado – 132,22 m³,
2.5 – Remoção e recolocação de cerca tipo 1 – 50,30 m,
2.6 – Demolição manual de moradia incluindo Bota-fora – 1.555,57 m³,
2.7 – Demolição manual de pavimentação poliédrica – 65,00 m²,
2.8 – Passagem de madeira, peças roliças, madeirite, Guarda-Corpo – 31,05 m².
Apesar de o atestado apresentado ser de obras de infraestrutura, para execução destas, foram necessários serviços preliminares de demolição de edificações que cons-
taram na CAT que foi devidamente registrada no CREA-MG. 
Nota-se, claramente, que, os serviços de demolição elencados acima são compatíveis em características com o objeto da licitação. 
A empresa CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. solicitou que constasse em ATA que a licitante CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA. “não apresentou 
certidão de registro pessoa física de seus responsáveis técnicos do CREA”.
O questionamento da licitante CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. NÃO PROCEDE, pois, a Certidão de Quitação e Registro de Pessoa Jurídica só é emitida 
pela CREA quando todos os profissionais RT’s da empresa estão quites com o CREA. A Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica abrange, portanto, as obrigações refe-
rentes à quitação dos profissionais com o CREA; sendo que, a recíproca NÃO é verdadeira. 
2º Questionamentos feitos em ATA referentes à Qualificação Técnica da licitante SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA.:
A empresa CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. solicitou que constasse em ATA que a licitante SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA. “não apresentou certidão de 
registro de pessoa física de seus responsáveis técnicos do CREA”.
O questionamento da licitante CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.. NÃO PROCEDE, pelos fatos e fundamentos já elencados acima, referentes ao questio-
namento semelhante feito em ATA quanto à licitante CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA. Portanto, também, NÃO PROCEDE, questionamento quanto a licitante 
SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA..
3º Questionamentos feitos em ATA referentes à Qualificação Técnica da licitante VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA. – ME:
A empresa SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA. solicitou que constasse em ATA que a licitante VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA. – ME, “apresentou CREA de Pessoa Jurídi-
ca inválido, pois, o capital social no CREA está em R$ 600.000,00 e na certidão simplificada consta o valor do capital social de R$ 1.100.000,00”.
O questionamento da licitante SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA. NÃO PROCEDE, vez que, o capital social registrado no CREA-SP, em 13/09/2012, representava R$ 
600.000,00, fls. 467, naquela ocasião, hoje o capital social foi alterado para R$ 1.100.000,00, fls. 499, em 19/03/2015. O incremento do capital social de uma empresa 
é perfeitamente aceitável, desde que, se faça as devidas alterações, como foi feito no caso em epígrafe. Portanto, a licitante VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA. – ME 
atende a este quesito.
4º Questionamentos feitos em ATA referentes à Qualificação Técnica da licitante GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.:
A empresa DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA. solicitou que constasse em ATA que a licitante GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., “não apresentou 
certificado de registro cadastral da Prefeitura de Contagem” e “que deixa claro que o Item 6.1.1 exige o certificado de registro cadastral na data da licitação, sob pena 
de inabilitação”. 
O questionamento da DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA. e os demais idênticos a este, em relação ao CRC – Certificado de Registro Cadastral, serão repassados aos 
demais membros da Comissão Permanente de Licitação para análise e parecer. 
5º Questionamentos feitos em ATA referentes à Qualificação Técnica das licitantes: CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., COSTA ALVES ENGENHARIA LTDA. – ME, CON-
SERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., “que apresentaram atestados que não 
atendem ao objeto do edital”.
O questionamento da licitante DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA. NÃO PROCEDE, pois, é fruto de uma interpretação equivocada do edital, os atestados apresenta-
dos por estas licitantes são serviços preliminares de demolição de edificações que constaram nas CAT’s que foram, devidamente, registradas no CREA-MG.
A interpretação lógico sistemática do Edital (Lei interna) reforça a conclusão, de que, as licitantes, atendem aos requisitos do Item 6.1.2, Letra “F” e “G” do Edital, vez 
que estas prestaram serviços de: demolições e remoções de concreto, alvenaria, pisos; com transporte dos materiais demolidos.
6º O questionamento da licitante DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA. feito em ATA referente à Qualificação Técnica da empresa SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRA-
PLENAGEM LTDA., de que esta “licitante apresentou os atestados em cópia simples e sem a CAT/CREA”, NÃO PROCEDE, vez que, a SOLUM DEMOLIÇÕES possui outro 
atestado em nome do RT JOAB ALVES DE SOUZA CREA-MG Nº 62.597/D, FLS. 901/902 em cópia autenticada em cartório e devidamente registrado no CREA sob número 
14201100000000397255, sendo que este atestado supre os outros que foram questionados pela licitante DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA..
CONCLUSÃO: 
Tendo em vista a análise da documentação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA apresentada ficam TODAS HABILITADAS, pelos argumentos acima elencados.
Quanto a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E REGULARIDADE FISCAL exigidos no Edital e na Lei das Licitações número 8.666/93, repasso a questão, para os 
demais membros da Comissão Permanente de Licitação para análise e parecer.
Cabe ressaltar ainda que, quanto ao questionamento feito em ATA pela empresa DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA. da aceitação ou não, do recibo de protocolo 
do CRC – Certificado de Registro Cadastral, com fins atender ao Item 6.1.1.1 do edital, que exige “o Certificado de Registro Cadastral Completo deverá estar devidamen-
te atualizado pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura do Município de Contagem, sob pena de inabilitação”, repasso a questão, para os demais membros 
da Comissão Permanente de Licitação para análise e parecer.”
A Comissão Permanente de Licitações verificou que todas as Licitantes atenderam aos requisitos técnicos elencados no edital da Tomada de Preços número 002/2015 – 
Processo Administrativo número 106/2015.
Relativamente à alegação da Licitante DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., quanto à não apresentação do Certificado de Registro Cadastral por parte da Licitante 
GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., a Comissão Permanente de Licitações entende que a Licitante GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. descum-
priu o parágrafo 2º, do artigo 22, da Lei número 8666/93, vez que apresentou a documentação exigida para seu registro cadastral no  2º (segundo) dia (13/07/2015) 
que antecedeu a entrega e abertura dos envelopes da presente licitação (15/07/2015), sendo considerada INABILITADA. 
Diante de todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide HABILITAR as Licitantes CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., DESTROY DESMONTES TÉCNICOS 
LTDA.,  CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA., FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., COSTA ALVES ENGENHARIA LTDA. ME, SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., SILDAN CONS-
TRUÇÕES LTDA., CARVALHO QUEIROZ E ENGENHARIA LTDA. e VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA. ME, vez que atenderam a todos os requisitos do edital relativos à 
habilitação, e INABILITAR a Licitante GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. por contrariar o disposto no parágrafo 2º, do artigo 22, da Lei número 8666/93, 
que diz: “§ 2º – Tomada de Preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendem a todas as condições exigidas para cadas-
tramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.” grifei.
Ficam todas as Licitantes cientes de que, caso não haja interposição de recursos administrativos, está marcado para as 14h00min do dia 03/08/2015 – segunda-feira, 
a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços. A Comissão Permanente de Licitações decidiu suspender a reunião para análise dos documentos de ha-
bilitação apresentados, cujo resultado será divulgado a todas as LICITANTES e publicado no DOC – Diário Oficial do Município de Contagem, assim que concluídos os 
trabalhos. Nada mais havendo a registrar, lavramos a presente ata que será assinada por todos. 
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Jáder Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações

Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIA Nº. 007/2015 – PROCESSO N°. 044/2015 – EDITAL Nº. 029/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS 
POTENCIALMENTE RECICLÁVEIS, NAS MODALIDADES PORTA A PORTA E PONTO A PONTO, E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA OS 
GALPÕES DE PROCESSAMENTO E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.
RECORRENTE: LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– SEAD DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.

I – Das preliminares

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto tempestivamente através de seu representante legal, pela licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., devidamente qualifica-
do na peça inicial, CONTRA a decisão da Comissão Permanente de Licitações de considerar a mesma desclassificada na Ata de Julgamento dos envelopes “Proposta de 
Preços”, com fundamento na Lei Nº 8.666/93.

II – Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que os demais licitantes foram cientificados da interposição e trâmite do presente RECURSO ADMINISTRATIVO 
conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação em epígrafe, sendo que a licitante KTM – ADMINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA. apresentou 
impugnação tempestiva ao mesmo.

III – Das Alegações do (a) RECORRENTE, da Impugnação e da Análise do Recurso.

A Comissão Permanente de Licitações encaminhou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, o recurso e a impugnação para o respectivo 
posicionamento, apenso ao Processo e aqui transcrito:
“Conforme solicitação contida no Ofício CPL 052/2015 da Comissão Permanente de Licitações, vem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade posicio-
nar-se quanto ao RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, tempestivamente, através de seus representantes legais, pela licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., 
devidamente qualificado na peça inicial, CONTRA a decisão da Comissão Permanente de Licitações de considerar a proposta de preços da Recorrente desclassificada, 
conforme Ata de Julgamento lavrada em 25 de junho de 2015. A licitante KTM – ADMINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA. apresentou impugnação ao recurso de forma 
tempestiva. O recurso e a impugnação do mesmo encontram-se anexadas ao Processo. A Recorrente solicita a revisão do julgamento, alegando que apresentou a pro-
posta mais vantajosa para a Administração, diferença de R$ 177.442,60 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) a menor 
da proposta da licitante KTM – ADMINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA. A licitante KTM – ADMINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA. alega nas contrarrazões apresentadas 
que cumpriu todas as regras dispostas no Edital e que a Recorrente não atendeu, conforme explicita a Comissão no julgamento das propostas, de acordo com relatório 
técnico emitido pela SEMAS, assim transcrito quanto aos motivos da desclassificação da Proposta da Recorrente: 
“1) ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 
Conforme planilha anexa, a referida empresa não atendeu o item 3 do edital – PREÇO DE REFERÊNCIA - “sendo desclassificadas todas as propostas com preços unitários 
e total acima dos valores estipulados na planilha orçamentária”, e o item 9 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, alínea G.2 – “A Comissão desclassificará propostas que 
apresentarem valores unitários e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orçamento estimado da contratação”, por ter ultra-
passando os limites máximos dos preços unitários da planilha do orçamento estimado da contratação nos seguintes itens (páginas 461 e 463 do processo):
1.2.1 – Carro do engenheiro: preço do orçamento estimado: R$9,34; da proposta: R$11,30;
4.3 – Estagiário de nível médio: preço do orçamento estimado: R$10,44; da proposta: R$11,43....
3) Nas composições de preços unitários dos itens “4.1 – Técnico de nível superior” e” 4.3 Estagiário de nível médio” (página 475 do processo), adotou salários mensais 
diferentes do exigido no item “4.3.2 – EQUIPE “do Termo de Referência, parte integrante do Edital de Licitação:
Item 4.1 – Técnico de nível superior: salário do Termo de Referência: R$4.000,00; salário da composição de preço unitário apresentada: R$2.800,00;
Item 4.3 – Estagiário de nível médio: salário do Termo de Referência: R$600,00; salário da composição de preço unitário apresentada: R$788,00...”

Cita-se deliberação do Tribunal de Contas da União – TCU, com relação a propostas que não guardam consonância com o Edital: “ainda que aparentemente mais 
vantajosa à Administração, a proposta que não guardar consonância com o edital deverá ser desclassificada em atenção ao disposto no art. 48, inciso I, da Lei nº 8.666, 
de 1993, por meio de decisão motivada, registrada em ata”. Ademais, ainda para o relator, “a inobservância a dispositivos do edital, incluindo-se a obrigatoriedade de 
apresentação da composição de todos os custos unitários, tem, por vezes, levado à imposição de penalidade aos membros da CPL e a gestores que não promovem a 
desclassificação das propostas desconformes com o instrumento convocatório, em desacordo com o art. 41 da Lei de Licitações”. Assim, conforme o relator, teriam agi-
do com razão os membros da CPL-DNIT, ao promover a desclassificação da A.A. Construções Ltda, razão pela qual propôs que não fosse feita a conversão do processo 
em TCE, o que foi acolhido pelo Plenário. Acórdão nº 550/2011-Plenário, TC-019.160/2008-4, rel. Min-Subst. André Luís Carvalho, 02.03.2011. ”

Como se vê a proposta de preços da Recorrente deve ser desclassificada, de acordo com o determinado pelo TCU, não havendo razão nas alegações da Recorrente.

Assim sendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade opina pela manutenção da desclassificação da proposta de preços apresentada pela Licitante 
LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. e considera a proposta da licitante KTM – ADMINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA. classificada e vencedora.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, buscando melhores condições (maior vantajosidade) para a Administração solicitou a licitante KTM – AD-
MINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA. estudo visando a redução do valor de sua proposta de preços. 
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Convocada, a licitante KTM – ADMINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA. concordou em apresentar nova proposta retificada no Valor Global de R$ 1.489.237,51 (um mi-
lhão quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), com desconto de R$ 40.114,32 (quarenta mil, cento e quatorze reais 
e trinta e dois centavos) referente ao valor inicialmente proposto, estando a mesma apensa ao Processo.

Pelo exposto não podem prosperar os argumentos da Recorrente e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade manifesta que a proposta retificada 
da licitante KTM – ADMINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 1.489.237,51 (um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e 
cinquenta e um centavos) encontra-se adequada aos critérios fixados no edital.

Por fim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, sugere que a conclusão definitiva da análise técnica deva ser elaborada pela Comissão 
Permanente de Licitações da SEAD, bem como, a decisão final de qual empresa será classificada e vencedora do certame licitatório.

Ressalvado o caráter não vinculativo, é o parecer. ”

Pelo exposto a Comissão Permanente de Licitações mantém a decisão anterior considerando a proposta de preços apresentada pela Licitante LOCALIX SERVIÇOS AM-
BIENTAIS LTDA. desclassificada e considerando a proposta da licitante KTM – ADMINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA. classificada e vencedora do certame com o valor 
global retificado de R$ 1.489.237,51 (um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).

IV – Da Decisão

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos do Recurso Administrativo impetrado pela licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., negando provimento ao 
mesmo, decidindo pela manutenção da decisão proferida na Ata de Julgamento dos envelopes de propostas de preços, considerando a proposta da licitante LOCALIX 
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. desclassificada e considerando a proposta da licitante KTM – ADMINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA. classificada e vencedora do certame 
com o valor global retificado de R$ 1.489.237,51 (um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Contagem, 17 de julho de 2015.

Jáder Luís Sales Júnior 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Arcione Félix Capucho
Comissão Permanente de Licitações

Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações

DECISÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 007/2015 – PROCESSO N°. 044/2015 – EDITAL Nº. 029/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS 
POTENCIALMENTE RECICLÁVEIS, NAS MODALIDADES PORTA A PORTA E PONTO A PONTO, E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA OS 
GALPÕES DE PROCESSAMENTO E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.
RECORRENTE: LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– SEAD DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.

De acordo com o § 4° do art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitações, RATIFICO a Decisão proferida, conhe-
cendo do Recurso Administrativo impetrado pela licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., negando provimento ao mesmo, decidindo pela manutenção da 
decisão proferida na Ata de Julgamento dos envelopes de propostas de preços, considerando a proposta da licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. desclassi-
ficada e considerando a proposta da licitante KTM – ADMINISTRAÇAO E ENGENHARIA LTDA. classificada e vencedora do certame com o valor global retificado de R$ 
1.489.237,51 (um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Contagem, 23 de julho de 2015. 

Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração

Secretaria Municipal 
de Saúde

A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizou pagamento no valor R$ 8.215,76 (oito mil duzentos e quinze reais e senta e seis centavos), o 
(a) credor (a) Marta Gonçalves, decorrente da prestação de locação do imóvel localizado Rua BB, nº112 - Bairro Arvoredo - Contagem/MG , no período de 01/11/2014 a 
28/02/2015.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 236/2011

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 236/2011, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS E RIBEIRO AUTOMOVEIS LTDA EM 
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DECORRÊNCIA DA DISPENSA 062/2011

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n.º 200, Bairro Camilo Alves, Contagem / MG, inscrita no CNPJ n.º 
18.715.508/0001-31, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. EVANDRO JOSÉ DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE, firma o presente 
Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 236/2011, decorrente da dispensa 236/2011, celebrado com Ribeiro Automóveis LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.161.420/0001-00, em conformidade com o Art. 65 da lei 8.666/93, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao reajuste do contrato 236/2011, reajuste do valor pelo IGP-M de 6,3110%.  alterando o valor mensal do contrato 
para R$ 11.989,16 (onze mil novecentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), com efeitos retroativos a partir de 22/07/14 celebrado em decorrência da dispensa 
062/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
2.1 Este Termo de Apostilamento não produz efeitos sobre as demais cláusulas do Contrato Original, mantida a eficácia das condições, prazos e encargos que estabele-
cem. 
2.2 O presente Termo de Apostilamento será juntado aos autos do Processo Licitatório em epígrafe, fazendo acompanhar o original do Contrato.
2.3 Assim firma o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e valor, para os fins de direito.

Contagem, 13 de janeiro de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Famuc

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2014

TREINAMENTO INTRODUTÓRIO

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC - e Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, juntamente com o 
Superintendente da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - SUGEST, cumprindo o disposto no item 12.4 do Edital 01/2014 do Processo Seletivo Público destina-
dos aos  Agente de Combate as Endemias, torna-se publico o Treinamento Introdutório que se realizará nos dias 27 e 28 e julho de 2015, no período de 8:00 às 17:00 
horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, localizado na Praça Presidente Tancredo Neves, 200 Bairro: Camilo Alves – Contagem.

Contagem, 23 de julho de 2015

EVANDRO JOSE DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem
Secretário Municipal de Saúde

ALEXANDRE LUZ MARTINS
Superintendente da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

Funec

EDITAL PÚBLICO 22/2015 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
 
O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-03/2014, e a Portaria nº 
36 de 10 de Fevereiro de 2015, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro de pessoal da FUNEC, obedecendo-se a 
classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS DATA HORÁRIO

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 30/07/15 09:00

ASSISTENTE ESCOLAR 5 30/07/15 10:00

PEDAGOGO 1 30/07/15 13:00

SECRETÁRIO 1 30/07/15 13:30
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As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas.

Local: FUNEC –  Av. João César de Oliveira, 2415 – Eldorado  - Contagem 
                           Telefone: 3356-6695 

2.  O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
01 foto 3x4 recente;
Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento;
Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
Fotocópia da Carteira de Identidade;
Fotocópia do CPF;
Certidão de Quitação Eleitoral e (Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição);
Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP; 
Atestado de Bons Antecedentes da Polícia Civil;
Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido; 
02 Fotocópias do comprovante de endereço (uma via para compor a pasta funcional e outra via para anexar ao formulário de auxílio-transporte);
Atestado Médico de Sanidade Física e Mental (será encaminhado pela FUNEC  no dia da chamada);  
No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato convocado será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou 
entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com a função para a qual prestou Processo Seletivo Simplificado; 
3. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 
  
Contagem, 22 de Julho de 2015.

Hugo Otavio Costa Vilaça
Presidente

Transcon

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 027/07/2015 - Concede PROGRESSÃO HORIZONTAL, nos termos da Lei nº. 105/2011 aos seguintes servidores:

Matrícula Nome Cargo
Nível / Letra
De:     /    Para: A partir do Mês

19966-4 ROSILENE ALVES PEREIRA
Téc. Sup. em Transporte Público e 
Trânsito A6H A6I JUNHO/2015

19945-1 AMAURI MARIANO PEREIRA Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito A6G A6H JULHO/2015

20016-6 LEONARDO GONÇALVES REIS Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito A6H A6I JULHO/2015

20007-7 WALMIR ALVES DE LANA Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito A6E A6F JULHO/2015

Contagem, 22 de julho de 2015.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 028/07/2015 - Concede QUINQÜÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro 
de 1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, aos seguintes servidores:

Matrícula Nome Cargo Qüinqüênio nº A partir do Mês

20131-6 SHEILA MACIEL DA SILVA
Agente de Operação e Fiscalização de 
Transporte e Trânsito 03 AGOSTO/2014

23213-0 EULER GUIMARAES ZICA
Agente de Operação e Fiscalização de 
Transporte e Trânsito 03 JULHO/2015

23214-9 ALEXANDER DAVID DA SILVA
Agente de Operação e Fiscalização de 
Transporte e Trânsito 03 JULHO/2015

23198-5 EDNEI DONIZETE DA SILVA
Agente de Operação e Fiscalização de 
Transporte e Trânsito 03 JULHO/2015
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Contagem, 22 de julho de 2015.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes
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