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Secretaria Municipal 
de Administração

ERRATA 
Por conter incorreção na publicação referente ao Ato Administrativo nº. 18.313, datado de 28 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Contagem – Doc.e nº. 3.918, de 28 de julho de 2016, na página 06, especificamente, deverá ser considerado o abaixo descrito:
• Onde se lê: “[...]Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível VI, CPC-21, o servidor ANDRE FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, lotado 
na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Industrial, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016 [...]”.

• Leia-se: Onde se lê: “[...]Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-21, o servidor ANDRE FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, 
lotado na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Industrial, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016 [...]”.
Nesta oportunidade republicamos o Ato Administrativo nº. 18.313, acima mencionado.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.313
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; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, combinado com os art. 12, inciso II, e 30, todos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC 686, o servidor RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de 
Governo, a partir de 1º(primeiro) de julho de 2016.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível VI, CPC-21, o servidor ANDRE FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Munici-
pal de Governo – Administração Regional Industrial, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Art.3º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível VI, CPC-14, o servidor JOSE MARCOS NOGUEIRA PINTO DA COSTA, lotado na Secretaria 
Municipal de Governo – Administração Regional Riacho, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.338
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 04829/2016 
– 01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, ao Servidor WANDER FIGUEIREDO DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P8”, matrícula 
nº. 01278122, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2016 a 31 de agosto de 2016; e Torna Sem Efeito o Ato Adminis-
trativo nº. 18.304, datado de 28 de julho de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de agosto de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.339
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função de Confiança de Assistente de Direção de RH, Referência FC-9, CFC-297, o servidor JOAO BATISTA ALVES 
TEIXEIRA, matrícula nº 01451720, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função de Confiança de Direção de Controle Administrativo, Referência FC-5, CFC-226, o servidor JOAO BATISTA ALVES TEIXEIRA, 
matrícula nº 01451720, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
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AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.340
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; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de  dezembro  de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº. 17.904, datado de 31 de maio de 2016, a nomeação da Servidora TEREZINHA OLIVEIRA DE JESUS, para o cargo 
de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC 135, lotada na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Eldorado.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-135, o Servidor GILBERTO OLIVEIRA SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de 
Governo – Administração Regional Eldorado, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.341
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; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de  dezembro  de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para 
o cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC-686, a Servidora CLAUDETE FIUZA MOURA DE CARVALHO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.342
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; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de  dezembro  de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para 
o cargo de provimento em comissão de Diretor de Futebol, Nível VI, CPC-521, o Servidor ARILSON MUNIZ DE AGUIAR, lotado na Secretaria Municipal de Esporte Lazer e 
Juventude, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.343
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; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de  dezembro  de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA 
para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Limpeza, Manutenção, Conservação e Pequenas Obras, Nível III, CPC-322, o Servidor WASHINGTON HENRIQUE 
PEREIRA SANTOS, lotado na Secretaria Municipal Governo – Administração Regional Ressaca, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.344
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 
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Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de  dezembro  de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE: 
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente III, Nível III, CPC-180, o Servidor AUGUSTO RICARDO VIEIRA, lotado na Secretaria Municipal de 
Governo, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-72, o Servidor ROBERT LAWRENCE RAMOS, lotado na Secretaria Municipal de 
Governo – Administração Regional Eldorado, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-76, o Servido MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal 
de Governo – Administração Regional Sede, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.345
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
de Confiança de Coordenador de Centro de Educação Integrada, Referência FC-10, CFC-328, a servidora ROSIANE DA COSTA FERONE, matrícula nº 01189499, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.346
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; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Apoio Operacional da Região Eldorado, Nível III, CPC-19, a Servidora DALVA MARIA PESSOA, 
lotada na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.347
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; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-01, o Servidor WANDER MOREIRA DA COSTA, lotado na Fundação Municipal de Parques 
e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.348
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; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; 
RESOLVE: 
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 17.983, datado de 16 de junho de 2016, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão 
de Conservação, Nível III, CPC-26, o Servidor EMERSON PEREIRA DE AMORIM, lotado Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Conservação, Nível III, CPC-26, a Servidora JEZIANE FERREIRA OLIVEIRA, lotada na 
Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.349
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando disposto na Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; considerando ainda, o 
disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de de-
zembro  de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RETIFICA o Ato Administrativo nº 18.282, datado de 25 de julho de 2016, no tocante a data de 
nomeação do servidor CARLOS LEONIDIO MOREIRA SANTOS, nomeado para o cargo de Assessor Operacional, Nível I, CPC-02, lotado na Fundação Cultural do Município 
de Contagem – FUNDAC, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] a partir de 20 de julho de 2016 [...]”;
Leia-se: “[...] a partir de 29 de julho de 2016 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
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Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.351
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Memorando GAB/GP N° 0725/2016, e o ofício SMS/GAB 
Nº 397/2016, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde; fundamentado no art. 94, da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto n° 
9.515, de 13 de setembro de 1996; CONCEDE autorização para se ausentar de suas funções no Município, para participar do Congresso “26 th WORLDCONGRESSON 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY”, na Cidade de Roma / Itália, no período de 26 de setembro de 2016 a 30 de setembro de 2016, a Servidora PATRICIA 
MYRIAN ANTUNES O. GOMIDE, matrícula 200924, detentora de cargo de provimento efetivo de Médico Ginecologista, admitida em 15 de fevereiro de 2012, lotada na 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2013.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.352
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 06923/2016 – 01A; nos termos do Artigo 31 da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P1”, matrícu-
la nº. 01454737, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora EDIONE ATHAYDES DE ALMEIDA MARTINS, a partir de 22 de junho de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.353
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 06072/2016 
– 01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, à Servidora VANIA LUCIA MARQUES DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P5”, matrícula 
nº. 01286192, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2016 a 30 de setembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.354
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005, considerando o §1º do Art. 90 da Lei 2.160, de 20 de dezembro de 1990; considerando, 
ainda, os despachos exarados no Processo nº 08055/2016 - 01A; CANCELA, a partir de 1º (primeiro) de setembro de 2016, a LICENÇA SEM VENCIMENTO, concedida por 
meio do Ato Administrativo nº. 15.972, datado de 25 de fevereiro de 2015, da Servidora ELAINE MARCIA DE PAULA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor 
de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P4”, matrícula nº. 01147494, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.355
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; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-02, a Servidora RICHELLY SUELE ONOFRE, lotada na Fundação Municipal de Parques e 
Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.356
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; 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; considerando ainda, o disposto no art.73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 32, inciso I, da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; considerando ser o cargo de provimento em 
comissão; e considerando ainda, a necessidade de remanejamento em vista das exigências do setor próprio; EXONERA do cardo de provimento em comissão de Gestor 
III, Nível X, CPC 816, o servidor BRUNO JARDIM DE MIRANDA ZOFFOLI, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 28 de julho de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.357
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O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; 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; considerando ainda, o disposto no art.73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 32, inciso I, da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; considerando ser o cargo de provimento em comis-
são; e considerando ainda, a necessidade de remanejamento em vista das exigências do setor próprio; RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Gerente de Feiras, Nível III, CPC-353, o servidor JOEL COELHO RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de 
Governo – Administração Regional Industrial, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Art.2º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-119, a servidora ANTONIA CEDIANA ALVES DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal 
de Governo – Administração Regional Industrial, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Feiras, Nível III, CPC-353, a servidora ANTONIA CEDIANA ALVES DA SILVA, lotada na Secretaria 
Municipal de Governo – Administração Regional Industrial, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Art.4º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-119, o servidor GILMAR SERAFIM COSTA, lotado na Secretaria Municipal de Go-
verno – Administração Regional Industrial, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.358
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; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Capina, Nível III, CPC-25, o Servidor BRAULIO BULDRINI FILOGONIO, lotado na Fundação 
Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.362
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no Artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 2014, 
devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; REVOGA, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016, autorização para receber Grati-
ficação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, ao servidor ADOLFO BORGES SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 
PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P1”, matrícula nº. 01460478, lotado na Secretaria Municipal de Educação, onde atuou no Programa Mais Educação / Educação Integrada, nos 
termos do paragrafo único do Artigo 1º da Lei Complementar nº 170, de 25 de junho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
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Das Disposições Gerais..................................................................................... 18
CAPÍTULO x
Da Vigência......................................................................................................... 19
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS
Art. 1º - O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM – CMEC, criado pela lei Municipal nº. 1.609, de 20 de dezembro de 1983, alterada pelas leis nº. 1.643, 
de 17 de outubro de 1994, 1.765, de 02 de setembro de 1986, 2.434, de 16 de dezembro de 1992, 2.975 de 25 de agosto de 1997, 2.998, de 17 de outubro de 1997, 
3.371, de 1º de dezembro de 2000, 4.203, de 18 de dezembro de 2008, alterada pela Lei 4.597, de 17 de maio de 2013 e lei nº 4737, de 24 de junho de 2015, é um 
órgão de natureza colegiada, com autonomia administrativa.

Art. 2º - O CMEC desempenha a função normativa, deliberativa, consultiva e de controle social, e tem como objetivo assegurar a participação da sociedade na definição 
das diretrizes da educação no âmbito do município, contribuindo para elevar a qualidade dos serviços educacionais.
Parágrafo Único – Por controle social entende-se o acompanhamento da execução das políticas públicas e do cumprimento da legislação em educação.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º - O CMEC compõe-se de 24 (vinte e quatro) membros, sendo: 
I - 04 representantes do Executivo Municipal, indicados pelo Prefeito;
II - 01 representante dos diretores de escolas da rede municipal de Contagem, eleito por seus pares;
III - 01 representante dos professores ou pedagogos da rede municipal de ensino de Contagem, eleito por seus pares; 
IV - 01 representante das escolas particulares de Educação Infantil de Contagem, eleito em assembleia organizada pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas 
Gerais - SINEP/Contagem;
V - 01 representante dos professores da rede particular de Educação Infantil de Contagem, eleito em assembleia geral do Sindicato dos Professores do Estado de Minas 
Gerais - SINPRO/Contagem; 

VI - 01 representante dos estabelecimentos educacionais comunitários, filantrópicos ou confessionais que ofertem Educação Infantil em Contagem, eleito em assem-
bleia organizada pelo Movimento de Luta Pró Creche de Contagem;
VII - 01 representante dos professores da rede comunitária, filantrópica ou confessional de Educação Infantil, eleito por seus pares; 
VIII - 01 representante dos diretores das escolas estaduais situadas em Contagem, eleito por seus pares;
IX - 01 representante do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais- Sind-UTE, subsede Contagem;
X - 02 representantes dos pais de educandos, sendo:
      a) 01 da Rede Pública Municipal de Contagem, eleito por seus pares; 
      b) 01 da Rede Privada de Educação Infantil de Contagem, eleito por seus pares;
XI - 01 representante, maior de idade, dos estudantes das escolas da Rede Municipal de Ensino de Contagem, eleito por seus pares;
XII - 01 representante do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Contagem-  SINDISCON, da área da educação;
XIII - 01 representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eleito em sessão plenária do respectivo Conselho;
XIV - 02 representantes da Câmara Municipal de Contagem;
XV - 01 representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais - CIEMG;
XVI - 01 representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem - ACIC;
XVII - 01 representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Contagem – CDLC;
XVIII - 01 representante das instituições de ensino superior localizadas em Contagem, eleito por seus pares;
XIX - 01 representante dos servidores da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC.
§ 1º Todos os membros serão nomeados por ato do Prefeito Municipal.
§ 2º O Presidente e seu Vice serão eleitos pelos seus pares para o mandato de 03 (três) anos, permitida uma única recondução, sendo o processo eleitoral disciplinado 
pela Plenária.
§ 3º Os membros designados, citados nos incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII e XVIII serão escolhidos por seus pares, mediante eleição organizada pelas respectivas 
representações, devendo oficialmente ser enviada a ata da Assembleia e os demais indicados pelos órgãos ou entidades a que pertencerem.
§ 4º Na vacância da Presidência do CMEC, assume o Vice-Presidente.
§ 5º Na vacância da Vice-Presidência do CMEC será realizada nova eleição  para escolha de substituto.

Art. 4º O mandato dos Conselheiros será de 03 (três) anos, permitida 01 (uma) única recondução de forma contínua, mesmo nos casos em que o representante mudar 
de órgão ou de entidade.
§ 1º O tempo para novo mandato de Conselheiro deverá respeitar no mínimo 01 (um) ano do seu desligamento anterior.
§ 2º Anualmente, no mês de maio, ocorrerá a renovação de 1/3 (um terço) dos membros designados, devendo o critério de agrupamento de Conselheiros ser definido 
em Plenária, pelos mesmos.
§ 3º Em caso de vacância de Conselheiro, será escolhido ou indicado novo representante pelos órgãos ou entidades a que perten-
cer.                                                                                                                                                                                             
§ 4º O Conselheiro que não puder comparecer à reunião, deverá comunicar essa impossibilidade ao Presidente ou a Assessoria Técnica do CMEC.

Art. 5º O mandato de Conselheiro será considerado extinto antes do término do prazo nos seguintes casos:
I - morte;
II - renúncia;
III - abandono de cargo pela ausência injustificada a 3(três) reuniões plenárias consecutivas ou a 6(seis) intercaladas no período de 1(um ) ano;
IV - licenciamento por mais de um ano;
V - falta de decoro durante as reuniões;
VI - atitudes incompatíveis com as funções de Conselheiro;
VII - condenação por crime comum ou de responsabilidade;
VIII - desvinculação do órgão ou entidade que indicou ou elegeu o Conselheiro.
§1º A perda do mandato deverá ser aprovada por 2/3(dois terços) dos membros do Conselho, exceto os incisos I, II, IV, VII e VIII. 

§2º A perda do mandato será comunicada, pelo Presidente, ao órgão ou entidade representada e ao Chefe do Executivo Municipal, para as medidas cabíveis.
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§3º O mandato de Conselheiro não pode ser revogado ou extinto por iniciativa do Poder Executivo Municipal por razões não previstas no caput do artigo.

Art.6º- O Presidente concederá a licença ao Conselheiro que a solicitar pelo prazo de até 90(noventa) dias, por ano, por motivo de força maior, oficialmente justificada.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA 
Art. 7º- Respeitada a legislação vigente, diretrizes fixadas pela Lei Federal 9.394/96, pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, nos termos das Constituições 
Federal e Estadual, Lei Orgânica Municipal e pela Lei Municipal 4.203, de 18/12/2008, 4.597, de 17 de maio de 2013 e  lei 4737, de 24 de junho de 2015, compete ao 
CMEC:
I - zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de educação;
II - colaborar com o Poder Público Municipal na formulação da política municipal de educação;
III - acompanhar e manifestar-se sobre o Plano Plurianual da Educação;
IV - manifestar-se sobre o plano de aplicação dos recursos destinados à educação no Município;
V – acompanhar,  monitorar e avaliar  o Plano Municipal de Educação;
VI - normatizar, respeitando-se as políticas educacionais definidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEDUC, as seguintes matérias:
a) Educação Infantil oferecida nas escolas públicas municipais e nas escolas da rede privada;
b) Ensino Fundamental oferecido nas escolas públicas municipais;
c) Ensino Médio oferecido nas escolas públicas municipais;
d) Educação de Jovens e Adultos oferecida nas escolas públicas municipais;
e) Educação Especial oferecida nas escolas públicas municipais;
f) critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas com atuação exclusiva na Educação Especial, para efeito de conveniamento com 
o poder público;
g) autorização de funcionamento, credenciamento e a supervisão dos estabelecimentos que integram o Sistema Municipal de Ensino;
h) parte diversificada do currículo escolar;
i) gestão democrática dos estabelecimentos públicos municipais;
j) recursos em face de critérios avaliatórios; 
k) outras de caráter educacional, pedagógico ou social, mediante solicitação da SEDUC;
VII - funcionar como instância recursal em relação às decisões das entidades e instituições do Sistema Municipal de Ensino, esgotadas as respectivas instâncias;

VIII - propor e deliberar sobre critérios para fins de obtenção de apoio técnico e financeiro pelas instituições privadas, sem fins lucrativos, de educação infantil;
IX - elaborar seu Regimento Interno;
X - colaborar com a SEDUC no diagnóstico e nas soluções dos problemas relativos à Educação Municipal;
XI - sugerir e/ou deliberar sobre medidas que visem à melhoria da qualidade da educação no âmbito municipal;
XII - participar da elaboração, deliberar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação;
XIII - emitir pareceres em matéria de educação no âmbito do Sistema Municipal de Ensino;
XIV - divulgar e publicizar suas ações;
XV - manter intercâmbio com outros Conselhos de Educação, municipais ou estaduais, estabelecendo formas de colaboração;
XVI - exercer outras funções previstas em lei ou decorrentes de suas atribuições.

CAPÍTULO IV
DO PLENÁRIO
Art. 8º - O Plenário é o órgão deliberativo do Conselho e reunir-se- á ordinariamente, uma vez por mês, excetuando-se os períodos de férias e extraordinariamente, por 
convocação de seu Presidente ou atendendo a requerimento da maioria simples, sempre que necessário. 
§ 1º - As reuniões são públicas, salvo por decisão em contrário do Plenário.
§ 2º - Nas reuniões, não abertas ao público, somente poderão estar presentes os Conselheiros e o Presidente, constando das respectivas atas apenas as conclusões a 
que chegar o Plenário.

Art. 9º - É indispensável a presença da maioria simples dos Conselheiros em exercício, para as deliberações nas reuniões ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - Prejudicado o quorum com retirada de algum Conselheiro durante a reunião, ficará esta suspensa, até que o quorum se restabeleça ou, em caso contrário, será 
encerrada.
§ 2º - Na falta de quorum até 30 (trinta) minutos após a hora marcada para o início da reunião, o Presidente solicitará lavrar ata consignando a ocorrência e registrando 
o nome dos Conselheiros presentes, devendo ser convocada reunião extraordinária com no mínimo de 72 (setenta e duas) horas após o ocorrido.

Art. 10 - As reuniões ordinárias poderão ter a seguinte ordem do dia: 
I - abertura;
II- avisos, comunicações, registro de fatos, apresentação e proposições, correspondências e documentos de interesse do Plenário;
III - aprovação da ata da reunião anterior;
IV - discussão e votação da matéria em pauta;
V - encerramento.
§1º- Não será objeto de discussão ou votação matéria que não conste da pauta, salvo por decisão do Plenário, hipótese em que a matéria extra- pauta entrará após a 
conclusão dos trabalhos programados para a reunião.
§2º - O Conselheiro poderá encaminhar ao CMEC expediente para análise e manifesto, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis que anteceder o Plenário.
§3º - As Câmaras de trabalho deverão socializar em Plenário os assuntos que demandarem análise mais aprofundada.

Art. 11 - As reuniões ordinárias terão a duração máxima de 02 (duas) horas.

Art. 12 - As decisões do CMEC serão aprovadas por maioria simples, mediante votação de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros presentes.

Art. 13 - As deliberações do Plenário serão tomadas através de Resoluções, Portarias Pareceres, Relatórios e Proposições.
§ 1º - A Resolução tem por objeto matéria normativa de competência do Conselho.
§ 2º - A Portaria é o ato que expede determinação geral ou especial, designando funções. 
§ 3º - O Parecer  tem matéria de competência opinativa ou decisória do Conselho, tendo como objeto de votação as suas conclusões e compõe-se de três partes: 
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I - histórico, para exposição da matéria;
II - mérito, para análise dos aspectos doutrinário, legal e jurisprudencial;
III - conclusão, para manifestação resumida da opinião do relator sobre a matéria, como proposta de deliberação.
§ 4º -. O Relatório é a exposição verbal ou escrita de atividades desenvolvidas por Câmara de Trabalho, Comissão Especial ou Conselheiro, no desempenho de tarefa ou 
missão especial incumbida pelo Plenário, pelo Presidente do Conselho ou de Câmara. 
§ 5º - A Proposição é o ato pelo qual o Conselho propõe medidas relativas à educação. 

Art.14 - A matéria a ser examinada pelo Plenário será apresentada pelo  Conselheiro  designado relator. 

Art. 15 - Na discussão de qualquer assunto, será permitido aparte, com aquiescência do  relator, por 03 (três) minutos, prorrogáveis por mais 03 (três), a juízo do Presi-
dente.
Parágrafo único – Durante o desenvolvimento dos trabalhos, não será permitido diálogo, conversa e discussão paralelos.

Art. 16 - A critério do Plenário, poderão ser ouvidos por força de interesse público, para subsidiar as decisões do Conselho, mas sem direito a voto:
a) assessoria técnica do CMEC;
b) membros dos diversos segmentos da sociedade. 

Art.17 - Antes do encerramento da discussão de qualquer matéria, poderão ser concedidas  vistas ao Conselheiro que a solicitar, ficando  suspensa a votação, devendo 
o Conselheiro apresentar seu Parecer por  escrito, na reunião seguinte.
Parágrafo único – Em caso de regime de urgência, a critério do Presidente, com aprovação do Plenário, impedirá a concessão de vistas a não ser para exame de proces-
so, no recinto e no decorrer da própria reunião, a menos que haja ocorrência  de fato novo que lhe modifique o sentido inicial.

Art. 18 - O Conselheiro poderá formular questões de ordem, podendo o Presidente  cassar-lhe a palavra, após consulta ao Plenário, se não for imediatamente indicada a 
disposição  regimental cuja observância se reclama.

Art. 19 - Na votação para inclusão de emendas observar-se-á a seguinte ordem de preferência:
I - supressivas;
II - substitutivas;
III - aditivas;
IV - modificativas. 
Parágrafo Único - A emenda de Comissão Especial tem preferência à de Conselheiro, na ordem do parágrafo anterior.  

Art. 20 - A votação, a critério do Presidente e do Plenário, será simbólica, nominal ou por escrutínio secreto. 
§ 1º - Havendo dúvida quanto ao resultado da votação simbólica, deverá ser feita votação nominal.
§ 2º - A votação por escrutínio secreto será feita mediante cédulas recolhidas à urna, à vista do Plenário e os votos serão apurados por dois escrutinadores designados 
pelo Presidente.
§ 3º - Somente em caso de empate nas votações, caberá ao Presidente dos trabalhos, o voto de qualidade.

Art. 21 - A votação não se interrompe em nenhuma hipótese, excetuados os motivos de força maior.

Art. 22 - Quando a decisão do Plenário for divergente ou contrária ao parecer do relator, o Presidente designará outro Conselheiro para relatar a matéria, determinando 
o prazo para sua apresentação.

Art. 23 - As declarações de voto não comportam apartes e deverão ser encaminhadas à Presidência, por escrito, até o término da reunião. 

Art. 24 - Qualquer Conselheiro presente à votação poderá dela abster-se, mediante justificativa, computando-se a abstenção como voto em branco.

Art. 25 - Da decisão do Plenário caberá pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias, formulado pela parte interessada e dirigido ao 
Presidente do Conselho, para as providências cabíveis.

Art. 26 - Das decisões do Conselho caberá recurso ao seu Presidente, por estrita argüição de ilegalidade.
Parágrafo único - No caso, designar-se-á relator e prazo para exame do recurso.

CAPÍTULO V
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 27 - O Presidente do Conselho será eleito por seus pares. 

Art. 28 - O Presidente será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Vice-Presidente e, na ausência deste, pelo Presidente de uma das Câmaras, alternadamen-
te.
Parágrafo único - Caso não esteja presente nenhum Presidente de Câmara de Trabalho a Plenária indicará um Conselheiro para a coordenação da reunião.

Art. 29 - Compete ao Presidente do Conselho:
I - presidir as reuniões plenárias;
II - aprovar a pauta e a ordem do dia;
III - constituir Comissões Especiais para exame de interesse do Conselho; 
IV - distribuir matéria às Câmaras e, em casos extraordinários, aos Conselheiros;
V - estabelecer contatos com instituições e órgãos educacionais e culturais, tendo em vista assunto de interesse do Conselho;
VI - assinar as deliberações do Conselho, baixar portarias e ordens de serviço;
VII - praticar todos os atos administrativos de competência do órgão;
VIII - representar o Conselho em juízo ou fora dele;
IX - designar representante quando necessário ou conveniente;
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X - exercer exclusivamente voto de qualidade;
XI - encaminhar ao Prefeito Municipal, depois de aprovado pelo Plenário, cópia do relatório anual das atividades do Conselho;
XII - fixar o calendário de reuniões plenárias;
XIII - resolver os casos omissos de natureza administrativa; 
XIV - declarar a perda do mandato de conselheiro, nos casos e na forma deste Regimento; 
XV – solicitar ao órgão competente recursos financeiros e materiais necessários ao funcionamento do Conselho;
XVI - encaminhar ao órgão competente do Executivo Municipal cópia dos atos, para publicação;
XVII - exercer outras atribuições inerentes ao cargo e compatíveis com as finalidades do Conselho.

 Art. 30 - Compete ao Vice-Presidente: 
I - substituir o Presidente em suas faltas;
II - auxiliar o Presidente quando necessário.

CAPÍTULO VI
DAS CÂMARAS DE TRABALHO
Art. 31 - O Conselho está organizado em Câmaras de Trabalho.

Art. 32 - As Câmaras de trabalho são: 
I - Câmara de Ensino, com 08 (oito) membros;
II - Câmara de Planejamento e Legislação, com 08 (oito) membros;
III - Câmara de Financiamento, Divulgação e Eventos, com 07 (sete) membros.

Art. 33 - Compete à Câmara de Ensino:
I - emitir Parecer preliminar sobre as matérias, para decisão final do plenário; 
a) autorização de funcionamento, credenciamento e a supervisão dos estabelecimentos que integram o Sistema Municipal de Ensino;
b) projeto político pedagógico-PPP, respeitando a autonomia da escola e as deliberações do Sistema de Ensino aos quais pertencem.
II - emitir Parecer preliminar sobre as decisões das entidades e instituições do Sistema Municipal de Ensino, esgotadas as possibilidades de solução em suas instâncias, 
para decisão final do plenário.
III - realizar diagnósticos e propor possíveis soluções dos problemas relativos ao Ensino Municipal,e encaminhar para decisão final do plenário.
IV- sugerir medidas que visem à melhoria da qualidade da educação no âmbito municipal e encaminhar para decisão final do plenário. 
 V - emitir Parecer  preliminar em matéria de Educação no âmbito do Sistema Municipal de Ensino para decisão final do plenário.
VI-participar da elaboração, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação;
VII - exercer outras funções previstas em lei ou decorrentes de suas atribuições.

Art 34 - Compete a Câmara de Planejamento e Legislação:
 I - zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de educação;
 II - colaborar com o Poder Público Municipal, sempre que necessário, na formulação da política municipal de educação;
III - acompanhar e manifestar-se anualmente sobre o Plano Plurianual da Educação;
IV – normatizar preliminarmente respeitando-se as políticas educacionais definidas pela SEDUC,  para decisão final do plenário das seguintes modalidades e matérias:
a) Educação Infantil oferecida nas escolas públicas municipais e nas escolas da rede privada;
b) Ensino Fundamental oferecido nas escolas públicas municipais;
c) Ensino Médio oferecido nas escolas públicas municipais;
d) Educação de Jovens e Adultos oferecida nas escolas públicas municipais;
e) Educação Especial oferecida nas escolas públicas municipais;
f) critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas com atuação exclusiva na educação especial, para efeito de conveniamento com 
o poder público;
g) autorização de funcionamento, credenciamento e a supervisão dos estabelecimentos que integram o Sistema Municipal de Ensino;
h) parte diversificada do currículo escolar;
i) classificação e re-classificação dos estudantes;
j) gestão democrática dos estabelecimentos públicos municipais;
k) recursos em face de critérios avaliatórios; 
l) outras de caráter educacional, pedagógico ou social, mediante solicitação da SEDUC;
V- elaborar seu Regimento Interno;
VI - colaborar com a SEDUC no diagnóstico e nas soluções dos problemas relativos ao Ensino Municipal;
VII - sugerir medidas que visem à melhoria da qualidade da educação no âmbito municipal, para decisão final do plenário,
VIII- participar da elaboração, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação;
IX - emitir parecer preliminar em matéria de educação no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, para decisão final do plenário.
X - exercer outras funções previstas em lei ou decorrentes de suas atribuições.

Art 35 - Compete à Câmara de Financiamento, Divulgação e Eventos:
I - acompanhar anualmente sobre o Plano Plurianual da Educação e encaminhar para manifestação do plenário; 
II -  acompanhar  o plano de aplicação dos recursos destinados à educação, no Município e encaminhar para manifestação do plenário.
III- propor e deliberar preliminarmente, sobre critérios para fins de obtenção de apoio técnico e financeiro pelas instituições privadas, sem fins lucrativos, de educação 
infantil ,para decisão final do plenário
IV- colaborar com a SEDUC no diagnóstico e nas soluções dos problemas relativos ao Ensino Municipal;
V - sugerir e/ou deliberar preliminarmente sobre medidas que visem à melhoria da qualidade da educação no âmbito municipal, para decisão final do plenário. 
VI- participar da elaboração, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação, e encaminhar para manifestação do plenário. 
VII - emitir parecer preliminar em matéria de educação no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, para decisão final do plenário. 
VIII- divulgar e publicizar as ações do CMEC;
IX - manter intercâmbio com outros Conselhos de Educação, municipais ou estaduais, estabelecendo formas de colaboração;
X - exercer outras funções previstas em lei ou decorrentes de suas atribuições.
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Art 36 - Aplica-se às Câmaras, no que couber, a mesma sistemática de funcionamento  da  reunião Plenária .
Parágrafo Único - Em reuniões das Câmaras, para início da reunião o Presidente, de comum acordo com os outros Conselheiros, poderá dar prosseguimento com as 
deliberações preliminares conforme a pauta prevista, desde que tenha um quórum mínimo de 04 (quatro) conselheiros para as Câmaras de Ensino e Planejamento/Le-
gislação e 03 (três) para a Câmara de Divulgação, Financiamento e Eventos, matérias para decisão final do plenário.  

Art. 37 - Compete ao Presidente do Conselho designar os Conselheiros que integram as Câmaras de Trabalho.
Parágrafo Único – O Conselheiro só poderá integrar  uma das Câmaras de Trabalho.

Art. 38 - Cada Câmara elegerá o seu Presidente, por um mandato de 02 (dois) anos permitida uma única recondução.

Art. 39 - O Presidente do Conselho não integrará nenhuma das Câmaras de Trabalho.

Art. 40 - O Presidente da Câmara de Trabalho poderá convidar outro Conselheiro para participar de reunião, em que for examinado assunto de que o convidado tenha 
reconhecida experiência, caso em que o mesmo terá direito de voz.

Art.41 - Qualquer Conselheiro do CMEC poderá participar de reunião de Câmara de Trabalho da qual não seja membro, com direito a voz, sem direito a voto.

Art.42- As Câmaras deliberarão, em caráter preliminar, sobre as matérias de competência do Conselho e seus pronunciamentos apresentar-se-ão sob a forma de Parecer, 
Portaria, Projeto de Resolução ou Proposição, para decisão final do Plenário. 

Art. 43 - O horário de reunião das Câmaras não poderá coincidir com o de Plenário.

Art. 44 - As Câmaras de Trabalho reunir-se-ão ordinariamente, no mínimo 1(uma) vez a cada mês, preferencialmente na sede do Conselho.

Art. 45 – O Presidente de Câmara de Trabalho enviará as matérias ao Presidente do CMEC, com antecedência mínima de 5(cinco) dias úteis para que constem da Pauta 
da Plenária.

CAPÍTULO VII
DA COMISSÃO ESPECIAL
Art. 46 - O Presidente do Conselho poderá instituir comissão especial para realizar tarefas afetas ao órgão, a qual estará automaticamente dissolvida, com o término 
dos trabalhos designados.
Parágrafo Único - Cada Comissão elegerá seu Coordenador  e Relator.

Art. 47 - A comissão funcionará com a presença da maioria simples de seus membros.

Art. 48 - Compete ao Coordenador de Comissão:
I - representar a comissão;
II - convocar e coordenar as reuniões;
III - designar relator para a matéria;

Art. 49 - Para reprodução e distribuição ao Plenário, de Pareceres e Projetos de Resoluções e outros trabalhos, estes devem ser apresentados à Coordenação do Conse-
lho até, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis antes da reunião em que deverão ser discutidos.

CAPÍTULO VIII
DA ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA

Art. 50 - O Conselho disporá de estrutura de apoio técnico, jurídico e administrativo, sendo composta de até ¼ (um quarto) da quantidade de  membros Conselheiros.

Art. 51 - O Conselho terá uma Assessoria Técnica, subordinada à Presidência, com a finalidade de prestar apoio técnico à execução de suas atividades.

Art. 52 - Compete à Assessoria Técnica:
I - prestar assessoramento ao Presidente, às Câmaras e Comissões de Trabalho e aos Conselheiros, no exercício de suas funções;
II - organizar, com aprovação do Presidente, a ordem do dia para as reuniões;
III - analisar e informar processos que lhe forem encaminhados;
IV - realizar estudos e pesquisas de interesse do Conselho;
V - manter organizado o acervo de legislação e informação de interesse do Conselho;
VI - manter atualizado o cadastro das escolas do Município;
VII - estar presente às reuniões plenárias, câmaras de trabalho e comissão especial,  prestando os esclarecimentos solicitados;
VIII - tomar as providências administrativas necessárias à convocação, instalação e funcionamento das reuniões do Conselho;
IX - controlar o consumo do material necessário aos serviços do órgão;
X - exercer outras atribuições inerentes à função.   

Art. 53 - A Assessoria Técnica contará com um(a) Secretário(a), a ela subordinado, com a finalidade de secretariar a execução dos trabalhos do Conselho.

Art. 54 - Compete ao Secretário:
I - executar serviços de digitação; 
II - organizar e manter organizado o arquivo;
III - estar presente às reuniões plenárias,câmara de trabalho e comissão especial, prestando apoio técnico;
IV - lavrar atas das reuniões em livro próprio;
V - elaborar o relatório de atividades do CMEC;
VI - atender ao público e controlar os devidos encaminhamentos; 
VII - exercer outras atividades correlatas.
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CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 55 - O CMEC, funciona em caráter permanente, salvaguardando o disposto no artigo 8º deste Regimento ou decisão em contrário do plenário.

 Art. 56 - O comparecimento dos Conselheiros às reuniões plenárias, às de Câmaras de Trabalho e às Comissões Especiais, será comprovado pela assinatura em folha 
própria.

Art. 57 - A função de Conselheiro não será remunerada, sendo considerada de relevante interesse social, e o seu desempenho tem prioridade sobre o de qualquer cargo 
público municipal de que seja titular.
  
Art. 58 - Ao Conselho ficam assegurados em dotação própria na Lei Orçamentária anual, os recursos para a sua manutenção e funcionamento.

CAPÍTULO X
DA VIGÊNCIA

Art. 59- O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 29 de  abril de 2016.

Conselheiros:
-  Adiel Anacleto da Rocha - representantes do Executivo Municipal;
 - Crélia Leite Madureira Ambires- representantes do Executivo Municipal;
- Cristiane Andrade M. de Oliveira- representantes do Executivo Municipal;
- Elisete de Olivira Barcelos- representantes do Executivo Municipal;
- Vera Ferreira Pinto- representante dos diretores de Escolas da Rede Municipal de Contagem;
- Jacqueline do Carmo Ferreira- representante das Escolas Particulares de Educação Infantil de Contagem;
- Maria da Glória Moyle- representante dos Professores da Rede Particular de Educação Infantil de Contagem; 
- Rayane Cristina Evangelista Moura -representante dos Estabelecimentos Educacionais Comunitários, Filantrópicos ou Confessionais que ofertem Educação Infantil em 
Contagem;
- Antônio Alves Neto- representante dos Professores da Rede Comunitária, Filantrópica ou Confessional de Educação Infantil; 
 - Marcella Alves da Silva Oliveira- representante dos pais de Educandos da Rede Privada de Educação Infantil de Contagem;
- Galdina de Souza Arrais - representante do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Contagem-  SINDISCON;
- Alex Chiodi - representante da Câmara Municipal de Contagem;
- Daniel Flávio de M. Carvalho - representante da Câmara Municipal de Contagem;
- Cristina Paulineli de Almeida - representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais - CIEMG;
- Alberto de Andrade Silva - representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Contagem – CDLC;
- Odil de Lara Pinto- representante das Instituições de Ensino Superior localizadas em Contagem;
- Luiz Mauro Procópio Faleiro - representante dos Servidores da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC.
Assessoria Técnica:
- José Natal de Amorim
- José Luis Hoffman
- Maria das Graças Lima Lopes
- Elaine Marangon de Oliveira
Galdina de Souza Arrais
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Contagem- CMEC

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
A Secretária da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s): 
ACÓRDÃO Nº 48/2016
PROCESSO: 02. B.00636/2009
RECORRENTE: JJF, de ofício 
RECLAMANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI.
ASSUNTO: Restituição de ISSQN retido pago em duplicidade
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
ISSQN RETIDO - REEXAME NECESSÁRIO – RESTITUIÇÃO - ART. 165 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - ARTS 39 A 41 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CON-
TAGEM – IMPOSTO RECOLHIDO EM DUPLICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DIRETA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - DIREITO À RESTITUIÇÃO – DECISÃO 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Em reexame necessário, acompanhando o voto do relator, a Câmara votou pela manutenção da decisão da Junta de Julgamento 
Fiscal que determinou a restituição à Requerente, no valor do ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza retido da empresa Empreiteira DN Ltda, nota fiscal  
Nº:000.416,  recolhido em duplicidade, valor que deverá ser  atualizado na forma do artigo 40, §1 do CTMC.

ATA DE REUNIÃO
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2016 (dois mil e dezesseis), às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da 



Contagem, 4 de agosto de 2016 Página 12 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 3923

"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.

Receita, situado à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Adminis-
trativa, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Sra. Rosangela Ferreira da Silva com as presenças dos seguintes membros componentes da 
Câmara: Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. Luciano José Nósseis dos Santos. A Sra. Flávia de Aguiar Lage não pode participar da reunião e justificou sua ausência, 
da mesma forma que o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, ainda sem suplente imediato nomeado. Aberta a sessão, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da 
última reunião. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 10842/2015-02A – EDUARDO AUGUSTO DA SILVEIRA em reexame necessário de decisão de procedência em 
primeira instância de pedido de restituição de ITBI, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira. Após leitura do relatório, o Presidente da Junta de Recursos Fiscais, 
seguindo o regimento interno passou a palavra por 15 (quinze) minutos ao Dr. Eduardo Augusto da Silveira, para sustentação oral em causa própria. Em sua fala o 
contribuinte reiterou os termos do pedido inicial, argumentando mais uma vez que o fato gerador do ITBI não ocorreu em razão de não concretização de compra e 
venda do imóvel e, por isso, tendo direito ao reembolso do valor pago antecipadamente. Em seguida foi lida pelo Sr. Relator a fundamentação de seu voto, mantendo a 
decisão de primeira instância de procedência do pedido. Retornando a palavra ao Dr. Eduardo Augusto da Silveira para tréplica, este abdicou de seu tempo, salientando 
apenas que nada mais teria a argumentar, esperando que a decisão de primeira instância fosse mantida por ser questão de direito.  Colocado em votação, o Sr. Marcelo 
Rodrigues do Carmo, invocando a segurança jurídica, pediu vista dos autos, determinando ao Requerente que providenciasse a juntada aos autos de cópia atualizada 
da matrícula do imóvel objeto da transação. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente ATA, que segue assinada por seu Presidente, por 
sua Secretária titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. Contagem, 28 de julho de 2016.PARTICIPANTES DA 
SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE; ROSANGELA FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIA; LUCIANO JOSÉ NÓSSEIS DOS SANTOS; MARCELO RODRIGUES DO 
CARMO.

Secretaria Municipal 
de Saúde

CONVOCATÓRIA
Contagem, 02 de Agosto de 2016.
Convocamos V. Sª, para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem, que será realizada Terça-Feira, dia 09 de Agosto de 2016, às 17h30min, no 
Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, localizado à Praça Presidente Tancredo Neves, n° 200, Bairro Camilo Alves, Contagem-MG. 
Pauta: 
1. Informes
1.1 Usuários
1.2 Trabalhadores
1.3 Gestores
1.4 Mesa Diretora 
2. Apreciação e votação do Plano de Ação para Promoção da Saúde do município de Contagem Resolução SES/MG nº 5.250, de 19 de Abril de 2016.
3. Aprovação do RDQA.
Atenciosamente,
Zoé Maria Vieira da Silva 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Contagem

Extrato de Ratificação
Dispensa nº 036/2016. Partes: Município de Contagem e Multimedic Comercial Ltda. Objeto: Aquisição de fralda descartável noturna Bigfral, a fim de atender as neces-
sidades dos usuários do Sistema Único de Saúde Felipe Pedro Toledo Pardinho e Natália Spanol Ferreira. Dotação Orçamentária: 1113.1.10.302.0056.2326.339030/214
801. Valor: R$ 5.991,68. Vigência: 22/07/2016 a 18/02/2017. Ratificada em 22/07/2016. Silvana Leite Ferreira – Secretaria Municipal de Saúde e Presidente da Fundação 
de Assistência Médica de Urgência de Contagem.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 012/2015
CONTRATADA: M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA
OBJETO: AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONTRATADA SUBCONTRATAR PARTE DO OBJETO LICITADO ATRAVÉS DA EMPRESA WANDER LÚCIO DOS REIS LIMA ME 
QUE EXECUTARÁ OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PRELIMINARES, ALVENARIA, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES HIDRÁU-
LICAS, O EQUIVALENTE A 28,70% DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A PLANILHA LICITATÓRIA, ATINGINDO O MONTANTE R$231.231,07 (DUZENTOS E TRINTA UM MIL, 
DUZENTOS E TRINTA UM REAIS E SETE CENTAVOS).
DA OBRIGAÇÃO DA SUBCONTRATANTE:
A SUBCONTRATANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELOS ATOS E OMISSÕES DA SUBCONTRATADA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE A 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CONTAGEM E A EMPRESA WANDER LÚCIO DOS REIS LIMA ME.
PRAZO DA SUBCONTRATAÇÃO:
O PRAZO DA SUBCONTRATAÇÃO SERÁ DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO QUE SERÁ FIRMANDO ENTRE AS PARTES.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
OCORRENDO PRORROGAÇÃO NO CONTRATO DE SUBEMPREITADA, NECESSÁRIO ANUÊNCIA EXPRESSA DO MUNICÍPIO CONTRATANTE.
A SUBCONTRATADA SOMENTE PODERÁ FIRMAR UMA NOVA SUBCONTRATAÇÃO, EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, COM ANUÊNCIA EXPRESSA DO MUNICÍPIO CONTRATAN-
TE.
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RATIFICAÇÃO: 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE ADITIVO. 
DATA: 27/07/2016

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 012/2015
CONTRATADA: M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA
OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A 10,59% (DEZ VÍRGULA CINQUENTA NOVE POR CENTO) DO VALOR 
GLOBAL, CONFORME PLANILHA ANEXA.
VALOR: R$85.252,08 (OITENTA CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 1104 08.306.0008.1127; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE: 010000
RATIFICAÇÃO: 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;
DATA: 27/07/2016

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 006/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2015
CONTRATADA: MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONTRATADA SUBCONTRATAR A EMPRESA GEOSERVICE - GEOTÉCNICA E FUNDAÇÕES LTDA PARA EXECUÇÃO DA FUN-
DAÇÃO DAS ESTACAS HÉLICES DO VIADUTO DA AV. DAS AMÉRICAS QUE ATINGE O EQUIVALENTE A 1,84% DA PLANILHA DE LICITAÇÃO.
DA OBRIGAÇÃO DA SUBCONTRATANTE:
A SUBCONTRATANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELOS ATOS E OMISSÕES DA SUBCONTRATADA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE A 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CONTAGEM E A EMPRESA GEOSERVICE - GEOTÉCNICA E FUNDAÇÕES LTDA.
PRAZO DA SUBCONTRATAÇÃO:
O PRAZO DA SUBCONTRATAÇÃO SERÁ DE 20(VINTE) DIAS CORRIDOS DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO DE EMPREITADA. 
DISPOSIÇÕES GERAIS:
OCORRENDO PRORROGAÇÃO NO CONTRATO DE SUBEMPREITADA, NECESSÁRIO ANUÊNCIA EXPRESSA DO MUNICÍPIO CONTRATANTE.
A SUBCONTRATADA SOMENTE PODERÁ FIRMAR UMA NOVA SUBCONTRATAÇÃO, EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, COM ANUÊNCIA EXPRESSA DO MUNICÍPIO CONTRATAN-
TE.
RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 20/04/2016

EXTRATO DO 8º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 021/2014 – RDC PRESENCIAL Nº 002/2014
CONTRATADA: BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1105 16.482.0008.1125; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 419002
DA RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 01/08/2016

EXTRATO DO 10º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 002/2015 – CONCORRÊNCIA Nº.015/2014
CONTRATADA: CONSÓRCIO PRO - TRANSPORTE CONTAGEM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CONTRATADA SUBCONTRATAR A EMPRESA TEC OBRAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP, PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS TIRANTES DA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO LOTE 01 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO DA TRINCHEIRA DA AVENIDA GENE-
RAL DAVID SARNOFF NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA BABITA CAMARGOS NO BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL E DO VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL PETROLÂNDIA, 
NO BAIRRO PETROLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, QUE ATINGE O EQUIVALENTE A 0,2033% DA PLANILHA DE LICITAÇÃO ATUALIZADA.
DA OBRIGAÇÃO DA SUBCONTRATANTE: 
A SUBCONTRATANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELOS ATOS E OMISSÕES DA SUBCONTRATADA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE A 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CONTAGEM E A EMPRESA TEC OBRAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP.
PRAZO DA SUBCONTRATAÇÃO:
O PRAZO DA SUBCONTRATAÇÃO SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DE MOBILIZAÇÃO/ORDEM DE SERVIÇO. 
DISPOSIÇÕES GERAIS:
OCORRENDO PRORROGAÇÃO NO CONTRATO DE SUBEMPREITADA, NECESSÁRIO ANUÊNCIA EXPRESSA DO MUNICÍPIO CONTRATANTE.
A SUBCONTRATADA SOMENTE PODERÁ FIRMAR UMA NOVA SUBCONTRATAÇÃO, EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, COM ANUÊNCIA EXPRESSA DO MUNICÍPIO CONTRATAN-
TE.
RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 10/05/2016

Famuc

PORTARIA N.º 7.571, de 22 de fevereiro de 2016.
Dispõe sobre demissão de servidor do cargo de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, considerando o relatório final do PAD 02/062/2015 e os Of. CM- 06/2016;
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RESOLVE:
Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 123, III c/c art.127, III, todos da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Veterinário, matrícula nº 
165082, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, a partir de 1º de março de 2016, o servidor Leonardo Trindade Ituassu.
    Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
    Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 22 de fevereiro de 2016.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

Funec

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2015
Das partes: FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a FEPMVZ - FUNDAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA 
EM MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTENIA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. O presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 015/2015, tem por objeto:
2.1.1. PRORROGAR por mais 03 (três) MESES, com termo INICIAL em 14 (quatorze) de JULHO de 2016 e termo FINAL em 13 (treze) de OUTUBRO de 2016, podendo ser 
modificado e/ou prorrogado, dentro do permissivo legal mediante Termo Aditivo. 
2.1.2. ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total inicialmente ajustado atualizado do Contrato Administrativo nº 015/2015, mediante ao aditamento 
do quantitativo de horas/mês, nos mesmos termos anteriores celebrados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
3.1. O valor GLOBAL do presente termo é de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
LÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
4.1. A despesa com a execução deste Termo Aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC:
112.2.04.128.0057.2346 – NATUREZA: 339035 - FONTE: 010010
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
5.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições não alcançadas pelo presente Termo Aditivo.

Transcon

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº 005/2016
 PA Nº 019/2016
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de detecção, medição e registro de imagens, conforme especificação descrita em Termo de Referência.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.452.0008.2342 – 339039-00 – Fonte: 015701
DESPACHO:
Senhor Presidente,
A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24, IV da lei 
8.666/93.
Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a GCT Gerenciamento e 
Controle de Trânsito S/A, inscrita no CNPJ nº 01.466.431/0001-00, no valor total de R$ 2.525.070,00 (dois milhões quinhentos e vinte cinco mil setenta reais).
Flávio de Lima Resende
Assistente Administrativo
Diretoria de Suprimentos e Licitações
DESPACHO:
RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a contratação da GCT Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A. Publique-se no prazo legal 
para produzir seus efeitos a partir desta data.
Contagem, 01 de agosto de 2016.
Rodrigo Geraldo Tomaz
Presidente da TRANSCON
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