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Atos do Executivo

DECRETO nº 964, de 11 de agosto de 2016

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.800, de 23 de dezem-
bro de 2015:

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.15.1.15.451.0053.2353.33903900.219301 500.000,00

TOTAL 500.000,00

Art.2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamentá-
ria:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.08.1.28.843.0003.0003.32902100.219301 500.000,00

TOTAL 500.000,00

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.800, de 23 de dezembro de 2015, conforme parágrafo 1º e 
seus incisos.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 11 de agosto de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES

Prefeito de Contagem

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria Municipal 
de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2016 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2016
PROCESSO N.º 076/2016
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VIGÊNCIA DA ATA: 03 DE AGOSTO DE 2016 À 02 DE AGOSTO DE 2017
AOS 03 (TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2016, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER ÀS DIVERSAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONTAGEM, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE 
E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS 
ABAIXO:
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA

QUANTIDADE ESTIMADA
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ITEM DESCRIÇÃO MEDIDA PMC TOTAL MARCA
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

20

TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA PREMIUM NA COR GELO, LATA 18 LITROS - PARA 
EXTERIOR / INTERIOR, REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBRO-
CIMEN- TO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, GES- SO E REPINTURA 
SOBRE TINTAS PVA OU ACRÍLICAS; ANTI-BACTÉRIA, SEM CHEIRO, RESINA À BASE DE 
DIS- PERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS 
DE METAIS PESADOS, COM REN- DIMENTO MÍNIMO DE 200 M² A 370 M², ALTA RE-
SISTÊNCIA   À ABRASÃO E AÇÃO DO TEMPO, ALTO PODER DE CO- BERTURA, DENTRE 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS PRÓ- PRIAS DE TINTAS QUE POSSUEM CLASSIFICAÇÃO 
PRE- MIUM. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER AOS REQUISITOS EXIGIDOS NAS NOR-
MAS DA ABNT E ATESTADO PELA ABRAFATI.
*VALOR NUMÉRICO PARA CADA PROPRIEDADE CORRES- PONDENTE À QUALIDADE 
MÍNIMA (ESPECIFICAÇÃO NBR 15079): COBERTURA SECA 6,0 M²/LITRO, COBERTURA 
ÚMIDA 90%, ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA 100 CICLOS. UN 150 150

HYDRO- 
NORTH 
PREMIUM R$ 143,33 R$ 21.499,50

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 21.499,50 (Vinte e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2016 
PROCESSO N.º 089/2016 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE CONTAGEM – CONPARQ, FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- 
FUNDAC, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON E FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC 
VIGÊNCIA DA ATA: 05 DE AGOSTO DE 2016 À 04 DE AGOSTO DE 2017 
 
AOS 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2016, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES, DE EMPRESA DISTRIBUIDORA, ADMINISTRADORA, OU DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO PARA O FORNECIMENTO 
DE GASOLINA COMUM TIPO C, ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL B S500 E ÓLEO DIESEL B S10, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS 
CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA 
DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA

LOTE 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC TRANSCON FUNDAC CONPARQ FUNEC TOTAL
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

01 GASOLINA COMUM TIPO C LITRO 24.000 25.000 200 12.000 1.000 62.200 R$ 3,79 R$ 235.738,00

LOTE 02

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC TRANSCON FUNDAC CONPARQ FUNEC TOTAL
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

01 ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL LITRO 480.000 30.000 1.500 7.000 1.000 519.500 R$ 2,88 R$ 1.496.160,00

LOTE 03

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Carlos  Magno de Moura Soares

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, Noême 

Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação:Ademir Oliveira, Caio Junqueira e Inês 

Guerra

Distribuição: Protocolo Geral (3352-5102)

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro Camilo 

Alves - MG

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

Assinatura Digital:

Inês Guerra - Matricula: 1118451 Vladimir Rodrigues 

Santiago - Matricula: 31368-8



Contagem, 12 de agosto de 2016 Página 3 de 16 Diário Oficial de Contagem - Edição 3929

"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.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC TRANSCON FUNDAC CONPARQ FUNEC TOTAL
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

01 ÓLEO DIESEL B S500 LITRO 24.000 0 0 0 0 24.000 R$ 2,99 R$ 71.760,00

LOTE 04

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC TRANSCON FUNDAC CONPARQ FUNEC TOTAL
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

01 ÓLEO DIESEL B S10 LITRO 7.200 10.000 0 0 3.000 20.200 R$ 3,09 R$ 62.418,00

VALOR GERAL DOS LOTES R$: 1.866.076,00 ( Hum milhão oitocentos e sessenta e seis mil e setenta e seis reais)

ERRATA 
Por conter incorreção na publicação referente ao Ato Administrativo nº. 18.359, datado de 04 de agosto de 2016, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município 
de Contagem – Doc.e nº. 3.928, de 11 de agosto de 2016, na página 06, especificamente, deverá ser considerado o abaixo descrito:
• Onde se lê: “[...] REVOGA, a partir de 04 de abril de 2016, o Ato Administrativo nº 17.689, que designa o Servidor ALBERT ROCHA DINIZ TORRES, detentor do 
cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Comunicação e Transparência, Nível Especial, CPC-861, para responder cumulativa e interinamente pela 
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude [...]”.
• Leia-se: Onde se lê: “[...] REVOGA, a partir de 04 de agosto de 2016, o Ato Administrativo nº 17.689, que designa o Servidor ALBERT ROCHA DINIZ TORRES, deten-
tor do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Comunicação e Transparência, Nível Especial, CPC-861, para responder cumulativa e interinamente 
pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude [...]”.
Nesta oportunidade republicamos o Ato Administrativo nº. 18.359, acima mencionado.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.359
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; REVOGA, a partir de 04 de agosto de 2016, o Ato Administrativo 
nº 17.689, que designa o Servidor ALBERT ROCHA DINIZ TORRES, detentor do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Comunicação e Transparên-
cia, Nível Especial, CPC-861, para responder cumulativa e interinamente pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 118/2016
Aos 11 (onze) dias de agosto de 2016, às 09h00min, reuniu-se a Equipe de Pregão, designada pela Portaria SEAD número 003, de 26/04/2016, com intuito de analisar 
e julgar as Impugnações ao Edital do Pregão Presencial número 027/2016, Processo Administrativo número 118/2016, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS, COM FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENIZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL 
E RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24 HORAS., nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Administração, apresentadas pelas Empresas TRAN-
SUEL LTDA. – EPP e COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONÔMOS DE BELO HORIZONTE LTDA. – COOSERV
O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes.
O artigo 41 da referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos: 
§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.113. 
§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as fa-
lhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) - (grifos nosso) 
As peças impugnatórias apresentadas trazem como impugnantes as empresas TRANSUEL LTDA. – EPP e COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONÔMOS DE BELO HORI-
ZONTE LTDA. – COOSERV
Diante disso, as peças apresentadas serão consideradas como ato impugnatório oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, da Lei 
número 8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, vez que os documentos foram protocolizados 
na sala da Equipe de Pregões em 08/08/2016 e 10/08/2016 respectivamente, portanto, antes do segundo dia útil anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, 
qual seja, 12/08/2016. 
Portanto, a impugnações serão recebidas, sendo consideradas TEMPESTIVAS. 
Em apertada síntese, requerem as impugnantes: 
1 – que seja retirada do edital a exigência constante do item 6.4.4;
2 – que seja retirada do edital a exigência constante do item 6.4.6;
3 - que seja retirada do edital a exigência constante do item 6.4.7;
4 - que seja retirada do edital a exigência constante do item 6.4.8
DO MÉRITO:
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A Prefeitura de Contagem se fundamenta nos seus atos com o apoio e atendimento aos princípios básicos da Administração, elencados no artigo 37 da Constituição 
Federal, quais sejam: a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
A Administração tem o dever de atender o interesse público e principalmente, no dar oportunidade ampla aos licitantes em igualdade de condições, visto que não 
poderá em qualquer tempo trazer benefícios a um determinado licitante em detrimento aos demais, pois sim, estaria em desacordo ao que determina a Lei Federal 
8.666/93 assim como a Constituição Federal.
DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DOS ITENS 6.4.4 E 6.4.6
Vejamos o que dispõe os supracitados itens:
6.4.4 – Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente (CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) para instalação e utili-
zação do sistema informatizado de controle de veículos integrado ao sistema de rastreamento por satélite e monitoramento veicular, com validade à data de apresenta-
ção da proposta;
6.4.6 - Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior (Engenheiro de Con-
trole e Automação) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente (CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), sendo o mesmo Respon-
sável Técnico (RT) da empresa licitante, habilitado para instalação e utilização do sistema informatizado de controle de veículos integrado ao sistema de rastreamento 
por satélite e monitoramento veicular.
• Comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional (is) relacionado(s) nas alíneas 6.4.6 e 6.4.7 acima será feita mediante cópia da CTPS (Carteira Profissional), ou 
da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional, ou do contrato de prestação de serviços autônomos em vigor, firmado entre 
o profissional e a empresa licitante.
• Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato constitutivo ou da ata de eleição dos administradores da mes-
ma e Certidão do órgão competente, devidamente atualizada.
Os serviços licitados incluem utilização de sistema integrado ao sistema de rastreamento e monitoramento veicular.
Por outro lado, assim dispõe o artigo 1º da Resolução 427/99 do CONFEA, regulamentando o artigo 7º da Lei 5.194/66 (Regula o exercício das profissões de Engenhei-
ro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências) c/c artigo 1º da Resolução 218/73 do CONFEA:
Art. 1º – Compete ao Engenheiro de Controle e Automação, o desempenho das atividades 1 a 18 do art. 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA, 
no que se refere ao controle e automação de equipamentos, processos, unidades e sistemas de produção, seus serviços afins e correlatos.
Art. 1º – Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em 
nível médio, ficam designadas as seguintes atividades:
Atividade 01 – Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Atividade 02 – Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 – Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 – Direção de obra e serviço técnico;
Atividade 06 – Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
Atividade 07 – Desempenho de cargo e função técnica;
Atividade 08 – Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;
Atividade 09 – Elaboração de orçamento;
Atividade 10 – Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 11 – Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 – Fiscalização de obra e serviço técnico;
Atividade 13 – Produção técnica e especializada;
Atividade 14 – Condução de trabalho técnico;
Atividade 15 – Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
Atividade 16 – Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 – Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 – Execução de desenho técnico.
Exigível, pois, pelo que dispõem o artigo 331; 342, alínea “o” e 59, caput3, da Lei 5.194/66, a qual “Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências”, que as empresas licitantes estejam devidamente registradas no CREA para desenvolver as atividades abarcadas pelo 
objeto da presente licitação, pelo que é pertinente a exigência em exame de registro ou inscrição das empresas licitantes perante o CREA para instalação e utilização 
do sistema informatizado de controle de veículos integrado ao sistema de rastreamento por satélite e monitoramento veicular, com validade à data de apresentação da 
proposta.
Tratando-se, pois, os serviços licitados ao escopo atinente ao controle e automação dos equipamentos relativos ao sistema de rastreamento via satélite e monitora-
mento veicular afigura-se pertinente a exigência em comento a, qual seja a de as licitantes possuírem em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional de nível superior (Engenheiro de Controle e Automação) devidamente reconhecido pelo CREA, sendo o mesmo Responsável Técnico (RT) destas 
habilitado para instalação e utilização do sistema informatizado de controle de veículos integrado ao sistema de rastreamento por satélite e monitoramento veicular.
DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DOS ITENS 6.4.7 E 6.4.8
Vejamos as disposições dos itens em comento:
6.4.7 – Cadastro junto ao Departamento de Estradas e Rodagem estadual DER/MG, para transporte de passageiros.
6.4.8 – Certificado de Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Carga (RNTRC) da ANTT, para transporte de cargas.
O objeto da licitação em comento é a locação de veículos, que serão utilizados no transporte de passageiros, documentos, e cargas, dentro do Município de Contagem, 
e nos Municípios circunvizinhos da região metropolitana de Belo Horizonte.
QUANTO AO CADASTRO JUNTO AO DER/MG:
A municipalidade não deve justificar a inclusão no edital de exigências previstas em lei, por óbvio, já que não está dentro do âmbito de seu juízo de discricionariedade 
e decisão. Contudo, os pontos atacados no edital devem ter relação direta com o tipo de serviço a ser prestado, pois o cadastro junto ao DER e o certificado da ANTT 
prestam-se a atestar a licitude de serviços diversos, qual sejam, transporte de pessoas e cargas respectivamente.
Trazemos à colação trecho da palestra proferida, em 14/06/2004, pelo Professor Diogenes Gasparini, no II Seminário de Direito Administrativo do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo — Licitação e contrato: direito aplicado referente ao princípio da competitividade, in verbis:
Em suma, o princípio da competitividade de um lado exige sempre que se verifique a possibilidade de se ter mais de um interessado que nos possa atender, que nos 
possa fornecer o que desejamos. Essa constatação determina ou não a promoção da licitação. Portanto, a competição é exatamente a razão determinante do proce-
dimento da licitação, mas ele tem uma outra faceta que muitas vezes é desapercebida pelo operador do Direito. Se a competição é a alma da licitação, é evidente que 
quanto mais licitantes participarem do evento licitatório, mais fácil será à Administração Pública encontrar o melhor contratado. Sendo assim, deve-se evitar qualquer 
exigência irrelevante e destituída de interesse público, que restrinja a competição. Procedimento dessa natureza viola o princípio da competitividade (grifo nosso).
Por isso, ao exigir documentação necessária e prevista em lei não há que se falar em afronta ao aludido princípio licitatório no certame em análise, pois trata-se de 
documento legal e previsto em lei específica.
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Desse modo, quanto ao cadastro junto ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais (DER) esclareça-se que é o órgão competente para auxiliar 
a fiscalização de trânsito no âmbito estadual e não é outra a finalidade do referido documento habilitatório.
A competência do DER/MG para fiscalizar o serviço licitado pelo Município decorre de previsão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), principalmente, inserida nos 
artigos a seguir. O DER compõe o Sistema Nacional de Trânsito e tem suas competências determinadas em cada Estado da federação, in verbis:
CTB
Art. 5° O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades daUnião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício 
das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educa-
ção, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.
[...]
Art. 7° Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:
[...]
IV — os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (grifo nosso).
Noutro ponto do CTB, encontra-se previsão expressa para que o Estado auxilie na fiscalização e coordenação do Sistema de Trânsito, e no caso de Minas Gerais esse 
tipo de transporte por fretamento fica a cargo do DER, in verbis:
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
I — cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das
respectivas atribuições;
[...]
V — executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos 
incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; (grifo nosso).
E ainda, cite-se de forma específica que é atribuição do órgão de trânsito estadual — DER — o controle e fiscalização no âmbito rodoviário, in verbis:
Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal:
[...]
III — executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio
firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes
credenciados; (grifo nosso).
Sendo assim, o DER conforme o Decreto Estadual n. 44.035/2005 é o órgão competente para cadastrar as empresas que prestam esse serviço no Estado de Minas Gerais 
e estipula que o referido cadastro é condição indispensável para o exercício legal da atividade, in verbis:
Decreto Estadual n. 44.035/05
Art. 2° Para efeito de prestação de serviço fretado de transporte rodoviário
intermunicipal de pessoas, considera-se:
[...]
V — fretamento contínuo — serviço autorizado pelo DER/MG, destinado ao deslocamento de empregados e servidores de pessoas jurídicas privadas ou públicas, bem 
como de grupo de pessoas matriculadas ou inscritas em estabelecimento de ensino, desde que comprovado o vínculo, em caráter habitual, mediante contrato e emis-
são de documento fiscal, com pontos de origem e destino preestabelecidos, não aberto ao público, vedado qualquer característica de transporte público;
[...]
§ 2° Nos serviços de fretamento de natureza contínua o veículo a ser utilizado na prestação de serviço será o estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
(Grifo Nosso)
Portanto, quanto ao referido item exigido no edital de licitação não há que se falar em restrição à competitividade nem em exigência descabida ou desarrazoada por ser 
previsão decorrente de lei.
QUANDO AO CADASTRO JUNTO À ANTT:
Noutro giro, importa tratar da exigência de certificado junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) quando a empresa pretende realizar transporte de car-
gas em território nacional (amplo sentido) e o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
A ANTT foi criada e teve suas competências estabelecidas pela Lei Federal n. 10.233/2001. Eis as competências da agência reguladora que interessa ao presente caso, in 
verbis:
Art. 22. Constituem a esfera de atuação da ANTT:
[...]
III – o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
IV – o transporte rodoviário de cargas;
V – a exploração da infraestrutura rodoviária federal;
Ao adentrar nas atribuições específicas da mencionada agência, tem-se que sua competência fiscalizatória irradia-se até para o transporte de passageiros na modalida-
de de fretamento, in verbis:
Art. 26. Cabe à ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao Transporte
Rodoviário: [...]
III – autorizar o transporte de passageiros, sob regime de fretamento;
[...]
VII – fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento das condições de outorga de autoriza-
ção e das cláusulas contratuais de permissão para prestação de serviços ou de concessão para exploração da infraestrutura.
[...]
§ 6° No cumprimento do disposto no inciso VII do caput, a ANTT deverá coibir a prática de serviços de transporte de passageiros não concedidos, permitidos ou
autorizados (grifo nosso).
Quanto ao transporte de cargas é de clareza meridiana a exigência do certificado, tendo em vista estar inserta na Lei Federal n. 11.442/07, in verbis:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante
remuneração, os mecanismos de sua operação e a responsabilidade do transportador.
Art. 2° A atividade econômica de que trata o art. 1° desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende 
de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), nas seguintes categorias:
I — Transportador Autônomo de Cargas (TAC), pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;
II — Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a 
sua atividade principal (grifo nosso).
Contudo, interessa salientar que ao pesquisar no sítio eletrônico da ANTT1 percebe-se que o RNTRC só é necessário para os veículos com capacidade de carga útil igual 
ou superior a 500 Kg.
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Destarte, o certificado é condição indispensável ao exercício da atividade e transporte de cargas no âmbito do Estado de Minas Gerais, ou seja, legal e imprescindível a 
exigência constante no edital da concorrência em análise.
Pelo exposto acima, não assiste razão às impugnantes.
Diante de todo o exposto, a Equipe de Pregão da Prefeitura de Contagem, ao analisar a peça impugnatória, verificou que não assiste razão às IMPUGNANTES, decidindo 
NEGAR PROVIMENTO das impugnações apresentadas mantendo a abertura da licitação para o dia 12/08/2016.
Jáder Luís Sales Júnior 
Pregoeiro
Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:
Recebo as Impugnações interpostas pelas Empresas TRANSUEL LTDA. – EPP e COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONÔMOS DE BELO HORIZONTE LTDA. – COOSERV, 
para no mérito NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente.
Posto isso, RATIFICO a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, confirmando a abertura do Pregão Presencial número 027/2016 – PA número 118/2016, para a data 
de 12/08/2016.
Contagem, 11 de Agosto de 2016.
Rafael Silveira
Secretário Adjunto de Administração
1
Art . 33. Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) são órgãos de fiscalização do exercício das profissões de engenharia, arquitetura e 
agronomia, em suas regiões. 
2Art . 34. São atribuições dos Conselhos Regionais: [...]
o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos têrmos desta lei, se inscrevam para exercer atividades de engenha-
ria, arquitetura ou agronomia, na Região;
3Art. 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 
estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 
quadro técnico.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.412
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 Assessor Administrativo, Referência FC-8, CFC-261, a servidora ELIANE DE FATIMA AZEVEDO DIAS, matrícula nº 01097677, lotada na Secretaria Munici-
pal de Defesa Social, a partir de 31 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.413
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 cargo de provimento em comissão de Diretor 
de Serviços e Manutenção, Nível VI, CPC-470, o servidor FLAVIANO LUIZ CARREIRO, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 03 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.414
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:
Art1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Gerente de Apreensão de Animais, Nível III, CPC-203, o servidor CAIO RODRIGUES FARIA GONZAGA, lotado 
na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 03 de agosto de 2016.
Art2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Serviços e Manutenção, Nível VI, CPC-470, o servidor CAIO RODRIGUES FARIA GONZAGA, lotado 
na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 03 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.415
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 em vista das exigências do setor próprio; NOMEIA, para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-20, o 
Servidor WILLIAN BRYNNER EXPOSITO, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 12 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.416
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 em vista das exigências do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 18.307, datado de 28 de julho de 2016, que nomeia o servidor FABRICIO CARLOS BRANDAO, para o cargo de provi-
mento em comissão de Diretor de Assuntos Previdenciários, Nível VI, CPC-473. 
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em Diretor de Assuntos Previdenciários, Nível VI, CPC-473, o Servidor RONAN DE OLIVEIRA SILVA, lotada na Secretaria 
Municipal de Administração, a partir de 12 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.417
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 em vista das exigências do setor próprio; NOMEIA, para o cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, 
CPC-658, o Servidor CLAYTON AUGUSTO DA SILVA CARVALHO, lotado no Gabinete do Prefeito, a partir de 12 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.418
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 em vista das exigências do setor próprio; TORNA SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 18.283, datado de 25 de julho de 
2016, a exoneração da servidora FABIANA DE OLIVEIRA AMORIM, do cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC-665, lotada na Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Social e Habitação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.419
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:
Art1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assessor I, Nível IV, CPC-357, o servidor HEITOR LUCAS SANTOS CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de 
Governo, a partir de 12 de agosto de 2016.
Art2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor I, Nível IV, CPC-357, a servidora TAMIRES FERREIRA DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de 
Governo, a partir de 12 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.420
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 em vista das exigências do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 18.120, datado de 1º(primeiro) de julho de 2016, que nomeia para o cargo de provimento em comis-
são de Assistente I, Nível I, CPC-120, a Servidora VIVIAN CARLA DE ARAUJO, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-120, o Servidor PEDRO PAULO EVARISTO, lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, a partir de 10 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.421
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 em vista das exigências do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Serviços de Saúde e Educação, Nível III, CPC-350, o Servidor WESLLEY ALMEIDA MENEZES, 
lotado na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Vargem das Flores, a partir de 12 de agosto de 2016.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-143, a Servidora CAMILA CRISTINA EVARISTO, lotado na Secretaria Municipal de 
Governo – Administração Regional Sede, a partir de 12 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.422
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 em vista das exigências do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Serviços de Saúde e Educação, Nível III, CPC-350, o Servidor WESLLEY ALMEIDA MENEZES, 
lotado na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Vargem das Flores, a partir de 12 de agosto de 2016.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-143, a Servidora CAMILA CRISTINA EVARISTO, lotado na Secretaria Municipal de 
Governo – Administração Regional Sede, a partir de 12 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.423
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 em vista das exigências do setor próprio; NOMEIA, para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Monitoramento 
de Contratos, Nível VI, CPC-483, o Servidor CASSIO ROCHA BRAGA, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir de 10 de agosto de 
2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.424
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 em vista das exigências do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 18.394, datado de 10 de agosto de 2016, que nomeia a servidora DANIELLE PEREIRA CARNEIRO DE 
OLIVEIRA, para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Serviços de Saúde e Educação, Nível III, CPC-348, lotada na Secretaria Municipal de Governo – Admi-
nistração Regional Sede.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Serviços de Saúde e Educação, Nível III, CPC-348, a Servidora DAYANE ALVES DE FREITAS, 
lotada na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Sede, a partir de 12 de agosto de 2016.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.425
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 em vista das exigências do setor próprio; NOMEIA, para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-100, 
o Servidor PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 12 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.427
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e o dis-
posto na Lei Complementar nº 150, 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 setem-
bro 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 Geral do Departamento de Projetos, Nível IV, CPC-12, o Servidor KLEBER ARAUJO ROCHA, lotado no Instituto de 
Planejamento Urbano do Município de Contagem – IPUCON, a partir de 1º(primeiro) de agosto 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.428
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 
dezembro  de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 17.956, datado de 14 de junho de 2016, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de 
Assessor Técnico, Nível IV, CPC-15, o Servidor LEONARDO ALVES MUNIZ, lotado na Fundação Cultural do Município de Contagem – FUNDAC.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico, Nível IV, CPC-15, lotado na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, o 
Servidor FELIPE AUGUSTO DA SILVA TEIXEIRA, a partir de 12 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de março de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.429
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 em vista das exigências do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 18.328, datado de 29 de julho de 2016, a exoneração de cargo de provimento em comissão de Diretora De Fiscali-
zação De Habitação, Nível VI, CPC-507, da Servidora AMANDA RIBEIRO DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Obras.
Art.2º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 18.328, datado de 29 de julho de 2016, a exoneração de cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível 
I, CPC-101, do Servidor RUBENS SEBASTIAO SOBREIRA, lotado na Secretaria Municipal de Obras.
Art.3º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 18.328, datado de 29 de julho de 2016, a exoneração de cargo de provimento em comissão de Diretor do Aterro 
Sanitário, Nível VI, CPC-511, do Servidor WELLINGTON DA SILVA ROSALINO, lotado na Secretaria Municipal de Obras.
Art.4º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 18.328, datado de 29 de julho de 2016, a exoneração de cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, 
CPC-377, do Servidor LAILSON MONTEIRO, lotado no Gabinete do Prefeito.
Art.5º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 18.283, datado de 25 de julho de 2016, a exoneração de cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, 
CPC-380, do Servidor VINICIUS SOUTO SOUZA, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.430
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 4º do Ato Administrativo nº 18.357, datado de 04 de agosto de 2016, no 
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tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comissão de  Assistente I, Nível I, CPC-119, lotado na Secretaria Municipal de Governo - 
Administração Regional Industrial, conforme abaixo descrito:

Onde se Lê: “[...] GILMAR SERAFIM COSTA  [...]”.

Leia-se: “[...] VILMAR SERAFIM COSTA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.431
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; 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; TORNA SEM 
EFEITO no Ato Administrativo nº 18.283, datado de 25 de julho de 2016, a exoneração do cargo de provimento em comissão de Assessor I, Nível IV, CPC-10, da servido-
ra ALINE MASENSINE, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de março de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.432
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; 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 EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Diretora Geral do Departamento de Gestão de Pessoas, Nível VIII, CPC-39, a servidora HELEN JOYCE CAMPOS 
DA SILVA, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a partir de 1º(primeiro) de Agosto de 2016.
Art.2º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Diretora de Educação, Pesquisa e Extensão, Nível VI, CPC-20, a servidora MARIA CRISTINA DE MACEDO 
DINIZ, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a partir de 1º(primeiro) de Agosto de 2016.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Gestão de Pessoas, Nível VIII, CPC-39, o servidor ALEXANDRE GUTEM-
BERG BERTOLINO, lotado na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a partir de 1º(primeiro) de Agosto de 2016.
Art.4º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretora Geral do Departamento Educacional, Nível VIII, CPC-42, a servidor MARIA CRISTINA DE MACEDO 
DINIZ, lotado na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a partir de 1º(primeiro) de Agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.433
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; consideran-
do 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; RESOLVE:
 Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Diretora de Avaliação e Monitoramento de Políticas de Programas e Projetos, Nível VI, CPC-72, a servidora 
MAYARA SHIGUEKI ROSSI, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 11 de agosto de 2016.    
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Gestor II, Nível IX, CPC-183, a servidora MAYARA SHIGUEKI ROSSI, lotada na Fundação de Assistência 
Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 11 de agosto de 2016.                                   
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 044/2016 – CAIXA ESCOLAR GIOVANINI CHIODI E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 
TERMO ASSINADO EM 11/08/2016 – VIGÊNCIA:31/12/2016
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANINI CHIODI. (CUSTEIO E CAPITAL).
VALOR TOTAL: R$70.040,00, SENDO:
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1121.12.361.0024.2211 – NATUREZA: 33504100  – FONTE 010100 – VALOR: R$ 15.084,00 EM 04 (QUATRO) PARCELAS, TOTALIZANDO R$ 60.336,00 
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1121.12.361.0024.2211 – NATUREZA: 33504100 – FONTE 010100 – VALOR: R$ 3.000,00 EM 01 (UMA) PARCELA.
1121.12.361.0024.2211 – NATUREZA: 44504100 – FONTE 010100 – VALOR: R$ 6.704,00 EM 01 (UMA) PARCELA.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 059/2016 – CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO ORECHIO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$5.000,00 , REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE ADEQUAÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDA-
DE ESCOLAR.
ASSINADO: 11/08/2016  - VIGÊNCIA :31/12/2016.

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 Nº49 /2016
PROCESSO: 10842/2015-02A
RECORRENTES: JJF, de ofício
REQUERENTE: Eduardo Augusto da Silveira
ASSUNTO: Restituição ITBI
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
ITBI - REEXAME NECESSÁRIO - ART. 150 §7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 71. O DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- NEGOCIAÇÃO NÃO CON-
CRETIZADA – PAGAMENTO ANTECIPADO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - DIREITO À RESTITUIÇÃO - ARTS. 39 E 71. O I DA LEI 1.611/83 - CTMC. Em reexame 
necessário mantiveram a decisão de primeira instância, julgando procedente o pedido e com isso determinando a restituição ao requerente Eduardo Augusto da Silvei-
ra, CPF Nº 764.714.036-15 do valor referente ao ITBI recolhido antecipadamente aos cofres públicos, na forma dos artigos 39, I e 71-O I da Lei 1.611/83.

ACÓRDÃO Nº 50/2016
PROCESSO 02. A.06288/2011
RECORRENTE: JJF, de ofício 
RECLAMANTE: Igreja do Evangelho Quadrangular 
ASSUNTO: Isenção de IPTU
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
IPTU - RECURSO VOLUNTÁRIO – INTEMPESTIVIDADE – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – ISENÇÃO PARA TEMPLO RELIGIOSO - PROVAS IRRE-
FUTÁVEIS NOS AUTOS - ART. 282, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 1.611/83 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –. LEI MUNICIPAL 3.496/2001. A Câmara 
por unanimidade acompanhou o relator que não conheceu do recurso voluntário em razão de sua intempestividade, porém avocou por dever de ofício o conheci-
mento da matéria para reconhecer o direito à isenção concedida para imóveis alugados e utilizados como templo religioso, destarte votando pela desconstituição dos 
lançamentos de IPTU e taxas com ele cobradas referentes aos exercícios de 2010, 2011 e 2012 para o imóvel constituído pelo lote 0014 da quadra 0023-F, situado no 
bairro Nova Contagem, de índice cadastral nº 11.671.0065.001, uma vez que existem provas irrefutáveis da utilização do imóvel para a prática do culto como templo 
religioso.

ACÓRDÃO Nº 51/2016
PROCESSO: 02. B.01143/10
RECORRENTE: JJF, de ofício
RECLAMANTE: Matias Comissionamento e Proteção de Sistema Elétrico LTDA
ASSUNTO: Lançamento do ISSQN
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
ISSQN – REEXAME NECESSÁRIO – FALTA DE RECOLHIMENTO E DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO - SUBITEM 7.03 DA LISTA DE SERVIÇOS - TABELA I – ANEXO 
II-A DA LEI 1611/83 – MULTA ISOLADA – DES – DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS. Em reexame necessário, acompanhando o voto da Relatora, confirmaram a de-
cisão de primeira instância, devendo ser revisto o lançamento para enquadramento dos serviços de elaboração de projetos, comissionamento e testes no subitem 7.03 
da lista de serviços anexa ao Código Tributário do Município de Contagem, com imposto devido à alíquota de 3%, conforme novos quadros demonstrativos de serviço 
(fls. 44 a 47) em substituição aos lançados nas folhas 07 a 10. Deve ser mantida a multa isolada aplicada com base no item 34 da tabela IV do Anexo III do CTMC.

Junta de Recursos Fiscais
ATA DE REUNIÃO
Aos 2 (dois) dias do mês de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, sob 
a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Sra. Rosangela Ferreira da Silva com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sra. Flávia de Aguiar Lage, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Aberta a sessão, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da última 
reunião e aprovação do calendário de reuniões para o mês de agosto. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02. B.00636/2009 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDI-
ZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo que, em reexame necessário, votou pela manutenção da decisão da Junta de Julgamen-
to Fiscal que determinou a restituição à Requerente do valor relativo a ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza retido da empresa Empreiteira DN Ltda, 
nota fiscal Nº: 000.416, recolhido em duplicidade, valor a ser atualizado na forma do artigo 40, §1 do CTMC. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. 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, 02 de agosto de 2016.  
PARTICIPANTES DA SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE, ROSANGELA FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIA, FLÁVIA DE AGUIAR LAGE, MARCELO RODRIGUES 
DO CARMO E MÁRIO LÚCIO GONÇALVES 
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Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO
PAC Nº. 017/2016       DISPENSA Nº. 005/2016
OBJETO: Locação do imóvel, pelo período de 12 (doze) meses para instalação USF Bela Vista, localizado à Rua Eugenia Sá Fortes n.º 755 – Bairro Bela Vista, Contagem / 
MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1.10.122.0001.2305.339039-10 CR 666 – Fonte de Recurso: 214801
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a Sra. Angelica Rocha de Medeiros, inscrito no CPF sob o nº 
039.678.396-13, referente à locação do imóvel para instalação USF Bela Vista, no período de 08/04/2016 a 07/04/2017, no valor R$ 17.760,00 (dezessete mil setecentos 
e sessenta reais).
Fabrício Henrique Martins 
Diretor geral do departamento de gestão de
 recursos logísticos da saúde 
DESPACHO:
Ratifico o procedimento e autorizo a despesa com o Locatário Sra.  Angelica Rocha de Medeiros, inscrito no CPF sob o nº 039.678.396-13, referente à locação do imóvel 
para instalação USF Bela Vista, no período de 08/04/2016 a 07/04/2016, no valor R$ 17.760,00 (dezessete mil setecentos e sessenta reais).
. Publique-se.
Contagem, 04/05/2016.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Extrato do 14º TA ao CT 188/2003/FMS, dispensa n° 145/03, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e JOSE FILINTO FILHO. Objeto: prorroga-
ção do contrato nº 188/2003/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) Dotação Orçamentária de nº 
1113.1.10.122.0001.2305.339036.14 CR 663, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 30 de dezembro de 2015.

C.M.A.S.C.

RESOLUÇÃO CMASC Nº. 007/16
O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 4507 de 29 de dezembro de 2011, 
discutiu e aprovou na Comissão de Financiamento do dia 23/06/2016 para referendar em sua 6ª Plenária Ordinária do dia 27/07/2016.
CONSIDERANDO: 
Os municípios e o DF possuem autonomia para escolher entre as ações voltadas para o PBF e o Cadastro Único, nas quais os recursos devem ser aplicados, sejam elas 
no sentido de acompanhar o cumprimento das condicionalidades; administrar os benefícios; acompanhar famílias beneficiárias; cadastrar e atualizar dados do Cadastro 
Único; fiscalizar o PBF e o Cadastro Único; e fortalecer o Controle Social do PBF, apoiando a atuação das ICS, conforme estabelece a Portaria MDS/GM nº 754, de 20 de 
outubro de 2010, dentre outras.
RESOLVE:
Art. 1º -  Aprovar o saldo de 3% do recurso do IGD-M Bolsa Família, conforme as despesas abaixo relacionadas: 
 02 Armários de aço ou madeira;
 02 Arquivos de aço;
 02 Computadores :Core i5 3470, 8GB de memória, HD 1TB 
 01 Máquina copiadora com impressora e scaner;
 01 Data Show;
 01 Notebook;
 01 Som com microfone;
 02 Máquinas fotográficas para Plano de acompanhamento das entidades;
 01 Calculadora;
 Aquisição de veículo para o Plano de acompanhamento das entidades
Art. 2º -  Esta resolução entra em vigor na data de sua emissão.
Contagem, 28  de julho de 2016.
Marilene Silva Santana Pimenta
Presidente do CMASC

C.M.D.P.D.
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ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD
No dia 13 (treze) do mês de julho de 2016, às 14h00, na Escola Municipal Antônio Carlos Lemos, rua das Paineiras, 1500, bairro Eldorado, teve início a nonagésima 
quinta (95ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, com a presença dos seguintes conselheiros 
municipais: Do Poder Executivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, titular, Lincoln Ferreira da Silva; Secretaria Municipal de Saúde, titular, Marcelo Torres 
Olímpio; Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso – SEPEDI, titular, Marcelo Lino da Silva; Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania, titular, Mário de Barros Portela; Da sociedade Civil: do segmento de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência múltipla / 
Grupo de Inclusão e Educação Escolar de Contagem – GIEC, a titular, Maria das Graças Chaves da Costa; do segmento de Entidades que atuam junto à Pessoa com 
deficiência auditiva / Associação dos Surdos de Contagem – ASC, titular, Dener Oliveira Vasconcelos e seu suplente Sulivan Wainer Netto; do segmento das entidades 
que atuam junto à pessoa com deficiência visual / Associação dos Deficientes de Contagem – ADC, suplente, José Maia dos Santos; do segmento das entidades que 
atuam junto à pessoa com deficiência intelectual / Grupo de Apoio a Pais de Autista – AMAIS, titular, Michele da Silva Musa Lopes e sua suplente, Cláudia Maria M. de 
Oliveira; do segmento de entidades prestadoras de Serviços na Área de Habilitação e Reabilitação de Pessoa com deficiência / Centro de Atendimento e Inclusão Social 
– CAIS, a suplente, Eliana Aparecida Giarola Almeida; do segmento dos Profissionais Especializados na Habilitação e Reabilitação de Pessoa com deficiência /  Sindicato 
Único dos Trabalhadores de Saúde – SIND-SAÚDE / Contagem, titular, Maria Auxiliadora Ramos Martins e do Sindicato Único de Trabalhadores em Educação – SIND-UTE 
/ Contagem, suplente, Daniel Reis Siqueira; do segmento dos Operadores de Trasporte coletivo do Município de Contagem / Sindicato das Empresas de Transportes de 
Passageiros Metropolitano – SINTRAM, titular, Paulo Raimundo da Conceição Prado; do segmento de Instituição ou Empresas interessadas na Questão da Pessoa com 
Deficiência / Conselho de Pastores e Obreiros de Contagem – COPOCON, suplente: Wagner de Oliveira; do segmento dos usuários da Política Pública da Pessoa com 
Deficiência, suplente, Jaime Ricardino da Costa. Estiveram presentes ainda: O Sr Lucinei da Silva Pontolfo, representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 
Contagem; a Sra. Alice Mourão Quintão, da SEDUC; a Sra. Cecília Aparecida Schirmer, mãe de criança com deficiência; o jovem Samuel Vinícius da Costa; o Sr.  
Agostinho José dos Santos; a Sra. Luzia Lima Moreira, da FUNEC; e, o Sr. Maurício Alves Peçanha, da Associação dos Deficientes de Contagem – ADC; Pela equipe 
técnica do CMDPD compareceram o Sr. Antônio Augusto de Souza Loures e a Sra. Fátima Lopes de Magalhães. O Sr. Sulivan Wainer Netto, nesta reunião, atuou 
também, como intérprete de LIBRAS. O Presidente Interino do CMDPD, o Sr. Marcelo Lino, cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos. Em seguida começou a 
sessão de informes. O conselheiro José Maia relatou o encontro ocorrido no município de Martinho Campos. Participaram da reunião, pessoas ligadas ao grupo de 
representantes do estado de Minas Gerais, presentes na Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência. O objetivo foi promover uma reflexão sobre a política pública 
estadual voltada à PCD. Para o Sr. Maia, o encontro mobilizou algumas das autoridades do município. Isso a seu ver, foi positivo. Na sequência de sua fala, expôs sua 
preocupação com os procedimentos atuais adotados pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) em relação às necessidades dos profissionais da Central de 
LIBRAS. Em momento posterior, o Sr. Sulivan, da Central de LIBRAS, com o intuito de melhor esclarecer esse ponto, relatou algumas normas, que sob seu ponto de vista, 
não promovem a otimização do serviço. Como exemplo citou o não repasse por telefone, por parte do CRAS, de certas informações: é o caso de “lista de documentos 
exigidos para um certo atendimento”.  Isso obriga o intérprete de LIBRAS a comparecer no órgão por mais de uma vez. A Central de LIBRAS solicita alteração nesses 
protocolos. Outra insatisfação externada pelo Sr. Maia, ressaltou a não  representação oficial do CMDPD, na Mesa de Autoridades, no evento que monitorou a 
construção de 65% das obras do CER – IV. O equipamento é essencial no atendimento à pessoa com deficiência e deveria ter a participação oficial do conselho. Em fala 
posterior, o Sr. Marcelo Olímpio observou a presença na mesa de autoridade, tanto da sua pessoa, que é conselheiro, quanto a do Secretário da SEPEDI, o Sr. Hamilton 
Lara, como uma atenuante na ausência da representação do CMDPD. O Sr. Maia verificou também, a pouca participação do público PCD. O evento contou com a 
presença majoritária de idosos. Em um outro momento, fez a reflexão da necessidade de se buscar formas mais eficazes de mobilização.  Por fim, relatou que naquele 
dia, teve que voltar de carona cedida pelo Secretário Hamilton, a quem agradeceu de público. Naquela ocasião, o ônibus ofertado pela organização do evento retornou 
antes do término dos trabalhos e partiu no momento em que se realizava a visita as obras. Os passageiros que haviam, inicialmente, embarcados foram deixados para 
trás. O Sr. Marcelo Lino realizou as seguintes ponderações: sobre a relação da Central de LIBRAS e o CRAS, ele, como Coordenador da Política Pública, havia se 
disponibilizado para mediar o diálogo entre os equipamentos sociais. Reforçou o seu interesse em fazê-lo. O Sr. Lincoln, representante da Secretaria de Desenvolvimen-
to Social, se dispôs também, a agendar uma reunião entre a coordenação do CRAS e a Central de LIBRAS. Tal encaminhamento será providenciado. Sobre a “questão do 
ônibus”, reconheceu que houve falha na organização do evento. Não estava previsto da forma como ocorreu e considerou ser um “atropelo de última hora”.  Quanto à 
ausência de representação oficial do CMDPD em evento pertinente à pessoa com deficiência, reconheceu ser um erro grave por parte da organização do cerimonial. 
Após breves ponderações, a plenária aprovou envio de ofício  ao Gabinete do Prefeito solicitando atenção maior sobre essa questão. No que diz respeito a presença do 
público PCD – o Sr. Marcelo expressou que o tema exige uma análise mais complexa. Reconheceu que a mobilização das pessoas com deficiência ainda não é a ideal. Há 
diversos fatores e particularidades que influenciam nesse comportamento. Essa é uma das tarefas do conselho e de suas lideranças. O Sr. Agostinho dos Santos teceu 
comentário sobre aspecto contido na fala do Sr. José Maia. Observou que no evento de “acompanhamento das obras do CER – IV”, que vans do Programa Sem Limite 
compareceram a cerimônia sem transportar passageiros com deficiência. Em outro informe o Sr. Lincoln noticiou publicação de decreto federal sobre o BPC (Beneficio 
de Prestação Continuada) que obriga aos novos requerentes o cadastramento no CAD-ÚNICO (Cadastro Único de Assistência Social). A conselheira Cláudia de Oliveira 
anunciou que integrantes do Grupo AMAIS realizaram reportagens e matérias jornalísticas divulgadas na “Revista da Cidade” e na Rádio Itatiaia. Na oportunidade 
divulgaram o tema sobre o Autismo e as palestras com a Sra. Anita Brito e com a Blogueira Andreia Werner (Blog: “Lagarta vira pupa”).O Sr. Mário Portela convidou os 
presentes para a inauguração do Centro de Referência LGBT. Será no dia 21 de julho, às 15h, no prédio da antiga PREVICON. Destacou na oportunidade, as ações da 
parlamentar Jô Moraes que articulou recursos em prol do equipamento social. A Sra. Alice Mourão, da SEDUC, em resposta a indagação formulada pela Sra. Eliana 
Giarola, informou que o AEE-Itinerante ocorre no turno em que a criança estuda. Em determinados casos poderá ocorrer em Salas de Apoio quando estas se localizam 
próximas às escolas. A conselheira Maria Auxiliadora Martins (Dora) demonstrou indignação por cena presenciada na linha de ônibus 101 – B. Uma pessoa com 
deficiência usuária de cadeira de rodas foi carregada para o interior do veículo, pois o “elevador” instalado no veículo não funcionava. Na oportunidade ela enviou 
mensagem telefônica ao conselheiro Célio, da TRANSCON, descrevendo o acontecido. O Sr. Marcelo Lino propôs envio de ofício do CMDPD a TRANSCON. Reconheceu a 
presteza, por parte do órgão público, em prestar esclarecimentos e os esforços que realiza na fiscalização do funcionamento dos elevadores. Ponderou porém, ser 
necessária à chamada de atenção por parte do conselho, pois os casos são recorrentes. A plenária aprovou o encaminhamento. Em outro informe o Sr. Marcelo Lino 
noticiou as realizações das festas juninas da Escola Antônio Carlos Lemos, da Associação dos Surdos de Contagem, da Associação Eldorado de Apoio à Vida e da 
Associação dos Deficientes de Contagem. Destacou também a “Caminhada pela Inclusão Social, promovida pela ADC; o lançamento dos “Cadernos de Educação 
Inclusiva”, da SEDUC e da Formatura dos Jovens Aprendizes / Emprego Apoiado promovida pelo Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS. Em outro assunto, 
destacou a participação do CMDPD (Marcelo Lino, Maurício Peçanha, Agostinho dos Santos e Célio Soares) em reunião junto a Promotoria Pública da área da Pessoa 
com deficiência (Sr. Fabiano Mendes), TRANSCON (Sr. Luís André / Advogado) e SINTRAM (Sra. Michele / Advogada). A pauta tratou da questão da transposição das 
catracas dos ônibus pelo usuário com deficiência. O Promotor de defesa da Pessoa com deficiência, o Sr. Fabiano Mendes, cobrou, da TRANSCON, prazos e procedimen-
tos para viabilizar à transposição das roletas. A TRANSCON informou a publicação da Portaria 020 / 2016, publicada no Diário Oficial, Edição 3894, de 27 de junho de 
2016, págs. 240 a 248. Essa portaria estabeleceu: 1 –  A exigência de se ter o Cartão BHBUS, como condição obrigatória, para se obter o Cartão ÓTIMO Especial. 2 – A 
prorrogação, pelo período de 365 dias, da validade dos Cartões “Ótimo Especial” emitidos durante a vigência do Decreto nº 1631, de 11 de julho de 2011, que poderão 
ser utilizados até o término de suas validades. 3 – A preferência de uso de todos os assentos dos ônibus para as pessoas com deficiência e  mobilidade reduzida, gestan-
tes, mulheres com criança no colo e idosos. O Sr. Marcelo esclareceu que houve articulação da SEPEDI para a liberação dessa portaria junto à Procuradoria Municipal. Os 
solicitantes do benefício deverão ligar para o “Call Center” do Consórcio Ótimo, tel: 3516-6000, opção 4. Os cartões serão renovados no mesmo local do BH-BUS, no 
posto do SETRA / BH. A portaria terá validade a partir do dia 27 de julho. Segundo informou o Sr. Marcelo, será instituído um grupo de trabalho para analisar outras 
reivindicações do CMDPD (1ª – A permissão facultativa para que beneficiários detentores do Cartão BHBUS, não residentes no município de Contagem, possam 
também, obter o Cartão Ótimo Especial, se assim for de seu interesse; e, 2ª – A não obrigatoriedade do Cartão BHBUS quando da renovação do Cartão Ótimo Especial 
para o público beneficiário do antigo Decreto 1631). O quê já foi decidido é a impossibilidade de atender a solicitação, também feita pelo CMDPD, de liberação 
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imediata da roleta até que o novo sistema fosse implementado. O “direito da transposição da catraca” será assegurado através do Cartão Ótimo Especial e com as 
regras contidas na Portaria 020 / 2016. O Sr. Agostinho reiterou informação, fornecida pelo Sr. Célio Soares, na reunião junto ao Promotor, que não será viável a 
instalação de um posto de atendimento em sala cedida no Metrô. O Sr. Maurício Peçanha demonstrou preocupação com a determinação do Governo Federal de revisar 
todos os benefícios concedidos às pessoas com deficiência relacionados ao BPC. Teme que o INSS demore muito tempo nesse processo e possa vir a prejudicar o 
beneficiário com deficiência. O Sr. Maurício gostaria que o CMDPD agendasse esse ponto junto ao INSS para debatê-lo. O Sr. Marcelo reforçou essa questão pois as 
revisões atingirão também, os auxílios-doenças e aposentadorias por invalidez.  Em outro assunto, o técnico Antônio Augusto relatou  reclamação emitida por usuário 
PCD, sobre a demora na marcação da perícia médica relacionada a concessão do Cartão BH-BUS. Aproveitou sua fala e noticiou recebimento de pedido de licença feito 
pelo conselheiro Agostinho José dos Santos, desde o dia 27 de junho de 2016. O Sr. Agostinho informou ser candidato às eleições de vereadores. Anunciou também, 
ofício da OAB Subseção Contagem substituindo a Sra. Ana Lúcia de Oliveira, que então representava o órgão neste conselho.  O Sr Lucinei da Silva Pontolfo, é agora o 
atual conselheiro da OAB. Os presentes deram as boas-vindas ao novo companheiro. Em momento posterior, anunciou a pré-candidatura a vereança da Sra. Luzia Lima 
Moreira e a do Sr. Maurício Alves Peçanha. Justificou-se também, a ausência do Sr. Anderson Elias da Silva, da equipe técnica do CMDPD, devido a cumprimento de 
férias regulamentar. Terminada a sessão de informes, passou-se ao segundo ponto da pauta. A plenária aprovou a Ata da 94ª reunião do CMDPD.  O terceiro ponto de 
pauta tratou da organização da Semana  da Pessoa com Deficiência – 2016. O Sr. Marcelo Lino expôs os resultados da reunião da Comissão encarregada de estruturar a 
“Semana”. Lembrou que se trata de um ano atípico, pois as restrições imposta pela lei eleitoral influenciam na organização. Justificou que no mês de setembro estará 
de férias, contudo continuará contribuindo para os trabalhos. Disse que providências já estão sendo encaminhadas, tais como os trâmites para a liberação da praça do 
Iria Diniz para o sábado, 24 de setembro. Em seguida repassou as propostas advindas da Comissão de Organização da Semana da Pessoa com Deficiência. Esta 
começará no dia 19 de setembro, numa segunda-feira. Teremos uma “Abertura Cultural” este ano. Uma escola da rede municipal será contatada. A tentativa inicial é 
promover uma parceria com o SESC e realizar uma “Rua de Lazer” com participação de crianças e jovens estudantes da unidade escolar e do público PCD. Na 
quarta-feira, dia 21 de setembro – considerado os dias municipal e nacional da inclusão da pessoa com deficiência, o intuito é realizar o Debate com os candidatos ao 
cargo de Prefeito. A confirmação deste evento dependerá da agenda dos candidatos. A OAB será contatada para uma parceria neste dia. Na sexta-feira, dia 23, teremos 
a Confraternização do Movimento da Pessoa com Deficiência. Será na Associação dos Surdos, a partir das 19h. O encerramento será no sábado, dia 24, com a 
“Caminhada pela Inclusão Social da Pessoa com Deficiência”. Neste dia poderemos contar com a exposição de trabalhos fotográficos e apresentações de estudantes ou 
usuários das entidades da área.  O conselheiro Daniel Siqueira aventou a possibilidade do “Debate com os Candidatos” ser feito junto com o SIND-UTE. Colocará esse 
assunto junto a Diretoria do sindicato e trará uma resposta na próxima reunião da Comissão de organização. A Sra. Cecília Schirmer esclareceu a impossibilidade de sua 
Exposição de Fotografias compor a grade de eventos da “Semana”. É que o seu trabalho tem financiamento intermediado pelo Fundo Municipal de Cultura. O 
cronograma e os locais de exposição apresentados por seu projeto não puderam ser modificados devido as regras estipuladas. Sua Mostra de Fotografias acontecerá no 
dia 17 de setembro, na Praça da Glória, no dia 24 de setembro na Praça Tancredo Neves e no dia 01 de outubro, na Praça da Jabuticaba. O tema apresentará situações 
de inclusão social da pessoa com Síndrome de Down. A palestra prevista, em seu calendário, só acontecerá após a apresentação da mostra fotográfica. O conselheiro 
Paulo Prado informou articular a liberação de ônibus para o transporte de estudantes e usuários com deficiência para os eventos da “Semana”. Trará uma resposta mais 
consolidada na próxima reunião. Fez reflexão sobre as palavras do Sr. Marcelo Lino que vê o ano eleitoral como um dificultador para se obter os veículos. A Sra. Luzia 
Lima Moreira, ao analisar os eventos ocorridos em anos anteriores, identificou uma presença menor de estudantes com deficiência das escolas públicas. Se prontificou a 
articular a participação de estagiários da FUNEC no trabalho de mobilização dos estudantes com deficiência. O técnico Antônio Augusto transmitiu informe da Sra. 
Francimara Batista, da E. M. Antônio Carlos Lemos, que noticiou que os estudantes preparam uma apresentação da Fanfarra para exibição na Praça do Iria Diniz, antes 
da saída da “Caminhada”. A Sra. Michele Musa Lopes anunciou que o Grupo A-MAIS organiza uma palestra com a Dra. Cristina Silveira, para o dia 17 de setembro, no 
sábado. O tema abordará a questão do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) e autismo. O Sr. Marcelo Lino propôs que este evento se agregue ao calendário da 
“Semana” deste ano. A plenária aprovou este encaminhamento. O Sr. Marcelo colocou a estrutura da SEPEDI a disposição para a organização da palestra. A Sra. 
Michele fará contato posterior com o Sr. Marcelo para detalhar melhor esse ponto. O Sr. Maurício Peçanha ressaltou a importância dos eventos e teceu comentários 
sobre a participação da pessoa com deficiência diante dos desafios impostos pela Inclusão Social. O Sr. Daniel Siqueira reforçou as palavras do Sr. Maurício e colocou o 
SIND-UTE no auxílio da tarefa de divulgação, principalmente junto as escolas. Disse ser necessário dar o máximo de visibilidade aos eventos, inclusive divulgando-os 
através de cartazes afixados nos ônibus de Contagem. O Sr. Marcelo Lino concordou e ressaltou a urgência de definição da grade de programação pois assim poderá se 
focar nas tarefas de divulgação e mobilização. Lembrou que os eventos anteriores foram propagados na Rádio Favela. Espera que este ano, sejam anunciados, também 
na Rádio Itatiaia. Em seguida, o Sr. Maurício e o Sr. Daniel abordaram a importância de uma inclusão escolar eficaz. “É preciso valorizar o potencial do ser humano e 
não focar em suas limitações”- concluiu o Sr. Maurício. A Sra. Luzia disse ter esperança na Educação Infantil que poderá promover novos resultados qualitativos para 
uma sociedade inclusiva. O Sr. José Maia propôs para o próximo ano, a organização de um “Concurso de Cartaz” junto aos estudantes da rede pública, como uma 
estratégia de envolvimento da comunidade escolar. A próxima reunião da Comissão de Organização da Semana da Pessoa com Deficiência ocorrerá no dia 20 de julho, 
as 14h, na Associação dos Surdos de Contagem. A plenária aprovou todos os encaminhamentos e a sequência dos trabalhos organizativos. O quarto ponto da pauta 
propôs uma análise sobre os procedimentos operacionais adotados, atualmente, pela   “Central de LIBRAS”. O Sr. Marcelo Lino contextualizou a situação. Relatou que a 
cerca de um ano atrás o CMDPD convocou reunião junto à comunidade surda com o objetivo de estabelecer critérios para o funcionamento da Central de LIBRAS. O 
que se pretende agora é analisar se o decreto estabelecido permite funcionalidade ao atendimento e, caso contrário, revisar o texto regulatório. Para a implementação 
da Central foi assinado convênio entre a Prefeitura e Associação dos Surdos. Esta, hoje conta com um gestor remunerado responsável pelo serviço. A prefeitura não tem 
ingerência nessa escolha. A palavra foi passada para o Sr. Dener Oliveira Vasconcelos, gestor da Central de LIBRAS. Ele fez um breve histórico do processo de implanta-
ção. Disse que a comunidade surda debateu as normas de implementação da Central. Este trabalho foi norteado por um texto apresentado pela equipe do CMDPD.  No 
dia a dia da prestação de serviços vários atendimentos são realizados: serviço de intérprete em palestras, reuniões, entrevistas de emprego, conferências, atendimento à 
plano de saúde, atendimento no SUS, atendimento em lojas, inclusive em reclamações para troca de mercadorias e etc. Hoje a Central de LIBRAS tem cadastrados cerca 
de 350 surdos.  O Sr. Sulivan Netto falou em seguida. Teceu considerações sobre a relação entre o CRAS e os profissionais da Central de LIBRAS, anteriormente tratada. 
Depois, respondeu indagação formulada pelo técnico Antônio Augusto e esclareceu que a Central de LIBRAS realiza, com frequência, o atendimento junto ao SUS. Uma 
das dificuldades encontradas, muitas das vezes, é a demora no atendimento da pessoa surda. O intérprete permanece o tempo todo durante o período de espera da 
consulta. Solicitou um tratamento diferenciado para o surdo, nestes casos, com o intuito de otimizar os serviços da Central de LIBRAS. O Sr. Marcelo Lino esclareceu que 
nem sempre se pode  evocar o tratamento prioritário para as pessoas com deficiência. É o que ocorre na área da Saúde, principalmente em atendimento de urgência. 
Neste caso, as normas seguem o Protocolo de Manchester. Este classifica, após uma triagem baseada nos sintomas, os doentes por cores, que representam o grau de 
gravidade e o tempo de espera recomendado para atendimento. Aos doentes com patologias mais graves é atribuída a cor vermelha, atendimento imediato; os casos 
muito urgentes recebem a cor laranja, com um tempo de espera recomendado de dez minutos; os casos urgentes, com a cor amarela, têm um tempo de espera 
recomendado de 60 minutos. Os doentes que recebem a cor verde e azul são casos de menor gravidade (pouco ou não urgentes) que, como tal, devem ser atendidos 
no espaço de duas e quatro horas. Em seguida, o Sr. Marcelo propôs uma reunião para o dia 21 de  julho, na Associação dos Surdos, as 14h. O objetivo será analisar se 
há uma necessidade de revisão do marco legal que implementou a Central de LIBRAS. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata desse encontro, a qual será lida e 
aprovada pelos participantes da 96ª Plenária e assinada pelos presentes desta 95ª reunião.

Famuc



Contagem, 12 de agosto de 2016 Página 15 de 16 Diário Oficial de Contagem - Edição 3929

"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.

PORTARIA N.º 7.726, de 11 de julho 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 02/008/2016 e os Of. CM- 037/2016;
RESOLVE:
Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, III c/c art.134 e 123, todos da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Terapeuta Ocupa-
cional, matrícula nº 199873, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, a partir de 25 de julho de 2016, a servidora Márcia Paula Campos 
Muramaa.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 11 de julho de 2016.
SILVANA LEITE PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA N.º 7.736, de 20 de julho 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 02/069/2015 e o MEMO/COR/CGM - 066/2016;
RESOLVE:
Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, III c/c art.134 e 123, todos da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Assistente Adminis-
trativo, matrícula nº 199625, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, a partir de 03 de agosto de 2016, a servidora Camila Gomes Silva 
Dias.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 20 de julho de 2016.
SILVANA LEITE PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA N.º 7.751, de 03 de agosto de 2016.
Dispõe sobre o relatório final do PAD 001/2014
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, e suas alterações posteriores, considerando o relatório final do PAD nº 001/2014 em desfavor da empregada pública D.P.S;
RESOLVE:
Art. 1° - Acolher o relatório final do PAD nº 001/2014. 
Art. 2° - Arquivar os autos do respectivo PAD.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 03 de agosto de 2016.
Silvana Leite Pereira
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

Funec

PORTARIA nº 027/2016/GAB/SEDUC, 08 DE .AGOSTO DE 2016.
CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA CONSTITTUIR O MARCO REGULATÓRIO NECESSÁRIO  PARA APERFEIÇOAR O AMBIENTE JURÍDICO E INSTITUCIONAL ENTRE A 
SECRETÁRIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM E A REDE CONVENIADA E DÁ  OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Secretário Municipal de Educação e Cultura do Município de Contagem, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a exigências legais, em especial aquelas contidas no caput do Artigo 37, da Constituição da Republica, nos artigos 48 e seguintes da Lei Complementar n° 
142/2013, no Decreto n° 102/2013 e demais dispositivos aplicáveis à espécie;
Considerando o grande número de Contratos, Convênios e de Parcerias formalizados pela SEDUC e com a rede conveniada em todo município;
Considerando, finalmente, a necessidade de formalização do marco regulatório para a construção de uma agenda política ampla para aperfeiçoar as relações institucio-
nais e jurídicas entre a SEDUC e a rede conveniada . RESOLVE:
Artigo 1º -  Constituir uma Comissão Especial para preparar o marco regulatório que terá como meta central otimizar e aperfeiçoar as relações institucionais entre a 
SEDUC e a REDE CONVENIADA conforme decisão tomada em reunião do grupo de gestores envolvidos, realizada no dia 09 de Junho do corrente ano.
Artigo 2º - Ficam designados os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Especial descrita no Caput:
1. Sônia Regina Mello Oliveira , Secretária Adjunta de Educação, Matrícula 087467;
2. Frederico Soares Vilarinho, Auxiliar de Secretária, Matrícula 01389226;
3. Neide Pope Braga , Assitente 2, Matrícula 129100;
4. Maria Dolores Lima de Paiva, Vice presidente do CEI Bem te vi- Movimento Pró Creche e,
5. Fabiane Batista Ramos , Representante da casa de apoio A criança carente do Municipio de Contagem.
Artigo 3º -  A Comissão Especial deverá entregar os trabalhos para o Secretário Municipal de Educação em até 60 dias .
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Artigo 5º - Revoga-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
José Ramonieli Raimundo Dos Santos 
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Secretário Municipal de Educação e Cultura

EDITAL PÚBLICO 014/2016 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-03/2014
 O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-03/2014, a 
Portaria nº 36 de 10 de Fevereiro de 2015,  a Portaria nº 016 de 28 de Janeiro de 2016, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de 
vagas do quadro de pessoal da FUNEC, obedecendo-se a classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:
CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA
HORÁRIO

PROFESSOR DE QUÍMICA 01 M 15/08/2016 09:00

PROFESSOR DE FÍSICA 01 M 15/08/2016 09:30
As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas.
Local: FUNEC –  Av. João César de Oliveira, 2415 – Eldorado  - Contagem – 4º Andar - Auditório
Telefone: 3356-6695 / 3391-7669
2.  O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
01 foto 3x4 recente;
Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento;
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(s) filho(s) menores de 14 anos e Cartão de Vacina atualizado;
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, 10 de Agosto de 2016.
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Presidente Interino

PORTARIA Nº 113, de 03 de agosto de 2016.
Exonera a servidora pública que menciona e dá outras providências.
O Presidente Interino da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
Artigo 1º - Exonerar, a pedido, a servidora ANTÔNIA EUSTÁQUIA CAMPOS MONTEIRO, Professora de português,  matrícula 209821, a partir de 02/08/2016.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02/08/2016.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
JOSÉ RAMONIELE RAIMUNDO DOS SANTOS
PRESIDENTE INTERINO

PORTARIA Nº 117, de 11 de agosto de 2016.
Concede Licença Sem Vencimento ao servidor que menciona e dá outras providências.
O Presidente Interino da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER Licença Sem Vencimento por um ano, servidor do cargo de Professor de Física, ALEXANDRE KANSAON COSTA, matrícula 372986, pelo período de  
20/08/2016  até 19/08/2018.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
JOSÉ RAMONIELE RAIMUNDO DOS SANTOS
PRESIDENTE INTERINO

C.ONTERRA

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 003/2013, PA n.º 003/2013, DL n.º 003/2013.
Contratante: Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem - CONTERRA “em liquidação”, CNPJ n.º. 41.871.922/0001-51.
Contratado: Atual Publicações Ltda. ME, CNPJ n.º 05.379.539/0001-17.. 
Objeto:  Acréscimo de 18,6459% ao Contrato Administrativo n.º 003/2013. Valor: R$ 1.121,15; para diagramação, arte final e publicação de edital de convocação da 
AGE.
A despesa decorrente correrá por conta da dotação Orçamentária do exercício de 2016, Projeto Atividade de nº 1.04.4.28.846.0003.0008, Natureza da despesa 
33903962, fonte do recurso 010000. 
Assinado 09/08/2016, vigência: 12/08/2016 a 28/02/2017.
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