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Atos do Executivo

LEI COMPLEMENTAR Nº 223, DE 20 DE JULHO DE 2017

Altera a Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, que “Reorganiza as gratificações que menciona, instituídas na Administração Direta e Indireta do Município 
de Contagem, excetuando as gratificações específicas da área técnica de saúde, e dá outras providências”.

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

Art. 1º Ficam acrescidos os incisos V, VI e VII ao parágrafo único do art. 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, com a seguinte redação:

 “Art. 18 ...........................................
Parágrafo único ...............................
V – Formação Pedagógica;
VI – Gestão Pedagógica;
VII – Articuladores Comunitários. ”

Art. 2º VETADO

Art. 3º Ficam acrescidos os incisos XVI e XVII ao art. 31 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, com a seguinte redação:

“Art. 31 .........................................
XVI – Técnico Superior em Gestão Pública Municipal;
XVII – Técnico Superior em Meio Ambiente. ”

Art. 4º - Revoga-se o inciso IV do parágrafo único do art. 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016.

Art. 5º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

RAZÕES DE VETO PARCIAL
MENSAGEM DE VETO Nº 006, DE 20 DE JULHO DE 2017

Comunico a Vossa Excelência que, ao analisar a Proposição de Lei nº 18/2017, que “Altera a Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, que “Reorganiza as grati-
ficações que menciona, instituídas na Administração Direta e Indireta do Município de Contagem, excetuando as gratificações específicas da área técnica de saúde, e dá 
outras providências”, originária do Projeto de Lei Complementar nº 003/2017, de autoria do Poder Executivo, nos termos do inciso II do art. 80 c/c art. 92, inciso VIII da 
Lei Orgânica, sou levado a vetá-la parcialmente, pelas razões que passo a expor.
A Proposição de Lei em comento objetiva ampliar os programas e projetos desenvolvidos por Professor de Educação Básica e Pedagogo passíveis de recebimento da 
Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM. Dispõe ainda que a Gratificação de Incentivo à Produtividade – GIP será paga aos Técnicos Superiores em 
Gestão Pública e em Meio Ambiente. Contudo, insta salientar que referida proposição sofreu alteração por emenda aditiva do Poder Legislativo, que acrescentou o art. 
2º instituindo a Gratificação de Desempenho de Atividade Fiscal - GAF para os Técnicos em Agronomia.

Inicialmente, destaca-se que o conteúdo apresentado viola norma constitucional de reprodução obrigatória na Constituição Estadual e, também, na Lei Orgânica 
Municipal, qual seja a que reserva privativamente ao Chefe do Executivo do respectivo ente federativo a iniciativa de elaborar leis que versem sobre criação de cargos, 
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração (art. 61, §1º, II, “a” da Constituição Federal de 1988). Não foi por 
outra razão que a Lei Orgânica Municipal, no seu art.76, II, “a”, ao dispor sobre a competência legislativa privativa do Prefeito Municipal assim estabeleceu:

"Art. 76 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta Lei Orgânica: 
(...)  
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II - do Prefeito:                                                                                                                      
(...) 
a) a criação de cargo e função pública da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração e subsídio, observados os parâmetros 
da lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 19, de 31 de janeiro de 2000)”.

A mencionada mácula, portanto, transgride frontalmente o princípio da separação e harmonia entre os poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República 
Federativa do Brasil e, por simetria, no art. 6º inserido na Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como na Lei Orgânica do Município de Contagem.

Sobre o tema, destaca-se o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal consonante com os dispositivos legais citados:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ART. 3º DA LEI 15.215, DE 17.6.2010, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA 
A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA. NORMA LEGAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE 
OFENSA AOS ARTS. 61, § 1º, II, a, e 63, I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERIGO NA DEMORA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IGUALMENTE DEMONSTRADO. 1. É 
firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a remunera-
ção de pessoal. O desrespeito a essa reserva, de observância obrigatória pelos Estados-membros, dada sua estreita ligação com o postulado da separação e indepen-
dência dos Poderes, viola o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 2. A atuação dos membros das Assembleias Legislativas estaduais acha-se submetida, no processo 
de formação das leis, ao art. 63, I, da Carta Magna, que veda o oferecimento de emendas parlamentares das quais resulte aumento da despesa prevista nos projetos de 
exclusivo poder de iniciativa do Governador. 3. São vários os precedentes desta Casa que declararam a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, de leis que, 
ao instituírem novas gratificações, aumentaram a remuneração de determinadas categorias de servidores públicos. Nesse sentido, por exemplo, a ADI 3.791, rel. Min. 
Ayres Britto, DJe publicado em 27.8.2010; a ADI 2.249, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 17.2.2006; e a ADI 1.954, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.6.2004. 4. Conveni-
ência da suspensão liminar da eficácia de norma legal que, além de gerar relevante encargo aos cofres públicos estaduais, impõe o pagamento de parcela remunerató-
ria de inequívoca natureza alimentar, de difícil restituição. 5. Medida cautelar deferida por unanimidade. ” (ADI nº 4433, rel. Min. Rosa Weber, julgamento da liminar 
em 10.11.2010; julgamento final em 02.10.2015).

Noutro giro, ao estabelecer o acréscimo remuneratório através da criação de gratificação ao Técnico em Agronomia, essa disposição reflete diretamente no orçamento 
municipal, visto que todas as despesas dele decorrente correriam a expensas do Executivo.

Essa medida viola a lei de diretrizes orçamentárias, pois não dispõe de autorização específica para o aumento de gastos almejado. A proposta também não prevê do-
tação orçamentária adequada e suficiente, fator que contraria frontalmente o princípio orçamentário previsto nos artigos 63, I e 167, II, da Constituição da República, 
artigos 68, I, e 161, II, da Constituição Estadual, artigo 136, da Lei Orgânica do Município, e artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101/2000), que prescreve a necessidade de prévia dotação orçamentária para criar ou aumentar qualquer despesa pública, dentre outros requisitos.

Nesse sentido, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem se manifestado, de forma inequívoca e pacífica, sobre a inconstitucionalidade de 
projetos de lei que tratam de matérias, tais como a apresentada na proposição em comento. Veja-se, a título de exemplificação, mutatis mutandis, a decisão a seguir:

“ EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO QUE AUTORIZA A CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 
INCENTIVO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA - REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL - MATÉRIA RESERVADA À COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. A Lei Municipal ao dispor sobre concessão de gratificação de incentivo aos pro-
fessores de educação física da rede pública conflita com dispositivos da Carta Estadual, que reservam ao Chefe do Executivo a iniciativa dos projetos sobre remuneração 
de servidores e gestão de recursos, criando aumento de despesas, sem indicação da fonte de custeio. Ao invadir competência do Poder Executivo, acabou também por 
ofender o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 173, §1º). O fato de ser uma lei autorizativa não afasta a sua inconstitucionalidade. ” (TJMG - Ação 
Direta Inconst 1.0000.14.103071-8/000, Relator (a): Des. (a) Paulo Cézar Dias, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 25/05/2016, publicação da súmula em 10/06/2016)

Essas, Senhor Presidente, as razões do VETO PARCIAL ao artigo 2º ora apresentado, as quais submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Munici-
pal.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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LEI COMPLEMENTAR Nº 224, DE 20 DE JULHO DE 2017

Concede reajuste nos vencimentos dos servidores efetivos, integrantes do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Contagem, e dá outras providências.

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

Art. 1º Os valores constantes dos Anexos II a III da Lei Complementar nº 200, de 18 de janeiro de 2016, ficam reajustados em 7,71% (sete vírgula setenta e um por 
cento). 

Art. 2º Ficam alterados os Anexos IV, VI e VII da Lei Complementar nº 200, de 18 de janeiro de 2016, conforme tabela anexa.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão à conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente desta Câmara Munici-
pal.

Art. 4º O reajuste de 7,71% (sete vírgula setenta e um por cento), que menciona o artigo 1º, é extensivo aos proventos de aposentadoria dos servidores efetivos inati-
vos.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2017.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO N.º 165, DE 20 DE JULHO de 2017

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 Munici-
pal nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

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

1.02.4.18.541.0053.2356.33903900.211701 500.000,00

1.02.3.13.392.0064.2324.33504300.212471 120.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.44504100.010100 670.000,00

1.12.1.12.365.0024.2210.44504100.010100 200.000,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31900500.010000 8.000,00

1.12.2.12.122.0045.2041.33903600.010000 2.500,00

1.12.2.12.122.0045.2041.33904600.010000 52.000,00

1.12.2.28.843.0003.0009.46907100.010000 136.518,52

1.12.2.28.846.0003.0010.33909300.010000 35.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903700.214901 4.000.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903900.215001 200.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.44905100.215001 1.000.000,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31909400.010000 210.000,00

1.13.1.10.122.0001.2305.33909300.214801 45.000,00

1.02.3.13.392.0064.2324.33903100.212471 100.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33909300.010100 115.000,00

TOTAL 7.394.018,52
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Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial 
das seguintes dotações orçamentárias:

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

1.08.1.28.843.0003.0003.46907100.010000 171.518,52

1.10.5.16.482.0008.1126.44905100.212456 220.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33504100.010100 670.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33903900.010100 115.000,00

1.12.1.12.365.0024.2210.33504100.010100 200.000,00

1.15.1.15.451.0055.1136.45678200.211701 500.000,00

1.13.1.10.122.0001.2305.33903900.214901 45.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33503900.214901 2.000.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903000.215513 1.200.000,00

1.13.1.10.302.0067.2363.33933900.214901 2.000.000,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31901100.010000 272.500,00

TOTAL 7.394.018,52

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, 
conforme parágrafo 1º e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO N.º 166, DE 20 DE JULHO DE 2017

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 Munici-
pal nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

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

1.02.4.18.122.0001.2004.33903900.010000 4.991,61

1.07.1.04.122.0001.2271.33903000.010000 531.000,00

1.07.1.04.122.0001.2271.33903700.010000 681.675,78

1.07.1.04.122.0001.2271.33903900.010000 1.852.524,22

1.07.1.04.122.0001.2271.33909100.010000 200.000,00

1.02.3.13.392.0064.2324.44905200.310042 58.500,00

1.17.1.06.122.0001.2021.33903000.010000 31.427,73
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1.13.1.10.122.0008.1129.33903000.010200 316.000,00

1.07.1.04.122.0001.2271.33909300.010000 53.000,00

1.02.3.13.392.0064.2324.33903900.310042 46.400,00

1.02.3.13.392.0064.2324.33903000.310042 27.200,00

1.07.1.04.126.0049.2310.33903900.010000 345.800,00

TOTAL 4.148.519,34

 

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial 
da seguintes dotações orçamentárias:

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

1.02.4.18.541.0053.2356.33903700.010000 4.991,61

1.07.1.04.129.0055.1134.44903900.310030 53.000,00

1.17.1.06.182.0061.2331.33903900.010000 31.427,73

1.13.1.10.302.0056.2326.33503900.010200 316.000,00

1.08.1.28.843.0003.0003.46907100.010000 3.743.100,00

TOTAL 4.148.519,34

 

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2017 – PROCESSO ADMINIST. NÚMERO 082/2017
EDITAL NÚMERO 030/2017
OBJETO: Contratação de agência de propaganda para dar publicidade a ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais do município de Contagem/MG.
ERRATA AO EDITAL II
Senhores Licitantes,
Tem o presente a finalidade de informar que o edital da Licitação acima referenciada sofreu as seguintes alterações.
O item abaixo passa a conter a seguinte redação:
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
g.3) .......
g.4) As Propostas Técnicas e Comercial de cada Licitante - INVÓLUCROS 1 a 4 deverão ser entregues na sessão pública de abertura cujo local e data serão previamente 
divulgados no DOC – Diário Oficial do Município, Órgão Oficial de Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais e Institucionais do Município de Contagem, em INVÓLU-
CROS separados, fechados e lacrados pela licitante.
Todos os invólucros deverão estar etiquetados conforme modelo definidos no item 7 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. As 
etiquetas deverão estar escritas em letra maiúscula, fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5 cm.
A presente errata justifica-se pela divergência dos modelos de etiquetas dos itens 7 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 12 – REGRAS 
DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E BRIEFING (Termo de Referência).
As demais condições permanecem INALTERADAS.
Visto que a alteração acima não interfere na elaboração das propostas por parte das empresas interessadas, fica mantida a data de 18/08/2017 para e entrega dos 
envelopes.
Contagem, 19 de julho de 2017.
Comissão Permanente de Licitações
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PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2017 � PROCESSO Nº. 112/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA A LASER PARA IMPRESSÕES DE DADOS VA-
RIÁVEIS, ENDEREÇAMENTO, DOBRA E LACRAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA RECEITA, marcado para às 09h00min do dia 03/08/2017.
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. O edital poderá ser obtido através dos 
sites www.contagem.mg.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Conta-
gem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para gravação 
magnética sem custos. Informações: (31) 3356.6658. Contagem, 19/07/2017 - Equipe de Pregões.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.140
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionado, com base nos despachos exarado no Ofício nº. 
864/2017/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Local A partir de:

ADILAMARA PATRICIA DE ARAUJO 01093785 Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida 04/07/2017

PAULO SILVA JUNIOR 01357219
Escola Municipal Professora Júlia Kubitschek 
de Oliveira 09/07/2017

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.141
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especificados, com base nos despachos exarados no Ofício nº 865/2017/GAB/SEDUC e nos Termos de Compromisso por estes assinados:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar da Flexibilização

Período

Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

ANA CRISTINE FERREIRA COUTINHO 01232483
Escola Municipal Francisco 
Borges da Fonseca 10/07/17 14/07/17 13h às 17h30 min

ARLEY MESSIAS 01274640
Escola Municipal Machado de 
Assis 14/07/17 21/07/17 13h às 17h30 min

BRIGIDA ROSA ANDRADE DOS 
SANTOS 01317900

Escola Municipal Professora Júlia 
Kubitschek de Oliveira 03/07/17 08/07/17 7h às 11h30min

DANIEL CASSIN DUTRA ALVES 01280070
Escola Municipal Rita Carmelinda 
Rocha 12/07/17 06/09/17 7h às 11h30min

DANIELA FERNANDA SIQUEIRA 
RACHID 01213756 Escola Municipal Walter Lopes 17/07/17 19/07/17 7h às 11h30min

ERIKA RODRIGUES MECHETTI 01320340
Escola Municipal Domingos José 
Diniz Costa Belém 10/07/17 03/09/17 13h às 17h30 min

HEDNAMAR MARIA CORREA 
PEREIRA 01352519

55Escola Municipal Randolfo 
José da Rocha 05/07/17 22/12/17 7h às 11h30min

IZABEL DA CONCEIÇAO ABREU 
SENA 01460249

Escola Municipal Carlos Drum-
mond de Andrade 06/07/17 21/07/17 7h às 11h30min

PAULO SILVA JUNIOR 01357219
Escola Municipal Ivan Diniz 
Macedo 10/07/17 23/12/17 7h às 11h30min

RAIMUNDA NONATA GONÇALVES 01334758 Escola Municipal Walter Lopes 17/07/17 19/07/17 7h às 11h30min
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VIVIANE DIETZE VELOSO LEMOS 01279110
Escola Municipal Rita Carmelinda 
Rocha 11/07/17 22/07/17 7h às 11h30min

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em flexibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.142
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º (primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; CONCEDE 
AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 1º (primeiro) de 
agosto de 2017, as servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, tendo as servidoras o direito ao recebimento 
da Gratificação de Incentivo à Produtividade - GIP, a partir da data de início da flexibilização ampliada de jornada de trabalho, nos termos dispostos na Lei Complemen-
tar nº 135, de 12 de abril de 2012.

NOME MATRÍCULA CARGO NÍVEL PADRÃO

CARLA DE LEMOS SALES 1459038 Assistente Social XII P1

JANE LIMA SILVA 1457647 Assistente Social XII P1
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

PORTARIA SEDUC Nº 18, DE 01 DE JUNHO DE 2017

Designa membros para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação para fiscalização da execução de Parcerias celebradas entre a Secretaria de Educação e as 
organizações da sociedade civil, para a consecução de Atividades de Educação Integrada, conforme estabelecido na Lei Federal 13.019/2014 e no Decreto Municipal 
30/2017.

O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, em substituição ao Secretário de Educação, e no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

Art. 1º – Designar os membros abaixo relacionados para constituírem a Comissão de Monitoramento e Avaliação para fiscalização da execução de Parcerias celebradas 
entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e as organizações da sociedade civil, cujo objeto esteja relacionado às Atividades de Educação Integrada:

 - Sheila Mota Brandão, Matrícula 01432962;
 - Frederico Soares Vilarinho, Matrícula 01389226;
 - Maria Silene Oliveira de Andrade, Matrícula 1427284
 
Art. 2º – A presente Comissão será designada pelo nome Comissão de Monitoramento e Avaliação de Atividades de Educação Integrada, cuja sigla será CMA-AEI.

Art. 3º - A CMA-AEI é a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento, aprimoramento, padronização e controle de resultados do conjunto de 
parcerias firmadas entre a SEDUC e organizações da sociedade civil cujos objetos estejam relacionados à execução de atividades de educação integrada, sendo de sua 
competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e nos 
termos do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017.

Art. 4º – A presente Portaria só poderá ser alterada por meio da publicação de nova Portaria, que altere expressamente os membros da CMA-AEI
.Parágrafo Único. A alteração dos membros da CMA-AEI ensejará a elaboração de Termos Aditivos em todos os Termos de Parceria monitorados e avaliados por ela.

Art. 5º –  Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Secretaria Municipal de Educação, em Contagem, em 20 de julho de 2017.
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Hudson Gustavo de Souza
Secretário Adjunto Executivo de Educação

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria de Assistência Social
Edital de Notificação/Intimação

Tendo em vista a devolução do AR dos Correios, dando conta da não localização do Requerente e, na necessidade de formalizar os termos da lei a notificação ao Contri-
buinte do resultado do julgamento de seu processo de Remissão de Créditos, faz publicar de ofício as Notificações/Intimações abaixo:

Processo: 02A.00789/2015 de 14/12/2015
Contribuinte: JOCÉLIO SANTANA LIMA
Assunto: Remissão de Débitos 
Data da decisão: 15/05/2017
Decisão: Deferimento do Pedido

Processo: 02A.00654/2015 de 10/07/2015
Contribuinte: PIO ISRAEL DE ANDRADE SILVA
Assunto: Remissão de Débitos 
Data da decisão: 15/05/2017
Decisão: Deferimento do Pedido

Secretaria Municipal 
de Saúde

REPUBLICAÇÃO
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01//2017 PARA CREDENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM-MG

PROCESSO no. PAC 209/2017

O Município de Contagem/MG, neste ato representado pela Secretaria Municipal da Saúde, por sua Comissão Especial para Qualificação e Credenciamento de Entidades 
Sem Fins Lucrativos como Organizações Sociais, nomeada através da Portaria n.º 8031, de 19 de Julho de 2017, no uso de suas atribuições legais, com sede na Av. 
General David Sarnoff, nº 3113, Bairro Cidade Industrial, Contagem – MG, CEP: 32210-110, Telefone: (31) 3363-5276 ou (31) 3363-5278, em conformidade com a Lei 
Municipal nº 4.713 de 30 de dezembro de 2014 e Decreto n° 151, de 13 de julho de 2017; TORNA PÚBLICO o processo de CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas de 
Direito Privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à área da Saúde Pública, para a Qualificação como Organizações Sociais no âmbito do Município 
de Contagem/MG, tornando-as aptas a celebrar contratos de gestão com a Administração Pública Municipal – em especial com relação a GESTÃO, GERENCIAMENTO E 
A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA SEDE, VARGEM DAS FLORES, RESSACA, PETROLÂNDIA E 
JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG. Este Edital será disponibilizado aos interessados no site da 
Prefeitura do Município de Contagem/MG - http://www.contagem.mg.gov.br/; e na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. General David Sarnoff, nº 3113, Bairro 
Cidade Industrial, Contagem – MG, CEP: 32210-110, Telefone: (31) 3363-5276 ou (31) 3363-5278.
O período para a apresentação do requerimento e credenciamento contendo os documentos para Credenciamento e Qualificação como Organização Social no âmbito 
do Município de Contagem/MG, iniciará em 20/07/2017, encerrando-se em 31/07/2017, horário de funcionamento das 08:00 às 13:00, no protocolo do Gabinete da 
Secretaria Municipal de Saúde, sito à Av. General David Sarnoff, nº 3113, Bairro Cidade Industrial, Contagem – MG, CEP: 32210-110, Telefone: (31) 3363-5276 ou (31) 
3363-5278.
01) CONDIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO
1.1. Poderá participar do processo de CREDENCIAMENTO qualquer pessoa jurídica, sem fins lucrativos, com ou sem filantropia, legalmente constituída, que tenha obri-
gatoriamente como objeto social de seu ato constitutivo atividade dirigida à saúde; e preencha os requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 4.713 de 30 de dezembro de 
2014 e Decreto n° 151, de 13 de julho de 2017, para fins de sua qualificação.
1.2. Será vedada a qualificação de pessoas jurídicas quando:
1.2.1. Forem declaradas inidôneas por órgão ou entidade da Administração Pública (Direta ou Indireta), nas esferas Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal;
1.2.2. Sob processo de falência, recuperação de crédito ou insolvência civil;
1.2.3. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública desde Município, ou quaisquer de seus órgãos ou entidades descentralizadas;
1.2.4. Abrigarem em seus quadros, ou nos de outras empresas coligadas e/ou pertencentes ao mesmo grupo empresarial, sócios, diretores, responsáveis legais ou técni-
cos, membros de conselhos técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo que ocupem cargo na Prefeitura do Município de Contagem/MG.
02) DA QUALIFICAÇÃO



"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.

Contagem, 20 de julho de 2017 Página 9 de 15 Diário Oficial de Contagem - Edição 4151

2.1. Para fins de obtenção da Qualificação como Organização Social, as Pessoas Jurídicas deverão apresentar requerimento, nos termos do Anexo I deste Edital, instruí-
do com documentos comprobatórios dos seguintes requisitos:
2.1.1. Comprovação do registro de seu ato constitutivo em cartório, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;
b) finalidade não econômica, no caso de associações civis, ou não-lucrativas, no caso de fundações privadas, com obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) aceitação de novos membros ou associados, na forma do estatuto, no caso de associações civis;
d) previsão de incorporação integral do patrimônio, legados ou doações que lhe foram destinados por força do Contrato de Gestão a ele afetados, bem como dos 
excedentes financeiros vinculados ao referido instrumento, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra Organização Social congênere qualificada 
na mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Estado ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados;
e) previsão de adoção de práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de 
suas atividades;
f) previsão de autorização de participação, nos órgãos colegiados de deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade de notória 
capacidade profissional e idoneidade moral, nos termos desta Lei;
g) obrigatoriedade de publicação anual, em jornal de grande circulação ou diário oficial, de relatórios financeiros, elaborados em conformidade com os princípios fun-
damentais de contabilidade, e do relatório de execução do contrato de gestão; e
h) proibição de distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive, no caso das associações civis, em razão de desligamento, 
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;
i) Estrutura básica de Assembleia Geral, ou Conselho Curador, ou Conselho Deliberativo ou Superior, ou instância equivalente, como órgão de deliberação superior;
j) ter como órgãos de deliberação superior e de direção um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composi-
ção e atribuições normativas e de controle básicas previstas na Lei Municipal nº 4.713 de 30 de dezembro de 2014 e Decreto n° 151, de 13 de julho de 2017; Diretoria 
Executiva, ou instância equivalente, como órgão de gestão;
l) Conselho Fiscal, ou instância equivalente, como órgão de fiscalização da administração contábil-financeira.
2.1.2. Ata da última eleição do Conselho de Administração e da atual diretoria com registro em cartório;
2.1.3. Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
2.1.4 Balanço patrimonial e demonstração de resultado financeira do exercício anterior;
2.2. A documentação prevista nos itens acima deverá ser entregue em envelope lacrado dirigido a Comissão Especial para Qualificação e Credenciamento de Entidades 
Sem Fins Lucrativos como Organizações Sociais, vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde.
2.3. Haver aprovação, quando à conveniência e oportunidade, de sua Qualificação como Organização Social do responsável ou titular de órgão supervisor ou regulador 
da área de atividade correspondente ao seu objetivo social (saúde) e do Prefeito Municipal.
2.4. Somente serão qualificadas como Organização Social as entidades que, efetivamente, estejam legalmente constituídas há mais de 5 (cinco) anos com comprovação 
de serviços próprios de assistência na sua respectiva área de atuação.
2.5. Poderão ser qualificadas imediatamente entidades que comprovem serem qualificadas como Organizações Sociais de saúde, no âmbito das atividades previstas 
nesta Lei, na União, em outros Estados ou municípios e que comprovem possuírem contratos de gestão vigentes há mais de 2 (dois) anos desde que a legislação local 
não contrarie os preceitos da Lei 4713 e a legislação específica de âmbito federal.
03) DO PRAZO PARA O REQUERIMENTO E FORMA DA ENTREGA
3.1. A apresentação do requerimento (anexo I) devidamente acompanhado da documentação pertinente dar-se-á a partir do dia 20/07/2017, encerrando-se na data 
de 31/07/2017, no horário de 08h15 às 17h00, devendo ser realizado no setor de protocolo do Gabinete na Secretaria Municipal de Saúde, sito na Av. General David 
Sarnoff, nº 3113, Bairro Cidade Industrial, Contagem – MG, CEP: 32210-110, Telefone: (31) 3363-5276 ou (31) 3363-5278.
3.2. O requerimento e os demais documentos, conforme o item 02, também deverão ser protocolizados no setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde, em 
envelope lacrado e identificado externamente da seguinte forma:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
Secretaria Municipal de Saúde
Ao Excelentíssimo Senhor
Bruno Diniz Pinto
Secretário Municipal de Saúde
Referente: Chamamento Público nº 01//2017, para Credenciamento de Entidades Sem Fins Lucrativos como Organização Sociais no âmbito do 
Município de Contagem/MG.
Requerente: (qualificação da entidade)

04) DO PRAZO PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO
4.1. A documentação protocolada pela entidade será analisada pelo setor jurídico, que terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados do encerramento do prazo de requeri-
mento de Credenciamento e Qualificação como Organização Social no âmbito do Município de Contagem/MG, para análise do pedido de qualificação.
4.2. Da análise realizada pelo setor jurídico será lavrado parecer opinando pelo deferimento ou não do pedido de qualificação, devendo este ser encaminhado para 
aprovação do Secretário de Saúde Municipal, nos termos do Decreto n° 151, de 13 de julho de 2017.
05) DO RESULTADO
5.1. Preenchidos os requisitos exigidos neste Decreto e no art. 2º da Lei nº 4.713, de 30 de dezembro de 2014, será deferida pelo Prefeito ou por delegação ao Secretá-
rio Municipal ou responsável pela área correspondente, a qualificação da entidade como organização social.
5.1.1. Em havendo DEFERIMENTO do pedido de Qualificação como Organização Social no âmbito do Município de Contagem/MG, o respectivo Certificado de Qualifica-
ção será expedido no prazo máximo de 03 (três) dias após o encerramento do prazo de análise, através de publicação no Diário Eletrônico do Município de Contagem e 
do site da Prefeitura Municipal.
5.2. Em havendo INDEFERIMENTO do pedido de Qualificação como Organização Social no âmbito do Município de Contagem/MG, será publicado as razões no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais, Diário Eletrônico do Município de Contagem e do site da Prefeitura Municipal.
5.2.1. O pedido de qualificação será INDEFERIDO quando:
a) A requerente não preencher os requisitos dispostos na legislação em vigor e no presente edital de credenciamento;
b) A documentação apresentada estiver incompleta;
5.2.1.1. Nesta hipótese, será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do resultado de INDEFERIMENTO para a complementação e apresentação 
dos documentos exigidos no mesmo endereço e local da apresentação de protocolo inicial. Reiterando-se a ocorrência, seu requerimento será indeferido. 
5.2.1.2. A documentação apresentada de forma complementar no resultado de indeferimento, será analisada e o julgamento de certificação será expedido em até 2 
(dois) dias úteis após o protocolo e com publicação no Diário Eletrônico do Município de Contagem e do site da Prefeitura Municipal
6) DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER PROMOVIDAS E/OU FOMENTADAS



"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.

Contagem, 20 de julho de 2017 Página 10 de 15 Diário Oficial de Contagem - Edição 4151

6.1. GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA SEDE, VARGEM DAS FLORES, 
RESSACA, PETROLÂNDIA E JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG.
6.2. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OBJETO DO PRESENTE CADASTRAMENTO
6.2.1. No que tange ao Complexo Hospitalar, trata-se de Hospital Geral com 216 leitos e maternidade com 173 leitos, públicos municipais, com atendimento de 
demanda de Urgência e Emergência e demanda referenciada, que oferta serviços 100% SUS em nível de atenção de média e alta complexidade. Encontra-se na Região 
Ampliada de Saúde Centro, Região de Saúde de Contagem e recebe munícipes de Sarzedo e Ibirité.
6.2.2. O Complexo Hospitalar presta serviços nas áreas de urgência e emergência, clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e trauma-
tologia, otorrinolaringologia, cardiologia, neurologia, nefrologia, cirurgias ginecológicas e obstétrica, cirurgia vascular, cirurgia plástica, medicina intensiva, urologia e 
outras. 
6.2.3. Em relação às Unidades de Pronto Atendimento, são estabelecimentos de saúde públicos municipais de complexidade intermediária, com atendimento de 
demanda espontânea e referenciada, que ofertam serviços 100% SUS, articulados com a Atenção Básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, a 
Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar. São portas abertas para urgência e emergência 24 horas/dia, 7 dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados.
6.2.3.1. A UPA Vargem das Flores possui 29 leitos de observação e abrange população de referência de 53.934, pertencentes ao distrito Vargem das Flores.
6.2.3.2. A UPA SEDE possui 22 leitos de atendimentos e abrange população de referência de 64.223 habitantes, pertencentes ao Distrito Sede.
6.2.3.3. A UPA Ressaca possui 31 leitos de observação e abrange população de referência de 169.851 habitantes, pertencentes ao distrito Ressaca.
6.2.3.4. A UPA Petrolândia possui 15 leitos de observação e abrange população de referência de 82.108 habitantes, pertencentes ao Distrito Petrolândia.
6.2.3.5. A UPA JK possui 47 leitos de atendimentos e abrange população de referência de 283.683 habitantes, pertencentes ao Distrito Industrial, Eldorado e Riacho.
07) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A Qualificação como Organização Social, no âmbito do Município de Contagem/MG, por ato do Poder Executivo, não vincula a contratação por meio de Contrato 
de Gestão.
7.2. As entidades qualificadas como Organizações Sociais poderão participar de processo de seleção, para fins de escolha da melhor técnica e proposta, nos termos 
definidos posteriormente em Edital, onde serão obedecidos os princípios gerais que regem a Administração Pública para o recebimento, julgamento e classificação das 
propostas.
7.3. A entidade perderá sua qualificação como Organização Social, a qualquer tempo, quando houver alteração das condições que ensejaram sua qualificação ou por 
descumprimento do Contrato de Gestão.
7.4. As Organizações Sociais deverão manter seus dados cadastrais sempre atualizados.
7.5. A responsabilidade pelo controle e guarda da documentação pertinente à qualificação como Organização Social será confiada à Comissão Especial para Qualifica-
ção e Credenciamento de Entidades Sem Fins Lucrativos como Organizações Sociais.
7.6. Constitui total responsabilidade da requerente a autenticidade dos documentos apresentados,  a veracidade das declarações prestadas e os custos pela participa-
ção no certame 
7.7. Restam válidas todas as disposições constantes neste edital. 

Contagem/MG, 19 de julho de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG.
EXMO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

_____________________________________________ (qualificação completa da entidade), neste ato representada pelo representante legal, Sr.(a) ____________________
____________ (qualificação completa), vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, requerer sua qualificação como Organização Social na área de saúde no âmbito 
do Município de Contagem, com interesse em firmar contrato de gestão para a gerência e administração na área da saúde, no âmbito do Município de Contagem/MG, 
juntando para tanto a documentação necessária, conforme exigência do edital de chamamento público n.º 01/2017, e nos termos da Lei Municipal nº 4713 de 30 de 
dezembro de 2017 e Decreto n° 151, de 13 de julho de 2017, devidamente numerados e com índice indicativo da ordem sequencial em que se encontram.
Nestes Termos. Pede Deferimento.

____________________________, ______/______/_______.

_____________________________________________________

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tor-
nar Público a HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial nº 020/2017, Processo nº 082/2017, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS 
REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 14237.130000/1160-30 – DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CENTRO ESPECIALIZADO EM 
REABILITAÇÃO – CER IV - FORNECIMENTO ÚNICO, sendo o valor  total de R$ 161.311,20 (Cento e sessenta e um mil trezentos e onze e vinte centavos), para as licitantes 
ARENNA INFORMÁTICA LTDA. ME R$ 27.181,20, DISTRIBUIDORA JHF LTDA. – ME R$ 19.196,00, LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP R$ 68.890,00, VERTICE DISTRIBUIDORA 
EIRELI-ME R$ 46.044,00   - Projeto/ Atividade: 10-122-0008-1129 Natureza de Despesa: 449052 18 – Fonte : 212322 – CR: 771. O Secretario Municipal de Saúde, Bruno 
Diniz Pinto. Em 20 de Julho de 2017.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tor-
nar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 088/2017, Processo nº 024/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
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DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALRES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, CONSIDERANDO O 
MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS ITENS DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR, CONSOANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA -  á licitante:  
CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA,  no percentual de desconto de 71,5% referentes aos itens 1 e 2 deste processo;  á licitante:  MEDICOM 
EIRELI - ME,  no percentual de desconto de 65,1%  referentes aos itens 3 e 4 deste processo.  Dotação Orçamentária 339030 10 / 339030 34 / 339030 35 / 449052 04. 
Bruno Diniz Pinto - Secretario Municipal de Saúde.  Em 17 de julho de 2017.

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 055/2017 - PAC Nº. 083/2017

OBJETO: Cumprir a ordem judicial referente ao processo nº 0079.14.067.440-3 que ordena a Prefeitura de Contagem a fornecer os Tratamento especializado de TERA-
SUIT e EQUOTERAPIA aos irmãos João Pedro Pereira Delfino e Matheus Henrique  Pereira Delfino, no período de 180 dias, ate a finalização da tramitação do processo 
regular licitatório.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339091 00 CR 1352/1351 214801/214901

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- AVANTE EQUOTERAPIA E REABILITAÇÃO, PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA-ME , inscrita no CNPJ nº. 23.846.255/0001-75, no valor total de 
R$  78.400,00 ( Setenta e Oito Mil Quatrocentos Reais).

Publique – se. 

Contagem, 20 de Julho de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 080/2017 - PAC Nº. 129/2017

OBJETO: Indenização de contas em aberto referente aos meses em aberto de fevereiro e março do ano de 2017 da empresa de telefonia OI, que presta serviços de 
telecomunicação movel, fixo e 3G para a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339093 00 CR 1317 010200

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- TELEMAR NORTE LESTE S/A , inscrita no CNPJ nº. 33.000.118/0001-79, no valor total de 
R$  322.375,21 ( Trezentos e Vinte e Dois Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos).

Publique – se. 

Contagem, 20 de Julho de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEM TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 007/2017 – DISPENSA Nº.018/2017 – SOBRADO SOCIEDADE BRASILEIRA DE OBRAS, PUBLICADO EM 18/07/2017.

CONTAGEM, 19/07/2017 

DIORF/PAULO STARLING

C.M.A.S.C.

RESOLUÇÃO CMASC Nº. 002/17

Dispõe sobre a aprovação do Termo de Aceite do Cofinanciamento Federal para a realização das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 4.507 de 29 de dezembro de 2011, 
discutiu e deliberou em sua 5ª Plenária Ordinária do dia 29/06/2017,

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o Plano de Aplicação de Recursos referentes ao cofinanciamento das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI no 
âmbito do Sistema Único da Assistência Social - SUAS. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua emissão.

Contagem, 30 de Junho de 2017.

Giovanni Alexandre Silva
Presidente do CMASC

Famuc

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014 - PSP 01/2014 

O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
pública a retificação do Edital de convocação nº 014 do PSP 001/2014 publicado no Diário Oficial de Contagem nº 4133 de 16/06/2017.

Onde se lê: 

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Publico – PSP 
01/2014, para o emprego público de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, na classificação abaixo relacionada, a comparecer a Diretoria de Administração de Pessoal da 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período 
de 30 (trinta) dias corridos a partir da publicação, no DOC.e desta convocação, munidos da documentação necessária para admissão.
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Leia-se:

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Publico – PSP 
01/2014, para o emprego público de AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, na classificação abaixo relacionada, a comparecer a Diretoria de Administração de Pessoal da 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período 
de 30 (trinta) dias corridos a partir da publicação, no DOC.e desta convocação, munidos da documentação necessária para admissão.

Contagem, 27 de Junho de 2017

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS - EDITAL Nº 01/2017
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL

9ª RETIFICAÇÃO

A Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado do Programa Vida Saudável, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, 
torna pública a 9ª Retificação do Processo Seletivo Simplificado -  PSS - Edital Nº 01/2017.

1) No Resultado da 1ª Fase – Coordenador de Núcleo

Onde se lê:

DANIELE CARDINI DE CARVALHO 114 7,5 40

Leia-se:

DANIELE CAROLINE DE CARVALHO 114 7,5 40

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2017
Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado do Programa Vida Saudável
Portaria nº 02/2017, de 12 de maio de 2017. 

Transcon

PORTARIA Nº 43 de 13 de julho de 2017.

Altera e retifica a Portaria TransCon nº 30 de 11 de maio de 2017, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais 

RESOLVE:

Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 30 de 12 de julho de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º A carga horária diurna é de 08h diárias, completando 40h semanais”. (NR)
Art. 2º O art. 2º da Portaria nº 30 de 12 de julho de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 2º A carga horária noturna é de 11h diárias de segunda à sexta, e de 12:30h diárias aos sábados e domingos, completando 80h quinzenais”. (NR)
Art. 3º No art. 8º da Portaria nº 30 de 12 de julho de 2017, onde se lê “nos termos do § 2º do art. 126 da LC 105;”, leia-se “nos termos do §2º do art. 26 da LC 105.”. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de agosto de 2017.

Contagem, 13 de julho de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

PORTARIA Nº 44 de 19 de julho de 2017.

Acrescenta dispositivos à Portaria TransCon nº 13 de 28 de abril de 2015, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais 

RESOLVE:

Art. 1º O art. 6º da Portaria TransCon nº 13 de 28 de abril de 2015 passa a vigorar acrescido dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, nos seguintes termos: 

“Art. 6º ...............
§ 4º Fica autorizado o custeio do serviço de monitoramento mediante a exploração de publicidade nos veículos.
§ 5º As peças publicitárias poderão ser colocadas no veículo, desde que não cause danos ou altere suas características originais, e limitadas ao vidro traseiro e parte 
traseira dos bancos e dos encostos de cabeça, obedecendo às seguintes especificações:
I. No vidro traseiro: adesivo de acordo com o disposto em regulamentos do CONTRAN;
II. Nos bancos: o espaço publicitário será limitado às dimensões da parte traseira dos bancos e dos encostos de cabeça.
§ 6º A TransCon poderá notificar o permissionário, a qualquer tempo, para a retirada imediata de publicidade que esteja prejudicando o interesse público, em especial:
I – induza a atividade ilegal;
II – veicule mensagens de natureza política ou eleitoral, ou atentatórios à moral, à ordem pública, à ética publicitária, à legislação pertinente e às disposições do Código 
de Trânsito Brasileiro;
III – contenha sinalização prevista no Código de Trânsito Brasileiro que possa vir a confundir os usuários da via, ou que prejudique a percepção e a orientação de moto-
ristas de outros veículos, colocando em risco a segurança do trânsito;
IV – contenha mensagem prejudicial ao sistema de transportes;
V – estimule qualquer tipo de discriminação social, racial, de credo e/ou de incentivo à violência, ou que veicule publicidade de produtos que poluam ou façam mal à 
saúde e ao meio ambiente. 
§ 7º O descumprimento das normas estabelecidas para veiculação de publicidade nos veículos implicará a aplicação de penalidades cabíveis, previstas no regulamento 
dos serviços de táxi”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de agosto de 2017.

Contagem, 19 de julho de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Extrato

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2016/TRANSCON
CARONA Nº 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2016. 
CONTRATADA: ALGAR MULTIMÍDIA S/A
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: Fica alterado o subitem 4.1 da Cláusula Quarta – DO PRAZO, e subitem, 7.1 da Cláusula Sétima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato Originário, que 
passa a partir da assinatura deste Termo, a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
4.1. O presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir de 19/07/2017.

CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta da dotação Orçamentária: 11162.15.126.0049.2344 – 339039.00 – Fonte: 015701.
.VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais)
Contagem, 13 de julho de 2017.  
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Transcon
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Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa nº 029/2017, Processo nº 044/2017. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. 
II, da Lei 8.666/1993. Contratado: L CARNEIRO FERNANDES EIRELI - EPP. Objeto: Fornecimento de móveis para este Legislativo Municipal. Dotação Orçamentária: 
01.031.0002.2109.44.90.52 – Equipamentos e Material permanente. Valor: R$4.640,00. Ratificado em 20/07/2017 pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – 
Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa nº 029/2017, Processo nº 044/2017. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. 
II, da Lei 8.666/1993. Contratado: B.H MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. Objeto: Fornecimento de móveis para este Legislativo Municipal. Dotação Orçamentária: 
01.031.0002.2109.44.90.52 – Equipamentos e Material permanente. Valor: R$1.340,00. Ratificado em 20/07/2017 pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – 
Presidente.
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