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Gabinete do Prefeito

PORTARIA GABINETE PREFEITO N° 003, de 21 de julho de 2017.

O Chefe de Gabinete do Prefeito, no exercício de suas atribuições legais, em especial o disposto no art. 8°, da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013, e 
considerando a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 c/c o §1º do art. 51 do Decreto nº 30, de 24 de fevereiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Designar para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Ações de Diretrizes de Migração do Sinal Analógico para o Digital – CMA-Digital, os mem-
bros abaixo relacionados, para fiscalização da execução do Acordo de Cooperação celebrado entre o Gabinete do Prefeito e Associação Administradora do processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD) – SEJA DIGITAL cujo objeto é a conjugação de esforços das instituições signatárias, na intenção de promover 
ações coordenadas de informação, sensibilização e preparo da população de Contagem para o processo de transição ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), 
estabelecendo e disciplinando a responsabilidade de cada partícipe, sob a presidência do primeiro, sendo:

I - Rodinei Ferreira Dias, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação – Matrícula: 01172405;

II - Aureliano Moreira Neto, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – Matrícula: 01292435;

III - Atílio Antônio Belote, Diretor Geral do Gabinete do Prefeito – Matricula: 01255440;

IV – Aline Antônia de Souza Nicácio, Secretária de Gabinete – Matricula 0135734-0.

Parágrafo Único. Na ausência ou impedimento do Presidente da Comissão, ora constituída, caberá a responsabilidade de substituí-lo o membro subsequente na ordem 
que se apresenta no caput, deste artigo.

Art. 2º A CMA-Digital é a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento, aprimoramento, padronização e controle de resultados do Acordo de 
Cooperação firmado entre o Gabinete do Prefeito e a SEJA DIGITAL, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento 
e avaliação, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e do art. 51 do Decreto nº 30, de 24 de fevereiro de 2017.

Art. 3º A presente Portaria só poderá ser alterada por meio da publicação de nova Portaria, que 
altere expressamente os membros CMA-Digital.

Parágrafo Único. A alteração dos membros da CMA-Digital ensejará a elaboração de Termos Aditivos em todos os Acordos de Cooperação monitorados e avaliados por 
ela.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2017.

Sérgio Mendes Pires
Chefe de Gabinete

Portaria Gabinete do Prefeito nº. 004, de 21 de julho de 2017.
Nomeia Comissão destinada a organizar e coordenar a realização das atividades e festividades em comemoração ao aniversário da cidade, bem como os procedimentos 
para a ornamentação de Natal.

O Chefe de Gabinete do Prefeito, no exercício de suas atribuições legais, em especial o disposto no art. 8°, da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013,

CONSIDERANDO que as festividades cívicas, artísticas e culturais, por envolverem custos financeiros expressivos e complexidade em sua organização e coordenação; 
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CONSIDERANDO ser de bom alvitre definir-se a participação de servidores que tenham perfil e condições que os credenciem para organizar e promover tais festividades; 

CONSIDERANDO que esses servidores devem pertencer a Secretarias e/ou órgãos mais afetos à promoção de tais eventos,

R E S O L V E:

Art. 1º. Constituir Comissão destinada a organizar e coordenar a realização de atividades e festividades a serem realizadas no Município de Contagem em razão do 
aniversário da cidade, bem como os procedimentos para a ornamentação de Natal.

Art. 2º A referida Comissão será constituída dos seguintes servidores:

I – Representantes do Gabinete do Prefeito:
- Sérgio Mendes Pires – Matricula 0148921-2;
- Sant Clair Schmiett Terres – Matricula 0104574-8;
- James Márcio Rizo – Matricula 0143511-2;

II – Representante da Secretaria Municipal de Comunicação:
- Guilherme Italo Costa Queiroz – Matricula 0144339-5;

III – Representante da Secretaria de Governo:
- Beatriz de Oliveira Goes – Matricula 0148827-5.

Art. 3º A Comissão deverá ser presidida pelo servidor, Sérgio Mendes Pires, devendo suas reuniões serem registradas em atas.

Art. 4º A Comissão ora nomeada deverá iniciar os seus trabalhos imediatamente, buscando planejar, organizar, coordenar e executar todas as ações necessárias à real-
ização dos eventos, submetendo à aprovação prévia do Prefeito os projetos, planilhas de custos e providências a serem adotadas para consecução de seus objetivos.

Art. 5º Todas as Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações deverão dar todo o apoio necessário ao bom desem-
penho da Comissão ora nomeada.

Art. 6º Os serviços prestados pelos membros ora nomeados serão considerados relevantes, não implicando em qualquer tipo de remuneração.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2017.

Sérgio Mendes Pires
Chefe de Gabinete 

Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral
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Weber Dias Oliveira – Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 088, de 20 de julho de 2017.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/018/2017, através da Portaria Nº 042 de 24 de março de 2017, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pela servidora VALÉRIA MARQUES DE OLIVEIRA CRISÓSTOMO DOS REIS, Matrícula n°. 1190047, Professora de Educação Básica;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar a ABSOLVIÇÃO da servidora VALÉRIA MARQUES DE OLIVEIRA CRISÓSTOMO DOS REIS, Matrícula n°. 1190047, Professora de Educação Básica, e o 
consequente arquivamento do PAD 02/018/2017, com fulcro no artigo 386, II do Decreto-Lei nº 3.689 c/c art. 140, I, da Lei Municipal nº2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

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

WEBER DIAS OLIVEIRA 
Controlador Geral do Município

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 089, de 21 de julho de 2017.

O Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.

CONSIDERANDO:

I – a instauração da Processo Administrativo Disciplinar 02/007/2017, através da Portaria Nº 031 de 15 de março de 2017, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pelo servidor IVAN SÉRGIO GOULART, matrícula n° 200613, Enfermeiro;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/007/2017, a penalidade administrativa de ADVERTÊNCIA para o servidor IVAN SÉRGIO GOULART, matrícula n° 200613, Enfermeiro, com 
fundamento legal no art. 112, incisos III, IX, XI da Lei Municipal 2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município
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INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM nº 03, DE 24 DE JULHO DE 2017.
Estabelece procedimentos referentes ao Decreto nº 114, de 30 de maio de 2017, que instituiu sistemática de quantificação e registro dos benefícios no âmbito do 
Sistema de Controle Interno.
O Controlador Geral do Município, no exercício de suas atribuições e considerando as práticas modernas de gestão e mensuração dos benefícios diretos e indiretos ad-
vindos das ações de Controle Interno, bem como as disposições da Lei Complementar nº 210, de 10 de novembro de 2016 e do Decreto nº 114, de 30 de maio de 2017
RESOLVE:
Art. 1º Os produtos decorrentes das ações de controle da Controladoria Geral do Município deverão ser mensurados quanto aos seus benefícios, observando a 
sistemática de quantificação e registro do Decreto nº 114/2017.
Art. 2º Os benefícios, economia e prejuízo serão mensurados observando as seguintes Classes:
benefícios financeiros:
arrecadação de multa legal, derivada de medida punitiva ou prevista em contrato;
elevação da Receita;
recuperação de valores pagos indevidamente; e
outros benefícios financeiros

benefícios não financeiros:
aperfeiçoamento e implementação de controles primários;
aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos;
aperfeiçoamento da transparência e accountability;
aperfeiçoamento do controle social;
incremento da eficiência, eficácia ou efetividade de planejamento ou programa de governo;
verificação do cumprimento dos deveres funcionais e atuação preventiva quanto a ciência dos deveres e proibições do Estatuto do Servidor;
monitoramento e acompanhamento de processos e procedimentos continuados que evitem bloqueios, multas e outras sanções para o Município;
criação de novos instrumentos legais e administrativos que viabilizam melhorias na gestão e eficiência dos processos administrativos;
celeridade e economia dos procedimentos disciplinares e acompanhamento da conduta do servidor;
sanções decorrentes de inadimplemento contratual; e
outros benefícios não financeiros.

economia:
eliminação de desperdícios ou redução de custos administrativos;
suspensão de pagamento indevido e improcedência de alteração contratual;
cancelamento de Licitação/Contrato com objeto desnecessário;
redução nos valores licitados/contratados; e
outras economias

prejuízo:
dano ao erário e outros prejuízos que resultem em recomendação de reposição de bens e valores.
Parágrafo único - A descrição das Classes encontra-se no Anexo I
Art. 3º O formulário de registro de benefícios deverá ser validado no momento de finalização de cada produto, inclusive quando não for possível mensurar o seu bene-
fício.
§ 1º Nos casos em que for necessária a verificação de efetividade dos produtos de controle, os formulários serão elaborados e validados observando os resultados dos 
mesmos. 
§ 2º A memória de cálculo deverá constar do formulário nos casos de benefício financeiro, economia ou prejuízo.
Art. 4º O Relatório circunstanciado anual com os resultados e apuração dos benefícios alcançados será referente ao período de dezembro do ano anterior a novembro 
do corrente ano.
Parágrafo único - Excepcionalmente o primeiro relatório circunstanciado observará o período de janeiro a novembro do corrente ano.
Art. 5º Para efeito de apuração e elaboração do relatório circunstanciado anual, a auditoria geral, a Corregedoria Geral e a Ouvidoria Geral deverão encaminhar trimes-
tralmente os dados consolidados para a Diretoria de Auditorias Especiais e Baseadas em Riscos, observando os seguintes prazos:
I - dezembro a fevereiro, até o dia 5 de março;
II - março a maio, até o dia 5 de junho;
III - junho a agosto, até o dia 5 de setembro; e
IV - setembro a novembro, até o dia 5 de dezembro.
Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 24 de julho 2017.

Weber Dias Oliveira
Controlador-Geral do Município
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ANEXO I – Detalhamento das Classes

Tipo Classe do Benefício Detalhamento

1. Benefício 
Financeiro

Arrecadação de multa 
legal, derivada de medida 
punitiva ou prevista em 
contrato

Quando, a partir de recomendação do Controle Interno, ocorrer o efetivo recolhimento à Administração dos valores referentes 
a aplicações de multas legais, derivadas de medidas punitivas ou contratuais.

Elevação da Receita

Quando, durante a atuação do Controle Interno, houver a identificação de gargalos em processos que prejudicam a arrecada-
ção de receita em determinada unidade. A contabilização do aumento da arrecadação de receita, fruto da implementação de 
recomendação do Controle Interno, este valor poderá ser contabilizado como benefício financeiro. Se o aumento da receita 
tiver um impacto continuado ao longo dos anos, será considerado, para efeito de contabilização, o prazo máximo de 5 anos a 
partir da verificação do aumento da receita.

Recuperação de valores 
pagos indevidamente

Quando ocorrer a efetiva devolução aos cofres públicos de valores pagos de forma indevida ou quando houver a glosa ou aba-
timento em parcela posterior de pagamento pela administração. Até sua efetiva recuperação os valores pagos indevidamente 
serão classificados como Prejuízo.

Outros benefícios finan-
ceiros

Outros benefícios que possam ser representados monetariamente, inclusive, decorrentes de recuperação de prejuízos e dano ao 
erário.

2. Econo-
mia

2. Econo-
mia

Eliminação de desperdí-
cios ou redução de custos 
administrativos

Quando, a partir de recomendação do Controle Interno, ocorrer a eliminação de desperdícios ou redução de custos administra-
tivos que possam ser quantificados, tais valores poderão ser contabilizados como Economia.

Suspensão de pagamento 
indevido e improcedência 
de alteração contratual

Quando houver a suspensão do pagamento indevido ou não autorização de alteração contratual que gere aumento de custos. 
Em casos de pagamento continuado será considerado, para efeito de contabilização, o prazo máximo de 5 anos, contados a 
partir do momento da suspensão do valor indevido.

Cancelamento de Licitação/
Contrato com objeto 
desnecessário

Quando identificado ausência de necessidade do objeto da licitação/contrato e constatado seu cancelamento, sem a abertura 
de nova contratação com o mesmo objeto, o valor das parcelas restantes que seriam pagas até o término do contrato serão 
registradas como economia.

Redução nos valores licita-
dos/contratados

Quando identificadas situações de sobre preços em licitações e contratos, através da comparação entre os valores licitados/
contratados e os valores de mercado ou de referência, situações de identificação de custos administrativos desnecessários ou 
redução de desperdício e gastos irregulares, recomenda-se a realização de novo certame ou ajuste do instrumento contratual. 
Após adoção das medidas necessárias, será contabilizado como economia a diferença entre o valor anterior e aquele constante 
da nova licitação/contrato ou o valor reajustado. Nos casos em que o ajuste do instrumento contratual tratar de redução de 
desperdício ou de custos administrativos com impacto continuado, será considerado para efeito de contabilização o prazo 
máximo de 5 anos a partir da comprovação da eliminação do desperdício ou redução dos custos administrativos.

Outras economias
Outras ações com resultado positivo da atuação do Controle Interno cuja quantificação em termos financeiros resulte em dis-
pêndios menores aos observados anteriormente à ação de controle.
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Tipo Classe do Benefício Detalhamento

3. Benefício 
Não Finan-
ceiro

3. Benefício 
Não Finan-
ceiro

3. Benefício 
Não Finan-
ceiro

Aperfeiçoamento e im-
plementação de controles 
primários

Situações identificadas de assessoramento ou cuja implementação de recomendação do Controle Interno ocasione o aperfeiço-
amento da capacidade do gestor em identificar, analisar e melhorar controles primários.

Capacitação e treinamento realizados pelo Controle Interno que visem o aperfeiçoamento e melhoria dos controles primários e 
de seus processos.

Aperfeiçoamento da pres-
tação de serviços públicos

Situações identificadas cuja implementação da recomendação do Controle Interno ocasionou melhoria dos processos ou pro-
gramas, refletindo diretamente na qualidade ou quantidade do serviço público entregue à sociedade.

Aperfeiçoamento da trans-
parência e accountability

Situações identificadas cuja implementação da recomendação do Controle Interno ocasionou aperfeiçoamento da transparência 
da gestão pública ou ações de prestação de contas que permitam o melhor controle da Administração Pública pela população.

Aperfeiçoamento do con-
trole social

Situações identificadas cuja implementação da recomendação do Controle Interno ocasionou o aperfeiçoamento do controle 
social.

Incremento da eficiência, 
eficácia ou efetividade de 
planejamento ou progra-
ma de governo

Situações que permitam melhorar o grau de cumprimento dos objetivos de um programa público (eficácia) o nível de utilização 
de recursos deste programa frente aos custos em disponibilizá-los (eficiência) ou a sua efetividade social, ou seja, o impacto do 
programa na população (efetividade).

Verificação do cumprimen-
to dos deveres funcionais e 
atuação preventiva quanto 
a ciência dos deveres e 
proibições do Estatuto do 
Servidor

Situações que permitam orientar e conscientizar os servidores acerca do regime disciplinar com o fim de evitar ocorrência de 
ilícitos funcionais.

Situações que visam detectar e apurar as irregularidades funcionais in loco nos órgãos da administração direta e indireta.

Monitoramento e acompa-
nhamento de processos e 
procedimentos continua-
dos que evitem bloqueios, 
multas e outras sanções 
para o Município

Situações derivadas de trabalhos de acompanhamento e monitoramento de processos e procedimentos contínuos realizados 
pelo Controle Interno que evitem bloqueios, multas e outras sanções para o Município.

Criação e alteração de 
instrumentos legais e 
administrativos que viabi-
lizam melhorias na gestão 
e eficiência dos processos 
administrativos

Criação e alterações de instrumentos através de portarias, instruções de serviço e proposição de normativos legais pelo Controle 
Interno que melhorem a eficiência e a gestão.

Celeridade e economia dos 
procedimentos e acompa-
nhamento da conduta do 
servidor

Situações decorrentes de trabalhos do Controle Interno que consiste no controle disciplinar, visando otimizar procedimentos 
administrativos com a finalidade precípua de aprimorar o serviço público e a conduta do servidor.

Sanções decorrentes de 
inadimplemento contra-
tual.

Situações decorrentes de trabalhos executados pelo Controle Interno que resultem em advertência, multa, suspenção tempo-
rária de participação em licitação, impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a dois anos e declara-
ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Outros benefícios não 
financeiros Outros benefícios que demonstrem impactos positivos na gestão, embora não sejam passíveis de representação monetária.

4. Prejuízo
Dano ao erário e outros 
prejuízos Dano ao erário e outros prejuízos que resultem em recomendação de reposição de bens e valores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral
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Portaria COR/CGM – Nº 090, de 21 de julho de 2017.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/012/2017, através da Portaria Nº 036 de 23 de março de 2017, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pela servidora LUCINEIDE PADILHA DE SENA SILVA, Matrícula n°. 1400223, Auxiliar em Enfermagem;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar a ABSOLVIÇÃO da servidora LUCINEIDE PADILHA DE SENA SILVA, Matrícula n°. 1400223, Auxiliar em Enfermagem, com fulcro no parágrafo único 
do art. 139 da Lei Municipal nº 2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA 
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

PORTARIA CONJUNTA SEAD/SMS Nº 007, de 19 de julho de 2017.

Designa membros para compor a Comissão Permanente, responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, sob a responsabilidade da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Comissão Especial de Registro de Preços, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO em conjunto com o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 15 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal nº. 200, de 23 de outubro de 2013, que institui, no âmbito da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta, o Sistema de Registro de Preços:

RESOLVE:

Art.1º Designar para compor a Comissão Permanente responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Administração, os servidores a seguir relacionados:

I – Rodrigo Silva Santos - Matrícula nº. 01495069;
II – Adriana Lúcia de Assis Souza - Matrícula nº. 01125083;
III - Eliete Ribeiro de Oliveira - Matrícula nº. 01424730;
IV - Rosane Nunes de Almeida - Matrícula nº . 01116041, e;
V – Danielle Venâncio Magalhães - Matrícula nº. 01418048.

Parágrafo único. A presidência da Comissão Permanente de Registro de Preços, constituída neste artigo, será atribuída ao servidor Rodrigo Silva Santos, citado no inciso 
I, deste artigo e nas eventuais ausências e impedimentos, será substituído pela servidora Adriana Lúcia de Assis Souza, citada no inciso II, deste artigo.

Art.2º Ficam designados para compor a comissão especial, responsável exclusivamente pelas aquisições, por meio do Sistema de Registro de Preços, no âmbito do 
Fundo Municipal de Saúde, os servidores a seguir relacionados:

I – Gilson Silva Castro – Matrícula nº. 00203623;
II – Vânia de Oliveira Dias – Matrícula nº. 00203622, e; 
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III – Eliane Aparecida Fernandes – Matrícula nº. 00201897.

§1º Os procedimentos licitatórios, inclusive os de dispensa ou inexigibilidade de licitação, realizados no âmbito do Fundo Municipal de Saúde, são de competência da 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Decreto Municipal nº. 029, de 18 de março de 2013.

§2º A Comissão Especial de Registro de Preços, constituída neste artigo, terá a supervisão da Comissão Permanente de Registro de Preços, designada no artigo 1º desta 
Portaria.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Conjunta SEAD/SMS nº. 002, de 21/02/2017 e a Portaria Conjunta SEAD/SMS nº. 006, de 
13/06/2017.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de junho de 2017.

Registre-se e Publique-se

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Secretário  Municipal de Saúde e
Presidente da FAMUC

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 10 de Julho de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELTRÔNICO N° 016/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL 

MICRON GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. 01 R$ 484.127,02 

PREÇO TOTAL =====================> R$ 484.127,02 
Totalizando o valor da licitação em R$ 484.127,02  (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e dois centavos)

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora MICRON GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. no valor de R$ 484.127,02  (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte 
e sete reais e dois centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2017, homologo a licitação para assinatura da respectiva ata de registro de preços.

Contagem, 10 de Julho de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2017 – PROCESSO Nº. 093/2017 –  OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) TABLETS PARA A 
SEDUC. marcado para as 09h00min do dia 08/08/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2017 – PROCESSO Nº. 115/2017 –  OBJETO: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 
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marcado para as 09h00min do dia 07/08/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br 
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme acima. O edital poderá ser obtido através dos 
sites www.contagem.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, Informações: (31) 3356.6658. (31) 3352.5135 Contagem, 17/07/2017 – Equipe de Pregões.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.147
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 04700/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, a servidora ELIZABETH COELHO, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica Peb2, Nível III, Grau “A”, matrícula nº. 1143598, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.148
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 05378/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, ao servidor LUCAS SIMPLICIO DE SOUZA MARTINS, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P2”, matrícula nº. 01427225, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.149
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 05757/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, ao servidor LEONARDO DE PAULA MARTINS, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P2”, matrícula nº. 01423424, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Comunicação 
e Transparência

AVISO DE SORTEIO E COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

O Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, em atendimento ao art. 10º da Lei nº 12.232, de 29 de abril de 
2010, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia 4 de agosto de 2017, às 10h00, na sala da Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Contagem, localizada na Praça Presidente Tancredo Neves, número 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, a sessão pública para sorteio dos 
profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas no âmbito da Concorrencia 
Pública nº 004/2017, que tem por objetivo a Contratação de agência de propaganda para dar publicidade a ações ligadas aos produtos, serviços e projetos instituciona-
is do município de Contagem/MG. Serão sorteados 03 (três) nomes dentre os profissionais cadastrados, dos quais 02 (dois) com vínculo com o município de Contagem 
e 01 (um) sem vínculo com o município de Contagem, conforme relações abaixo:

Relação dos inscritos com vínculo com o município de Contagem:
Desirée Dutra Fávero de Resende
Ernesto Aureliano Leal Carvalhais Braga
Mário Fabiano da Silva Moreira
Pedro Henrique Blank Menegassi
Rodrigo Arreguy Melo Campos
Wanderson Silva Magalhães

Relação dos inscritos sem vínculo com o município de Contagem:
Luis Ricardo Garcia Sapia
Marcelo Augusto Soares
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Maria Gabriela de Carvalho Barbosa
Rodrigo Lopes da Silva

Nos termos do parágrafo 5º do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio qualquer interessa-
do poderá impugnar pessoa integrante da relação acima, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. As impugnações deverão ser protocoladas na Secretaria Municipal 
de Comunicação e Transparência, no endereço Praça Presidente Tancredo Neves, número 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG.

Contagem, 24 de julho de 2017

GUILHERME ITALO COSTA QUEIROZ
Secretário Municipal de Comunicação e Transparência

Secretaria Municipal 
de Educação

ERRATA

O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, em substituição ao Secretário de Educação, e no uso de suas atribuições legais, 
solicita a publicação da seguinte ERRATA, que altera a PORTARIA SEDUC Nº 18, publicada no DOC Nº 4151, de 20 de julho de 2017:

Onde se lê 

“PORTARIA SEDUC Nº 18, DE 01 DE JUNHO DE 2017”, leia-se “PORTARIA SEDUC Nº 18, DE 20 DE JULHO DE 2017”;
Onde se lê “Designar os membros abaixo relacionados para constituírem a Comissão de Monitoramento e Avaliação para fiscalização da execução de Parcerias celebra-
das entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e as organizações da sociedade civil, cujo objeto esteja relacionado às Atividades de Educação Integrada”, 

Leia-se

“Designar os membros abaixo relacionados para constituírem a Comissão de Monitoramento e Avaliação para fiscalização da execução de Parcerias celebradas entre a 
Secretaria de Educação e as organizações da sociedade civil, cujo objeto esteja relacionado às Atividades de Educação Integrada”
Secretaria Municipal de Educação, em Contagem, em 21 de julho de 2017.

Hudson Gustavo de Souza
Secretário Adjunto Executivo de Educação

Secretaria Municipal 
de Fazenda

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2017 (dois mil e dezessete) 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 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância 
Administrativa, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srta. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros compo-
nentes da Câmara: Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Srta. Kênia Dutra de Campos. Abrindo a sessão foi feita a leitura e aprovada 
a Ata da última reunião. A seguir entrou em pauta o processo Nº 06499/2016-02A – DJALMA TEIXEIRA DE ANDRADE, relatado pelo Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, 
que.em reexame necessário manteve a decisão de primeira instância de deferimento de pedido de restituição de ITBI ao Requerente em razão de não concretização de 
negócio imobiliário. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em pauta para 
discussão o processo Nº 02-B-00384/2008 – CCR SERVIÇOS LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que deu provimento parcial ao 
recurso para reformar a decisão de primeira instância em relação a ISSQN devido pela Recorrente. Por unanimidade, acompanhando o relator, a Câmara decidiu pela 
reforma da decisão de primeira instância e com ela que sejam considerados pelo Fisco os valores descritos no quadro constante da fl.04, por se tratar de recolhimento 
efetivamente comprovado, determinando a desconstituição do ISSQN relativo ao período de julho de 2007 a fevereiro de 2008 por se tratar de período em que a em-
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presa estava enquadrada no simples Nacional, que sejam desconstituídos os lançamentos de ISSQN relativo aos meses de março, junho, julho, setembro e novembro de 
2004, agosto e outubro de 2005, fevereiro e abril de 2006, referente ás notas fiscais relacionadas no quadro constante da fl 06 do relatório, em face de constatado erro 
insanável no lançamento, e que sejam mantidas as demais exigências consignadas ao TNF nº 18564 “série B” de 14/04/2008. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 
02-A-02001/2008 – PRF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário com relatório da Srta. Kênia Dutra de Campos que, conheceu do recurso como 
tempestivo, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância e com ela os lançamentos de ITBI como notificado e exigido pelo fisco em razão de 
preponderância na atividade imobiliária o que afasta a não incidência do imposto em realização de capital. Colocado em votação, os demais integrantes da 1ª Câmara 
acompanharam o voto da relatora em decisão unânime. Dando prosseguimento à sessão, entrou em pauta o processo Nº 2016062914321527 – CRG EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário com relatório da Srta. Kênia Dutra de Campos que, conheceu do recurso como tempestivo, mas negou-lhe provimento, 
mantendo a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de não incidência de ITBI em operação de integralização de capital diante das evidências de 
preponderância da atividade imobiliária pela empresa. Voto acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta o 
processo Nº 02-A-00876/2012 – ANDERSON PEDRO DE JESUS, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que, em razão de intempestividade do 
pedido inicial para revisão manteve a decisão parcial de 1ª instância e com ela o reconhecimento de prescrição de IPTU para 2001 e os lançamentos de 2007 a 2010, já 
ajuizados, e 2011 por ainda não se ajustar ao benefício de isenção. Colocado em votação, o relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Por último, entrou em pauta o processo Nº 02-B-00721/2010 – GESTERMED GESTÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, recurso voluntário, relatado 
pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, que, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de improcedência do pedido em primeira instância e com 
ela os lançamentos de ISSQN e multas consignados no TNF nº 20.560, de 30 de junho de 2010. Submetido à votação, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo pediu vista 
aos autos. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária substituta e pelos 
demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 18 de julho de 2017.PARTICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI 
PEREIRA- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELLES PUDDO- SECRETÁRIA - MARCELO RODRIGUES DO CARMO-Kênia DUTRA DE CAMPOS- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 115/2017

PROC. Nº 2016062914563425
RECORRENTE: CRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ASSUNTO: ITBI. Não incidência
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
VOTO EM SEPARADO: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 19 de julho de 2017

ITBI –– RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA - PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – AQUISIÇÃO ANTES DE 24 MESES DE 
ATIVIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – §3º DO ARTIGO 71-B DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– PROVIMENTO – DECISÃO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA REFORMADA. Vencida a Relatora, por maioria de votos, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira 
instância, para determinar a suspensão da incidência do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso "Inter Vivos", 
referente a imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, de índice cadastral nº 08.674.0230.001, ficando condicionada a cobrança à 
posterior análise da preponderância da atividade da empresa com fundamento nos parágrafos 3º a 5º do artigo 71-B do Código Tributário do Município de Contagem. 
Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia e a Sra. Kênia Dutra 
de Campos.

ACÓRDÃO Nº 116 /2017

PROCESSO nº 02.A.06589/2012
RECORRENTE: JOSÉ  RODRIGUES DE LIMA
MATÉRIA: Cancelamento Da Cobrança De Taxas(Tflf/Tfs)
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra De Campos
DATA DO JULGAMENTO: 19 de julho de 2017.

TFLS –– TFS –– RECURSO VOLUNTÁRIO –– PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DA COBRANÇA DE TAXAS ––  BAIXA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL – RESPONSA-
BILIDADE DO CONTRIBUITE JÁ EXISTENTE –– INTEMPESTIVIDADE. - ARTIGO 282 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– DECISÃO DE PRIMEIRA INS-
TÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a 2ª Câmara não conheceu do recurso voluntário, por ser o mesmo intempestivo, mantendo 
inalterada a decisão de 1ª Instância que manteve o lançamento da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF e Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS do 
aludido ano de 2012 e do ISSQN-Autônomo referente aos exercícios de 2010 a 2012, nos termos do artigo 48, § 2º, do Código Tributário do Município de Contagem-
CTMC e Editais de Lançamento Edital 02/2010/SEFAZ; 03/2011/SEFAZ e 03/2012/SEFAZ/SAREC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, a 
Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia.

ACÓRDÃO Nº 117 /2017
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PROC. Nº 2015040912201524
RECORRENTE: AMARAL SERVIÇOS DE APOIO, ALUGUEL, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA
ASSUNTO: ITBI. Não incidência
RELATOR: Ricardo Aluísio Machado Maia
DATA DO JULGAMENTO: 19 de julho de 2017

ITBI –– RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA - PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – AQUISIÇÃO ANTES DE 24 MESES DE 
ATIVIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – §3º DO ARTIGO 71-B DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– PROVIMENTO –– DECISÃO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, dando-lhe provimento, reformando a decisão 
de primeira instância, para determinar a suspensão da incidência do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso 
"Inter Vivos", referente a imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, de índice cadastral nº 04.093.0142.001, ficando condicionada a 
cobrança à posterior análise da preponderância da atividade da empresa com fundamento nos parágrafos 3º a 5º do artigo 71-B do Código Tributário do Município de 
Contagem. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e a Sra. 
Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 118 /2017

PROC. Nº 2015040912062224
RECORRENTE: AMARAL SERVIÇOS DE APOIO, ALUGUEL, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA
ASSUNTO: ITBI. Não incidência
RELATOR: Ricardo Aluísio Machado Maia
DATA DO JULGAMENTO: 19 de julho de 2017

ITBI –– RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA - PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – AQUISIÇÃO ANTES DE 24 MESES DE 
ATIVIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – §3º DO ARTIGO 71-B DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– PROVIMENTO –– DECISÃO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, dando-lhe provimento, reformando a decisão 
de primeira instância, para determinar a suspensão da incidência do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso 
"Inter Vivos", referente a imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, de índices cadastrais nºs 11.242.0507.001, 11.242.0507.002, 
11.242.0507.003,  11.242.0507.004, 11.242.0507.005, 11.242.0507.006 e 11.242.0507.007 , ficando condicionada a cobrança à posterior análise da preponderância 
da atividade da empresa com fundamento nos parágrafos 3º a 5º do artigo 71-B do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidi-
do pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 119 /2017

PROC. Nº 02.A.02000/2008 
RECORRENTE: PRF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: Não incidência de ITBI
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 19 de julho de 2017

ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – REQUERIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA – BEM IMÓVEL – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – DECADÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA – PREPONDERÂNCIA DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - DECISÃO MANTIDA. Por unanimida-
de de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância e indeferir o pe-
dido de não incidência do ITBI, em face da comprovação da preponderância de atividades imobiliárias por parte do adquirente; bem como, restou afastada a alegação 
de decadência do lançamento; ficando mantido o tributo incidente sobre o bem imóvel de índice cadastral nº 08.437.0122.001; com fundamento no artigo 156, § 2º, 
inciso I, da CR/88, art. 37 e 173 do CTN e Artigos 45 e 71-B, § 3º, ambos do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido pela 
Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Ricardo Aluisio Machado Maia e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 120 /2017

PROC. Nº 02A-09560/2010
RECORRENTE: MCR DO BRASIL LTDA.
ASSUNTO: Revisão de Lançamento
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 19 de julho de 2017

TAXAS – REEXAME NECESSÁRIO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - DECISÃO MANTIDA. Por 
unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do pedido em reexame necessário e no mérito manteve a decisão de primeira instância, que 
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desconstituiu o crédito tributário relativo à TFLF - Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento dos exercícios de 2004 e 2005, do requerente de Inscrição Municipal 
nº 57703019-0; em face da comprovação do pagamento, ficando, assim, extinto o crédito com fundamento no artigo 156, inciso I do CTN. Participaram do julgamento 
presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Ricardo Aluisio Machado Maia e a Sra. Kênia Dutra de Campos. 

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 121/2017

PTA Nº: 02.B.00721/2010
RECORRENTE:GESTERMED–GESTÃO DE MEDIC. E SEG.DO TRABALHO
RECURSO  VOLUNTÁRIO
MATÉRIA-  ISSQN 
RELATOR: Marcelo Rodrigues Do Carmo 
VOTO EM SEPARADO.
DATA DO JULGAMENTO – 20/07/2017

ISSQN – RECURSO VULUNTÁRIO – SERVIÇOS ENQUADRAVEIS NOS ITENS 4.03, 17.01 e 17.09 – LANÇAMENTO  REALIZADO NO PRAZO DE CINCO ANOS DO FATO GERA-
DOR - MANUTENÇÃO -  DECADENCIA – PAGAMENTO PARCIAL- REGRA DO ART.150 DO CTN - ADMISSIBILIDADE  – INDFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – REFOR-
MADA A DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL. Por maioria dos votos, vencido o Relator, a Câmara  conheceu do recurso voluntário e deu-lhe PROVIMENTO 
PARCIAL, reformando assim  a decisão proferida em primeira instância, para determinar a desconstituição dos lançamentos de ISSQN relativos aos geradores ocorridos 
no período de 01/01/2005 a 05/07/2005 e manter as demais exigências contidas no TNF nº 020.560 – “série B” de 06/07/2010. Voto vencido do Relator: “ Conheço do 
recurso voluntário e  mantendo a decisão de improcedência do pedido de   1ª instância e com ele o lançamento e multas consignadas no TNF 020.560 – “série B” de 
06/07/2010”. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário 
Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 122 /2017

PROC. Nº  05869/2015-02-A
RECORRENTE: UNIDOS DA VILA ESPORTE CLUBE
ASSUNTO: TFLF. Isenção
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira 
DATA DO JULGAMENTO: 20 de julho de 2017

TFLF 2015 –– RECURSO VOLUNTÁRIO  –– ISENÇÃO – CLUBE ESPORTIVO – COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA O BENEFICIO FISCAL – ENTIDADE DECLARADA POR 
LEI COMO DE INTERESSE PÚBLICO – ATESTADO DE FUNCIONAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES – DECISÃO REFORMADA – DIREITO RECONHECIDO – LANÇAMENTO 
CANCELADO. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a 1ª Câmara decidiu pela reforma da decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção 
para TFLF referente ao exercício 2015 para a entidade esportiva, reconhecida por lei como de interesse público, uma vez  preenchidas as condições para reconhecimento 
do benefício, ficando cancelado o respectivo lançamento. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. 
Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 123 /2017

PROC. Nº  04782/2016-02-A
RECORRENTE: IGREJA BATISTA CENTRAL DE BELO HORIZONTE
ASSUNTO: IPTU/taxas. Isenção. Templo religioso.
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira 
DATA DO JULGAMENTO: 20 de julho de 2017

IPTU/TAXAS –– RECURSO VOLUNTÁRIO  –– ISENÇÃO – templo religioso – IMÓVEL ALUGADO – INICIO DA LOCAÇÃO APÓS OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES – FALTA 
DE CONDIÇÕES PARA O RECONHECIMENTO DE BENEFÍCIO NO EXERCÍCIO 2016 - PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA  – DECISÃO MANTIDA. Em decisão 
unânime, acompanhando o relator, a 1ª Câmara decidiu pela manutenção da decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção para IPTU/taxas refe-
rente ao exercício 2016 para a igreja requerente, uma vez não preenchidas as condições para reconhecimento do benefício, funcionando o templo religioso em imóvel 
locado de terceiro, sendo que a locação se iniciou após a ocorrência dos fatos geradores dos tributos, ficando mantidos os respectivos lançamentos. Participaram do 
julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 124 /2017

Processo nº 2016062914443027
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Recorrente: CRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Assunto: ITBI – Não incidência 
Relatora: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 20 de julho de 2017

ITBI –– NÃO INCIDÊNCIA - PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – PREPONDERÂNCIA – IMÓVEIS VENDA E/OU LOCAÇÃO - RECURSO 
VOLUNTÁRIO –– §1º DO ARTIGO 71-B DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– PROVIMENTO NEGADO –– DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MAN-
TIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira 
instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de não incidência do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato 
Oneroso "Inter Vivos", sobre a incorporação de imóvel em realização de capital, de índices cadastrais de nºs 09.034.0117.001 e 09.034.0117.002, com fundamento no § 
2º, inciso I, do artigo 156,  da Constituição Federal/88 e no §1º, do artigo 71-B, do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido 
pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 125 /2017

PROCESSO nº 02.A.16407/2014   
RECORRENTE: H N POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME
ASSUNTO: TFLF. Cancelamento. Paralisação de Atividade
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
Data do Julgamento: 20 de julho de 2017

TFLF— RECURSO VOLUNTÁRIO – PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA -- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -- ÔNUS DO CONTRIBUINTE. -- REGULAR EXERCÍCIO DO 
PODER-DEVER FISCALIZATÓRIO DO ENTE MUNICIPAL – NECESSIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO -- PROVIMENTO NEGADO -- DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 
MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 
primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de cancelamento dos lançamentos da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento -TFLF, referentes 
aos exercícios de 2013 e 2014, por falta de embasamento legal para desconstituí-los. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. 
Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

Secretaria Municipal 
de Governo

PORTARIA SEGOV N° 001/2017
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o disposto no art. 13, da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio 
de 2013, c/c o art. 4º do Decreto nº 1.355, de 11 de maio de 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Fica delegada à Secretária Municipal Adjunta de Governo – Beatriz de Oliveira Góes, matrícula 1488275, competência para autorizar as diárias de viagem, na 
ausência do Secretário Municipal de Governo.
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de julho de 2017.

MARIUS CARVALHO
Secretário Municipal de Governo

Secretaria Municipal 
de Saúde

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, 
Tornar Público a HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial nº 042/2017, Processo nº 131/2017, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
- REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 18715.508000/1120-03 - CONTA 624027-0 - DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM – CON-
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VÊNIO Nº 18715.508000/1120-03 - FORNECIMENTO ÚNICO., sendo o valor de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), para a ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI – EPP  
- Projeto/ Atividade: 10-122-0008-1129/10-302-0056-2326 Natureza de Despesa: 449052 04 – Fonte 010200 / 212322 / 214901 – CR: 771 / 769 / 851. O Secretario 
Municipal de Saúde, Bruno Diniz Pinto. Em 18 de Julho de 2017.

Ata Nº 10/2017 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC). 
No dia 13/06/2017 - no Auditório da Prefeitura de Contagem. Estavam presentes os conselheiros titulares Cássia Simone da Silva, Kênia Silveira Carvalho, Lucia de 
Fátima R. Ferreira, Vera Lucia Silva Ferreira de Oliveira, Jessica Natasha, Paulo Simão dos Santos, Elaine Ferreira da Silva, Eusmar Macedo Gomes , Lucas Davidso Guedes, 
Jaiston Marcelo de Oliveira, Nelci Barreiros da Silva, Maria José Pinto, Laércio dos Santos, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Maria Salete dos Santos, Reiner Gotschalg, Carolina 
Silva Castro, Cleber de Faria Silva,  e os conselheiros suplentes, Vera Lúcia de Oliveira Ramos, Rosária Nicolau da Silva, Vânia Maria de Souza, Rosemary Fátima Nicolau 
da Silva, Manoelzito José da Costa, Tércio de Sales Morais. Após a constatação de quórum, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), Sra. 
Cássia Simone da Silva iniciou a Reunião Ordinária do CMSC, desejando boa noite e bons trabalhos a todos, assumindo a condução da mesa. Logo após, convidou para 
compor a mesa do CMSC, Sr.Jaiston Marcelo de Oliveira vice presidente, Sr. Reiner Gotschalg subsecretario de saúde, representando o segmento gestor e Sra. Maria José 
Pinto, segunda secretaria, representando o segmento usuário. Iniciou dando os informes sobre a Conferência Municipal de Vigilância em Saúde e Conferência Municipal 
Sanitária, sobre sua organização, eixos e data provável para realização das mesmas, foi informado de que a data para conferencia municipal de vigilância em saúde será 
em: 22/07/2017 no auditório da UNA e que antes deste período acontecerá as pré- conferências nos distritos, e que posteriormente será informado o calendário com 
dia e hora, das reuniões locais. A comissão organizadora da conferencias Municipal de vigilância em saúde já decidiu alguns pontos inclusive os eixos que serão 
trabalhados e que já foram enviados para confecção os cartazes informativos. A Sra. Cássia prosseguiu com palavra informando que a segunda secretaria Sra. Maria 
Jose, notificou vários nomes de conselheiros faltosos segmento gestão, trabalhador e usuário, a Sr. Kênia que é suplente do secretario  Sr Bruno Diniz Pinto,  pediu a 
palavra para pontuar que recebeu notificações referente aos conselheiros do segmento gestor,(incluindo a do senhor Bruno Diniz) e que não teria problemas em 
substituí-los, deixou claro  o posicionamento do Sr. secretário Bruno,  dizendo que ele não têm interesse em sair do CMSC, e que a gestão busca inserir representantes 
que possam dar respostas rápidas para as demandas que surgem no conselho, no entanto têm um entendimento diferente do regimento interno que não é claro sobre 
o assunto, pois ao seu entender;  na falta do Titular o suplente pode  representá-lo e automaticamente a falta seria abonada, a 2° secretaria Sra.  Maria Jose pediu a 
palavra,  concordando com o entendimento da Sra. Kênia de que o  atual regimento interno do CMSC é omisso com relação a essa questão e que conforme a lei maior 
rege, cabe ao suplente suprir a falta do titular. O Sr. Marcelo sugeriu em votação na plenária que no caso especifico do secretario Sr. Bruno e da suplente Sra. Kênia  
sejam invertidas as posições ou seja; que ela passe a ser titular e o Sr. Bruno suplente, contudo foi apreciado e concordado pela plenária e pela mesa que enquanto o 
regimento não passar por readequação, o entendimento  que permanecerá e de que; na falta do Titular o suplente poderá substituí-lo. Sr Reiner informou que o 
segmento trabalhador e usuário é o foco real do problema, no que se refere à presença nas reuniões do conselho, existem cadeiras que não estão sendo ocupadas pelo 
titular ou seu suplente, para estes, a Sra. Maria Jose ira verificar as faltas, e se não forem devidamente justificadas serão substituídos, pelos seus suplentes ou outro 
cidadão que tiver interesse em compor a vaga, obedecendo aos critérios estabelecidos no Regimento interno. Posteriormente Sra. Cássia apresentou e empossou os 
novos conselheiros suplentes representantes do seguimento usuário no município de Contagem, que a partir desta data, passam a integrar o CMSC, Sra. Ismênia, que 
discursou em agradecimento e visando seu comprometimento para trabalhar a favor da saúde do município e Sra. Maria Rita de Cássia que também discursou e 
agradeceu a oportunidade. Passando à pauta da reunião, o Sr. Jaiston Marcelo passou a aprovação das atas 007/2017 11 de Abril (reunião ordinária), 008/2017 09 de 
Maio (reunião ordinária), 009/2017 30 de Maio (Extraordinária), que foram enviadas anteriormente por email dos conselheiros, postadas via correio (para os que não 
possuem email) e distribuídas no momento da reunião, após verificação houve a aprovação de todas as atas sem ressalvas com 16 votos dos conselheiros titulares sem 
votos contra e abstenções. Seguindo a Pauta da Reunião o senhor Marcelo comunicou ofício da Conselheira Ernestina Aparecida Diniz, que solicitou através do mesmo, 
seu desligamento do conselho, pois a mesma tem cargo de confiança e não poderá exercer suas funções com integralidade por este motivo, por tanto a partir do dia 
09 de junho 2017 não é mais conselheira do CMSC, Sr. Marcelo informou e leu o oficio recebido FAMUC/AJ/015/2017 que solicita a indicação de titulares e suplentes 
para a composição do conselho fiscal de saúde da FAMUC, para cada segmento ( trabalhador , gestor e usuário) terá 1 indicação de titular com suplente,  totalizando 6 
indicações respeitando a paridade, esclareceu que conforme a  Lei municipal 197/15 de constituição da FAMUC, exige que os mesmo tenham nível superior para 
compor o conselho fiscal, Sra. Kênia informou que este conselho ira responder a partir de sua composição, pois  nunca antes teria sido instituído em outras gestões, e 
que o jurídico esta tratando de respaldar a gestão atual perante a lei sobre os trabalhos que serão realizados por este conselho. Mediante ao exposto foram indicados 
os conselheiros; trabalhador Vera Lucia Ramos com a observação de que; para este seguimento será realizada uma justificativa, pois não há outro conselheiro que 
atenda ao critério solicitado. Segmento usuário Maria Jose Titular e Lucia suplente, gestores Cleber titular e Tércio suplente. Sra. senhora Cássia leu as orientações de 
visitas técnicas para apreciação dos conselheiros, entretanto acatando a sugestão feita pelo Sr. Reiner sobre o item 11 que diz respeito as “demandas” ficou acordado 
que : 1- Após as visitas técnicas os conselheiros deveram realizar um relatório da mesma, e este devera ser entregue para a gerente do posto ou gestor do Hospital 
visitado, antes de encaminhar para o conselho, a finalidade deste processo é de propiciar a chance para  que os gerentes  responsáveis  possam resolver o problemas 
existentes , caso não seja possível a solução, posteriormente ao prazo de resposta dado ao gestor/ gerente, devera ser encaminhado para o conselho CMSC, Sr. Reiner 
pontuou que as demandas dos usuários não deveram ser encaminhadas nas reuniões das plenárias e sim diretamente no conselho, podendo ser encaminhada pelos 
conselheiros através de email, esclareceu que os arquivos do conselho estão em uma rede de servidor protegida não podendo ser apagados. 2- Conforme votado em 
reunião o item 10 da lista de orientações de visitas técnicas, que se refere à mediação de conflitos foi suprimida pela plenária. Iniciaram-se as inscrições para palavra e 
sugestões. O senhor Laércio explanou sobre o tema de mediação de conflitos e disse que os conselheiros não podem fazer esse procedimento. Sra. Nelci pediu aos 
gestores que cobrassem dos gerentes mais empenho, na formação dos conselhos locais no distrito Nacional. Sra. Jessica pontuou algumas demandas da UBS Ressaca 
para itens que estão faltando  entre eles: maior número de funcionários da enfermagem e limpeza no entorno da unidade 36. Sr. Manoelzinho entregou uma moção de 
repudio por escrito e verbalizou seu posicionamento referente à denúncia feita contra o conselheiro Reiner, que segundo ele, teria supostamente “barrado” a 
participação do conselho no evento da Paz ocorrido em Nova Contagem, através de ameaças a presidente do CMSC Cássia. Após o momento de exposição o senhor 
Marcelo pontuou que tudo que o senhor Manoelzinho relatou são acusações levianas e irresponsáveis, e descreveu o que de fato ocorreu, informou que o conselho 
CMSC não foi oficiado como deveria e mesmo se o tivesse feito, o CMSC não tem autonomia de disponibilizar funcionários para qualquer evento, público ou privado. 
Sr. Reiner teve direito a réplica e discorreu sobre o acontecido, disse que assim que foi contatado pela organizadora do evento Sr. Manoelzinho que relatou já ter 
confeccionado cartazes propagando que teria a presença de médicos no evento, pois a Sra. Cássia teria se comprometido em ajudá-la, Sr Reiner foi procurar o Sr. 
Secretário Bruno para verificar a possibilidade, após a conversa com o secretario foi procurar Sr. Cleber, no intuito de  viabilizar os profissionais necessários para o 
evento, e desta forma foi feito e os profissionais foram enviados, mesmo o conselho não tendo obrigação de fazê-lo, pois o conselho não tem gerência de mandar 
profissionais para qualquer evento. Sr. Marcelo enfatizou que serão tomadas as medidas cabíveis, pois as acusações são irresponsáveis e ferem a credibilidade do Sr. 
Reiner e do CMSC, quem as fez , devera ser responsabilizado. Sr. Antonio Lima morador do bairro Xangrila, informou que gostaria de acompanhar o conselho CMSC 
participando das reuniões, e futuramente S integrar como conselheiros. Sra. Cássia explicou os critérios para compor o conselho e como os usuários podem participar. 
Sra. Luciana Lacerda enfatizou sobre o ponto referente à mediação de conflitos e ressaltou que, os conselheiros não podem assumir esta função de modo algum, 
devido as implicações legais que o assunto demanda, Sra. Zoe complementou a fala da Sra. Luciana sobre o mesmo assunto. Sr. Lucas apresentou uma demanda da 
UPA bairro Ressaca, referente a um atendimento ao usuário, sobre falta de acompanhamento médico dos mesmos. Sra. Kênia relatou os informes sobre o mutirão de 
exames de imagem que serão realizados no CDI no mês de Julho incluindo sábados e domingos, pois existe uma lista de espera muito extensa, ampliação de cirurgias 
eletivas no Hospital Santa Rita e ginecológica na Maternidade Municipal, foi realizada uma ampliação para atender as demandas reprimidas e atualmente foi estabeleci-
da uma agenda na Maternidade, Sra. Kênia prossegue relatando que o ministério da saúde solicitou o cadastramento para disponibilizar verbas destinadas a cirurgias 
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eletivas reprimidas, e que a secretaria de saúde cadastrou 15 mil cirurgias destas demandas, para realizar esse cadastro no MS foi necessário refazer seis mil castões SUS 
que estavam “não conformes”, foi ampliada a oferta de exames oftalmológicos, a gestão contratou 33 profissionais para manutenção predial, atualmente o trabalho 
esta focado nas unidades básicas de saúde, foram realizadas ainda a capacitação de profissionais, 1500 já capacitados entre traumatologia e viroses, profissionais de 
portaria, enfermaria, equipe de atendimento a família e gerentes de UBS, foi concretizado também a implementação de  equipe da família na vila bandeirantes. Sr. João 
Pedro Machado superintendente do complexo Hospitalar iniciou seus informes sobre a maternidade Municipal, desde que a nova equipe começou a gerenciá-lo, o 
bloco cirúrgico foi  melhorado e  o número de cirurgias ginecológicas aumentaram, apresentou o comparativo em números de procedimentos realizados antes e depois 
da atual gestão:  eram realizados em media 152 partos por mês na Maternidade, em janeiro deste ano  o número ampliou  para 252 atendimentos, fevereiro (2017) 
288 atendimentos, março (2017) 361 abril (2017) 406, Maio (2017) 400 atendimentos, Sr. João pontuou que são números muito bons para as condições e os 
problemas existentes anteriormente no pré operatório e exames, com relação ao mutirão de ortopedia,  em 8 dias de trabalho foram atendidas 780 pacientes, foi 
pontuado pelo senhor João que existiam vários convênios que não estavam  sendo executados,  exemplo : Convênio fixado  ano de 2012, no valor de 1 milhão e meio,  
foram executados nos  primeiros 3 meses; em equipamento diversos e está em andamento uma obra no laboratório com valor estimado de 600 mil reais,  a CME 
Central de materiais esterilizados que até o momento não existia o ambiente físico propicio, para atender o volume de procedimentos cirúrgicos que demanda o 
Hospital, foi providenciado a criação deste espaço, sua obra com valor estimado de  550 mil reais, a sala CME no presente momento  não comporta o volume cirúrgico 
atual, a verba compensatória do centro materno de 1 milhão e cem mil reais,  esta  sendo executada para ampliação do almoxarifado e central de concerto de 
equipamentos do hospital, ampliando a área administrativa do centro infantil, pois eram  limitadas as salas administrativas, o bloco cirúrgico   esta em obra,  para 
criação de uma estrutura  com 8 salas cirúrgicas, proporcionando uma dinâmica melhor e dobrando a capacidade do hospital que possui hoje 4 sala cirúrgica e 
ampliação de 27 leitos para 70, a previsão é de que o município possa suprir a demanda das 15 mil Cirurgias que estão aguardando, pois o complexo neste layout 
poderia fazer mais de 1.000 (mil) cirurgias por mês, a verba estimada é de um milhão e meio, as cirurgias ginecológicas, vasculares, plástica e procedimentos em que 
paciente precisam de sedação para realizá-los, já iniciaram, após as obras do bloco cirúrgico o secretario já autorizou a reforma da clinica médica do hospital, sobre as 
cirurgias de fêmur a mesa já esta instalada e esta aguardando a entrega de equipamentos adquiridos, a previsão para funcionamento e para Julho 2017. Sra. Carolina 
superintendente da SAS passou seus informes dentre eles; a implantação no Iria Diniz de fisioterapia, cardiologia e Uroginecologia que não existia no município, foram 
disponibilizados nove profissionais fisioterapeutas e 12 novos dentistas atendendo dentro das UBS, o CEO centro de especialidade Odontológica teve os atendimentos 
aumentados em 276% a oferta de primeira consulta e 730% de usuários atendido por mês, organizando a agenda e ampliando o número de dentistas, ampliação de 
equipes do SAD (atendimento domiciliar) com nutricionistas, e implementação de fototerapia para bebês, Contagem se tornou o único município do Brasil a disponibili-
zar este tratamento domiciliar pelo SAD, e os programas sociais como bolsa família estão sendo acompanhados por profissionais capacitados como nutricionistas para 
realizar uma avaliação de maior qualidade. Sr. Paulo Simão conselheiro, pediu a palavra para ler o relatório do conselho de ética, do qual faz parte juntamente com a 
conselheira, Vera, Cleber, Lucia, Lucas Guedes, Nelci e Sra. Maria Jose como relatora, em suma a ata refere-se: 1- denuncia referente à presidente do CMSC Cássia 
Simone e Reiner subsecretário representante do conselho segmento gestor. 2- denuncia sobre o uso da logo do conselho para fins sindicais, sem anuência da mesa 
diretora ( oficio 082/2017 CMS- endereçado ao secretario municipal de saúde, solicitando a  retirada de corte de ponto de alguns  trabalhadores  na greve geral), pela 
presidente em exercício Cássia Simone e, que a mesma usou o nome do conselho e sua posição, durante uma reunião de movimentos populares ( ocupação Willian 
Rosa), no momento  em que representantes da ocupação acima referida, estavam invadindo o UBS Laguna,  senhora Cássia com sua fala na reunião  (segundo relato da 
gerente do distrito Ressaca Sr. Junia que presenciou o ocorrido), evidenciou o CMSC como um órgão deliberativo, comprometendo outros conselheiros, a assumir 
compromisso que fogem de suas obrigações dentro do órgão. Após o estudo do caso, e de ouvir as testemunhas envolvidas, a comissão de ética propôs como punição 
a retratação, para os envolvidos , e propôs o licenciamento temporário da Sr Cássia, no entanto a mesma se negou e solicitou que o assunto fosse remetido a 
apreciação de plenária: Resolução do ponto 1- Senhor  Reiner seguimento gestor e a senhora Cássia Simone da Silva seguimento trabalhador e representante do 
sindicato no CMS foram advertidos, pelo posicionamento referente ao uso as redes sociais,os mesmo não devem usar este meio para discussões de cunho pessoal, e 
devem se retratar pelos mesmos meios de comunicação que houve a violação. 2-  A comissão de ética  remeteu a plenária como instancia máxima, o julgamento do 
referido ofício, pois não é deliberativo, a comissão ressalta que, foi proposto que a senhora Cássia se licenciasse por tempo determinado voluntariamente, para e que o 
assunto fosse resolvido, no entanto a mesma não aceitou e solicitou que o assunto fosse levado para plenária. Após esgotar todas as formas de pleitear sobre o assunto 
a plenária pediu mais tempo para avaliar a punição adequada para a denúncia feita referente ao ponto 2, a plenária decidiu amadurecer e estudar o caso referente ao 
afastamento da presidente em exercício Cássia Simone. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Cássia Simone deu por encerrada a presente reunião, agradecendo a 
presença dos conselheiros e informando que será marcada uma nova reunião extraordinária para tratar o assunto pendente. Eu, Reiner Gotschalg, lavrei a presente ata 
que será lida e aprovada em reunião. 

A Comissão Permanente de Licitação – CPL e a Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde – FAMUC - Avisa que o RECURSO referente ao Pregão Presencial Nº 
045/2017 PAC 076/2017 protocolizado pela Recorrente L ENTREGAS RÁPIDAS LTDA, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS EM GERAL E PEQUENOS VOLUMES, NO RAIO DE ABRANGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE, EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, foi julgado improcedente de acordo com a motivação constante dos autos do processo. 
Márcio Eustáquio de Rezende Júnior – Pregoeiro, Bruno Diniz Pinto – Presidente da Secretaria Municipal de Saúde. Em 25 de julho de 2016.

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 093/2017 - PAC Nº. 159/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA SPLIT NIGHT, EM PROL DA USUARIA MARIA DE LOURDES, PROCESSO nº 0079.16.020122-8

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339091 00 CR 1355/1352/1351/1353 010200/214801/214901/215001

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- SONOMED MEDICINA DO SONO E RESPIRATORIO LTDA , inscrita no CNPJ nº. 14.922.773/0001-30 o valor total de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ).

Publique – se. 
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Contagem, 19 de Julho de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FAVOR PUBLICAR A ERRATA ABAIXO: 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEM RETIFICAR O EXTRATO DO 6º TERMO APOSTILA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2013 – CON-
CORRÊNCIA Nº.004/2013 – CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA, PUBLICADO EM 29/06/2017, DE FORMA QUE:

ONDE SE LÊ:

DO OBJETO 
CONSTITUÍ OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILA, O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OBSERVANDO-SE A CLÁUSULA VII DO REFERIDO CONTRATO, A 
INCIDIR SOBRE O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DO MÊS DE:
● AGOSTO/2016 – 3º ÍNDICE DE REAJUSTE: 18,31% A SER APLICADO NAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE 06/AGOSTO/2016 A 05/AGOSTO/2017.

LEIA-SE: 

DO OBJETO 
CONSTITUÍ OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILA, O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OBSERVANDO-SE A CLÁUSULA VII DO REFERIDO CONTRATO, A 
INCIDIR SOBRE O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DO MÊS DE:
● AGOSTO/2016 – 3º ÍNDICE DE REAJUSTE: 18,31%, O VALOR DESTA SOLICITAÇÃO A SER APLICADO SOMENTE NAS MEDIÇÕES À PARTIR DO MÊS DE JANEIRO/2017. 

PERMANECEM INALTERADAS TODOS OS DEMAIS TERMOS DO ALUDIDO ADITIVO. 

CONTAGEM, 21/07/2017 

DIORF/PAULO STARLING

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº039/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2016

CONTRATADA: CONSÓRCIO CONATA – MARINS – INFRACON

OBJETO: INCLUSÃO DOS ITENS 3.7, 3.7.1 E 3.8 NA CLÁUSULA TERCEIRA - DA MEDIÇÃO E DOS PAGAMENTOS, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
3.7 – FICA ESTABELECIDO QUE O FATURAMENTO CORRESPONDENTE ÀS OPERAÇÕES DO “CONSÓRCIO CONATA – MARINS – INFRACON” SERÁ EFETUADO PELAS PESSOAS 
JURÍDICAS CONSORCIADAS, MEDIANTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL, PROPORCIONALMENTE DE CADA UMA NO EMPREENDIMENTO, CONFORME QUE ATRIBUI EM SUA 
CLÁUSULA SÉTIMA, PARÁGRAFO PRIMEIRO, AS CONDIÇÕES:
3.7.1 - A PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS, POSITIVOS OU NEGATIVOS, DESEMBOLSOS OU FORNECIMENTO DE GARANTIAS DE CADA CONSORCIADA NO CONSÓRCIO 
SERÁ A SEGUINTE:

CONATA ENGENHARIA LTDA   – 34 % (TRINTA E QUATRO POR CENTO).
CONSTRUTORA MARINS LTDA – 33 % (TRINTA E TRÊS POR CENTO)
INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – 33 % (TRINTA E TRÊS POR CENTO)
3.8 – OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS SERÃO DEPOSITADOS MÊS A MÊS PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, NA TOTALIDADE DA MEDIÇÃO EM CONTA 
BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSÓRCIO CONATA – MARINS – INFRACON, APÓS CUMPRIDAS PELO CONSÓRCIO E POR TODAS AS CONSORCIADAS, AS OBRIGAÇÕES 
FISCAIS INERENTES AO PROCESSO.
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RATIFICAÇÃO:

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 19/07/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 165/2016

CONTRATADA: SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA 

OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A 23,37% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRINTA SETE POR CENTO) DO VALOR 
GLOBAL, CONFORME PLANILHA ANEXA.

VALOR: R$ 270.598,28 (DUZENTOS E SETENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

DOTAÇÃO:
1105 16.482.0008.1125; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE DE RECURSOS: 010000 

RATIFICAÇÃO:

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 21/07/2017

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 003/2017 COM DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2017, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO 
DE DROGAS - PROJETO DE VIDA. OBJETO: SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU FAMILIAR, VISANDO PROTEGER PESSOAS PELO ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO/
TRANSITÓRIO. VALOR: R$ 393.436,20. (TREZENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS). CONFORME CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 1102.08.0058.2338 33504300 - FONTE 010000. 

Assinado em 17/07/2017 - VIGÊNCIA: 17/07/2017 à 16/07/2018

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS (nº 01/2017)

UNIDADE PRODUTORA/CÓDIGO (NÃO CONSTA): SDHC - PROCON

ÁREA DE AÇÃO: Defesa do cidadão - Direitos Humanos e Cidadania
Categoria Documental:
Processos Administrativos

Tipologia Documental:
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Fichas de atendimento - FA´s

Datas-limite:
2011

Metros lineares:
10 metros lineares

Aos 19 dias do mês julho, de dois mil e dezessete ficou autorizado o procedimento definindo a eliminação de documentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 
em conformidade com os prazos definidos na Tabela de Temporalidade (em elaboração - anexo) e em cumprimento ao disposto na Resolução nº 14 de 24 de outubro 
de 2001 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ; reunindo-se na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania a equipe responsável pela Avaliação, 
formada pelo conjunto de servidores públicos do PROCON, e pelo Senhor Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
Acompanha este Termo a lista (anexo) para autorização dos documentos a serem eliminados. Fica a entidade denominada ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DE CONTAGEM (ASMAC) responsável pela consumação do processo de eliminação dos documentos até a etapa de fragmentação que deverá ser acompan-
hada por servidor público municipal lotado no órgão produtor dos documentos. E, para constar, lavramos o presente Termo que vai pelo responsável assinado.

Contagem, 20 de julho de 2017.  

Aureliano Moreira Neto
Secretario Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Responsável pelo órgão produtor dos documentos

ANEXO: TABELA DE TEMPORALIDADE E DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS (Projeto Experimental)- CONTAGEM
ORDEM ADMINISTRATIVA FINALISTICA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos/PROCON = Órgão produtor dos documentos

FUNDO:  NÃO CONSTA AINDA

FUNÇAO/CATEGORIA DOCUMENTAL

 

ELIMINAÇÃO SUPORTE OBSERVAÇÃO

PRAZOS DE GUARDA

CORRENTE INTERMEDIARIO PERMANENTE

Categoria Documental
Tipologia/Tipos de 
Documentos       

Processo Adminis-
trativo Fichas de atendimento

5 Anos + (1 ano 
precaução) NÃO NÃO SIM PAPEL

Está série docu-
mental cumpriu a 
função pela qual foi 
criada de acordo 
com a lei federal 
9.873/99, art. 1o. e 
não apresenta valor 
que justifica sua 
guarda definitiva.
Será guardado por 
mais um ano para 
atender o prazo de 
precaução (cautela 
antecipada ou pre-
venção).

Nota: M.I.: Micro filmagem
         A.P.: Arquivo Permanente

ANEXO: LISTA DE AUTORIZAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO PUBLICO
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Natureza/Categoria documental
(Processos Administrativos)
Tipo documental Datas extremas

Metragem, volume 
ou peso

Referencia ao conteúdo 
ou observações do órgão 
produtor Observações do Arquivo Geral de Contagem 

Fichas de atendimento.

2011

10 Metros Lineares

Tratam-se de Fichas de 
atendimento Preliminar, 
Cartas de informações 
preliminares e Aberturas 
Diretas de Reclamações 
(audiências).

Está série documental cumpriu a função pela qual 
foi criada de acordo com a lei federal 9.873/99, 
art. 1o. e não apresenta valor que justifica sua 
guarda definitiva.

A notar: 01 Metro linear corresponde a uma prateleira ou armário de um metro de comprimento inteiramente ocupado por caixas de arquivo. Para indicação, 
01 ml = 55 kg = 0,08 m3.

C.M.A.S.C.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação de Contagem-MG
Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem-MG

CONVOCATÓRIA

Contagem, 21 de julho de 2017

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 6ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Contagem - CMASC, que será realizada na próxima quinta feira, dia 27 de julho de 2017, às 14hs na Casa dos Conselhos, localizada à Avenida José 
Faria da Rocha, 1016, 4º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG. 

Pauta

1 - Leitura e aprovação da Ata da 5ª Plenária Ordinária (29/06/2017) 

2 –  Apresentação de pauta especifica das Comissões de Trabalho do CMASC

3 – Informes Gerais

Atenciosamente,

Giovanni Alexandre da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC

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

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem- CMDCAC  torna pública a relação final de instituições candidatas aptas a participar  do 
Processo Eleitoral da  Sociedade Civil do CMDCAC para o Biênio 2017/2019.  

Instituição/Candidata

Associação Beneficente Príncipe da paz
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Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima - ACONSAF

Associação dos Deficientes de Contagem - ADC

Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II – AMONP

Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem

Centro de atendimento e Inclusão Social - CAIS

Creche Comunitária São Domingos Sávio

Centro de Educação Infantil Arca da Liança – C.E.I.A.A

Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe

Grupo de estudos e trabalho em Educação Comunitária – GETEC

Instituto Ser Feliz

Kyartes, Kyrius, CIA de Artes

Núcleo de Incentivo a Cidadania - NIC

Organização Educacional João XXIII – Obra Educacional Irmã Elvira

Rede Cidadã

Transcon

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 24/07/2017 - Concede PROGRESSÃO HORIZONTAL, nos termos da Lei nº. 2102/1990 ao seguinte servidor:

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

20016-6 Leonardo Gonçalves Reis
Agente de Operação e Fiscalização de 
Transporte e Trânsito A6I A6J JULHO/2017

Contagem, 18 de julho de 2017. 

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transportes

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 25/07/2017 - Concede PROGRESSÃO HORIZONTAL, nos termos da Lei nº. 2102/1990 ao seguinte servidor:

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

19945-1 Amauri Mariano Pereira
Agente de Operação e Fiscalização de 
Transporte e Trânsito A6H A6I JULHO/2017

Contagem, 18 de julho de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 26/07/2017 - Concede QUINQUÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, ao seguinte servidor:
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Matrícula Nome Cargo Quinquênio nº A partir do Mês

23957-7 Robson da Costa Diniz
Fiscal de Atividades Urbanas/
Diretor de Infrações 02 JULHO/2017

Belo Horizonte, 24 de julho de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transportes
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