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Atos do Executivo

DECRETO Nº 200, DE 24 DE AGOSTO DE 2017

Declara de utilidade pública e afeta como Área Institucional a área de terreno que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art.92 da Lei Orgânica de Município;

DECRETA:

Art.1º Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, a área de terreno, medindo aproximadamente 5.904,04m² (cinco mil e novecentos e quatro metros e quatro decímetros quadrados), do Bairro Arvoredo - 
Segunda Seção, neste Município, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem sob a matricula nº R-1- 84.355, com as seguintes divisas e 
confrontações: a área demarcada situa-se de A1 de coordenada E= 602.569,0603m e N= 7.802.478,3786m, localizado na Área Institucional N. 01, Bairro Arvoredo 
- Segunda Seção, com confrotações a esquerda Rua 4, e a direita área descrita, na extensão de 60,00m e de azimute de 277°30'29", segue até o A2 de coordenada E= 
602.509,5747m e N= 7.802.486,2186m, localizado na Área Institucional N. 01, Bairro Arvoredo - Segunda Seção, com confrotações a esquerda Rua 1, e a direita área 
descrita, na extensão de 98,40m e de azimute de 7°30'29", segue até o A3 de coordenada E= 602.522,4324m e N= 7.802.583,7749m, localizado na Área Institucional 
N. 01, Bairro Arvoredo - Segunda Seção, com confrotações a esquerda Area Verde, e a direita área descrita, na extensão de 60,00m e de azimute de 97°30'29", segue 
até o A4 de coordenada E= 602.581,9178m e N= 7.802.575,9350m, localizado na Área Institucional N. 01, Bairro Arvoredo - Segunda Seção, com confrotações a 
esquerda Rua 20, e a direita área descrita, na extensão de 98,40m e de azimute de 187°30'29, Segue até o vértice A1 fechando assim o polígono acima descrito.

Art.2º A área de terreno de que trata o art. 1º deste Decreto fica afetada como Área Institucional e destina-se a implantação da CEMEI (Centro Municipal de Educação 
Infantil) Arvoredo, no Bairro Arvoredo - Segunda Seção, neste Município.

Art.3º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas em Lei Orçamentária Anual.

Art.4º A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a promover a desapropriação de pleno domínio da área descrita no art. 1° deste Decreto e suas respectivas 
benfeitorias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 201, DE 24 DE AGOSTO DE 2017

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terreno que menciona.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art.92 da Lei Orgânica de Município;
 

DECRETA:

Art.1º Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea “k”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, a área de terreno medindo aproximadamente 2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), localizada à rua Bueno Brandão, nº 16, Bairro Centro – 
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Plano Diretor, neste Município, e as benfeitorias no mesmo edificada.

Art.2º A área de terreno de que trata o art. 1º deste Decreto destina-se à ampliação do Cine Teatro Municipal de Contagem.

Art.3º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas em Lei Orçamentária Anual.

Art.4º A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a promover a desapropriação de pleno domínio da área descrita no art. 1° deste Decreto e suas respectivas 
benfeitorias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MÁRIO FABIANO DA SILVA MOREIRA
Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem

DECRETO Nº 202, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 
Aprova o Programa Municipal de Parcerias Estratégicas: Concessões e Parcerias Público- Privadas.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando o 
disposto no art. 3º, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, c/c o artigo 21, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e com o 
art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e ainda as disposições da Lei nº 4.630, de 05 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Programa Municipal de Parcerias Estratégicas: Concessões e Parcerias Público-Privadas, elaborado pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas - CGPPP, na forma da Deliberação nº 02, de 06 de julho de 2017, conforme o disposto na Lei 4.630/2013, para o período de julho de 2017 a julho de 2018, 
constante no Anexo Único deste Decreto.
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ANEXO ÚNICO 

PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS: CONCESSÕES E PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS 

 

1. APRESENTAÇÃO GERAL 

O Município de Contagem possui a terceira maior população e também a terceira maior economia 
do Estado de Minas Gerais. Contribui de forma significativa para o Produto Interno Bruto do 
Estado, sendo o segundo polo de geração de empregos e prestação de serviços da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.   
A cidade possui vocação industrial, tendo sido iniciada na década de 1940 a implantação de 
distritos industriais. O município se tornou grande polo econômico com diversidade de indústrias e 
comércio. 
Apesar de sua vocação industrial, nos últimos anos os setores de comércio e serviços estão cada 
vez mais ganhando importância na cidade. 
A saturação, principalmente de Belo Horizonte, está fazendo com que novos empreendimentos 
sejam construídos em Contagem, possibilitando à população o acesso a serviços que teriam apenas 
na capital. 
Contagem possui posição logística privilegiada na Região Metropolitana, com fácil acesso à 
Capital por meio de 4 corredores: Anel Rodoviário, BR-040, Avenida Amazonas e Via Expressa.  
Abaixo pode-se demonstrar a importância e o desenvolvimento do município:  

● População com água encanada: 99,61% 
● População com energia elétrica: 99,95% 
● População com coleta de lixo: 99,57% 
● 25ª  maior economia do Brasil 
● Possui 6 distritos industriais 
● PIB: R$ 18,5 bilhões 
● Indústrias instaladas: 4.285 
● Rede escolar: 15 unidades de ensino técnico, 71 escolas municipais para ensino infantil e 
fundamental, 25 creches, 13 universidades, 180 escolas particulares (infantil ao médio). 
● Segurança: 3 Batalhões da PM e um Corpo de Bombeiros 
● Rede de saúde: Hospital Municipal para Emergências, Centro Materno-Infantil, 6 Unidades 
de Atendimento Imediato e 3 Centros de Consultas Especializadas 
(Fontes: IBGE, Atlas do Desenvolvimento Humano e Prefeitura de Contagem). 

 

1.1. RECENTE EVOLUÇÃO DO IDH 

É notória a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano de Contagem de 1991 a 2010, 
refletindo o esforço da implementação de políticas públicas que promoveram redução das 
desigualdades existentes entre os municípios da região metropolitana. A imagem abaixo, obtida 
pelo Atlas do Desenvolvimento Humano (http://atlasbrasil.org.br) - acesso em 31/05/2017), 
apresenta a evolução da composição do IDHM para o município: 
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Contagem é 0,756, em 2010, o que a situa na 
faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais 
contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,832, seguida de Renda, com 
índice de 0,745, e de Educação, com índice de 0,697. 
 

1.2. EXECUÇÃO DA RECEITA 

A análise dos dados da execução fiscal do município se inicia pelo cumprimento das peças 
orçamentárias. A tabela abaixo apresenta as receitas estimadas nas leis orçamentárias anuais e as 
receitas arrecadadas nos respectivos anos: 
 

 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Disponível em: 
http://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/ 
 
Observa-se o crescimento contínuo da receita realizada entre 2013 e 2016. Ainda que o país 
enfrente o cenário de crise econômica e queda da renda de forma geral, a administração municipal 
tem logrado êxito no crescimento sustentado de suas receitas.  
Apresenta-se abaixo a composição das receitas municipais no exercício de 2016: 

-9,9% 
-
16,3% 

-
16,7% -

15,5% 
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A principal receita permanece sendo as transferências governamentais, com destaque para a Cota 
Parte do ICMS. Isto reforça a necessidade de medidas que possam ampliar a participação da 
receita própria frente a receita total, fato que implicará maior autonomia financeira ao município.  
 

1.3. EXECUÇÃO DA DESPESA 
 
Conforme demonstrado, a receita realizada foi em média 14,6% abaixo da estimada, refletindo na 
necessidade de contingenciamento das despesas. O gráfico abaixo apresenta a despesa estimada 
prevista e a despesa empenhada no exercício de 2016, segundo dados do Tribunal de Contas do 
Estado.  

 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Disponível em: 
http://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/ 
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O conjunto das despesas com pessoal atingiu 47,51% da Receita Corrente Líquida, abaixo do 
limite de 54% imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda que o gasto esteja abaixo do 
limite estabelecido em legislação, praticamente a metade das receitas líquidas estão 
comprometidas com pagamento de pessoal, o que dificulta a ampliação dos serviços prestados. A 
tabela abaixo consolida as informações publicadas pela própria prefeitura nos Relatórios de Gestão 
Fiscal: 

 

 
 
A situação fiscal de Contagem, assim como da maioria dos municípios no país faz com que não 
seja possível a realização de investimentos necessários para o incremento da infraestrutura. Ainda 
que os dados mostrem o equilíbrio fiscal do município, sua capacidade de investimento com 
recursos próprios é limitada, dado o comprometimento com gastos correntes.  
No entanto, o município possui capacidade de endividamento, possibilitando a realização dos 
investimentos necessários. O endividamento do município representou 27,37% da Receita 
Corrente Líquida, muito abaixo do limite legal de 120% da RCL.  
Aliado a este fato, buscam-se alternativas para alavancar investimentos em infraestrutura e ampliar 
a prestação dos serviços essenciais.  
Em termos da dinâmica populacional, por três décadas, e desde a ocupação do Distrito Industrial 
Cel. Juventino Dias nos anos de 1950, o Município manteve taxas de crescimento populacional em 
níveis superiores a 10%. Após experimentar um ciclo expansionista de alta expressividade, só a 
partir das décadas de 1970/1980 seu crescimento desacelera, até atingir o nível da média 
metropolitana na última década: 1,15% a.a. Assim como outras cidades de base industrial 
instaladas em território brasileiro, Contagem não deixou de ser atingida pela perda de dinamismo 
econômico brasileiro dos anos 80, pelos processos de abertura e internacionalização da economia 
dos anos 90, e pela desarticulação do aparato institucional de suporte ao processo de 
industrialização do Estado que, conjugados a outros fatores macro e microeconômicos, levaram à 
perda do dinamismo da indústria local. Essa perda de dinamismo acontece em via dupla, por um 
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lado, em relação aos outros setores econômicos menos intensivos de tecnologia e conhecimento, 
como o comércio e serviços pessoais de baixa qualificação, pouco dinâmicos em termos de 
geração de renda, por outro, em relação a outras plantas mais modernas localizadas fora dos limites 
da cidade industrial de Contagem, com maior poder de atratividade de novos investimentos 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2005, v. 1). 
Neste sentido, e considerando as necessidades do Município de Contagem, vislumbrou-se nas 
Concessões e Parcerias Público-Privadas, o arcabouço instrumental necessário para que o 
Município possa implantar a infraestrutura necessária, pois dependerá de iniciativas de 
financiamento do setor privado, ficando a remuneração do particular fixada com base em padrões 
de performance e devida somente quando o serviço estiver à disposição do Município ou dos 
usuários, o que não seria possível em curto prazo; Com tais instrumentos jurídicos é possível 
assim, atender às necessidades e garantir a qualidade e eficiência na prestação dos serviços 
públicos. 
Dentre estas ferramentas, podemos citar o uso das Parcerias Público-Privadas (PPP), que de acordo 
com o Ministério do Planejamento, podem ser definidas como:  
“um contrato de prestação de serviços de médio e longo prazo (de 5 a 35 anos) firmado pela 
Administração Pública, cujo valor não seja inferior a vinte milhões de reais, sendo vedada a 
celebração de contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de obra, 
equipamentos ou execução de obra pública. Na PPP, a implantação da infraestrutura necessária 
para a prestação do serviço contratado pela Administração dependerá de iniciativas de 
financiamento do setor privado e a remuneração do particular será fixada com base em padrões 
de performance e será devida somente quando o serviço estiver à disposição do Estado ou dos 
usuários. ” 
É fato que as Parcerias Público-Privadas não irão resolver, sozinhas, todos os problemas do 
Município, porém cada vez mais países têm-nas utilizado como uma ferramenta de 
desenvolvimento, sendo que, atualmente mais de 50 países possuem programas de PPP.   
“Em um momento em que todos os níveis de governo estão focados em duas frentes, renovação de 
infraestrutura, e economizar ao máximo os gastos do governo, P3s [Parcerias Público-Privadas] 
representam uma forma inovadora de aproveitar ao máximo cada dólar do contribuinte gasto, 
quando comparado aos gastos de infraestrutura do governo, no modelo tradicional. Isto é 
conseguido, principalmente, através da transferência de riscos para a o setor privado, tais como 
riscos de projetos, financiamento, construção, os riscos de funcionamento e manutenção. ” (Jim 
Flaherty Ministro de Finanças do Canadá) 
Vale destacar ainda que as Concessões e PPP’s permitem melhor aplicação do recurso público 
(value for money), quando da oferta de serviços públicos, ao lhes conferir eficiência, eficácia e 
efetividade, particularmente através das seguintes fontes:  
• Inovação; 
• Otimização do custo e da vida útil; 
• Compartilhamento de infraestruturas; 
• Divisão ótima de responsabilidades e riscos. 
Considerando as necessidades do Município e o Planejamento Estratégico de Governo, busca-se o 
desenvolvimento de Projetos de Concessões e PPP’s que sejam capazes de alavancar investimentos 
e contribuir para o desenvolvimento sustentável do Município, ao mesmo tempo em que ampliam a 
oferta e a qualidade dos serviços públicos. 
 

1.4. MARCO LEGAL 
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O marco regulatório das Parcerias Público-Privadas no Município de Contagem deu-se pela Lei 
Municipal n. º 4630 de 05 de novembro de 2013 que “Institui o Programa Municipal de Parcerias 
Público-Privadas, criou o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP e deu outras 
providências”. Esta Lei foi elaborada em harmonia com a Lei Federal Nº 11.079/2004 e suas 
alterações, com a Lei Federal de Concessões, Lei Nº 8.987/95, com a Lei Federal de Licitações e 
Contratos Lei Nº 8.666/93 e com as demais normas aplicáveis. 
A Lei Municipal n.º. 4.630/2013 foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 290/2014 que 
“Instituiu o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, instituiu o Conselho Gestor de 
Parcerias Público Privadas (CGP) do Município de Contagem, regulamentou o Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI e da Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – MIP e deu 
outras providências”. Nos termos do Decreto n. º290/2014 foi instituída a Unidade Operacional de 
Coordenação de Parcerias Público-Privadas Unidade de PPP, com o objetivo, dentre outros de 
desenvolver, analisar e recomendar ao CGP/CONTAGEM projetos elaborados dentro da 
modelagem da Parceria Público-Privada no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo, prover suporte técnico ao CGP/CONTAGEM. 
 

1.5. OBJETIVOS, DIRETRIZES E BENEFÍCIOS  
 
1.5.1 OBJETIVOS: 
As Parcerias Público-Privadas de que trata este plano consistem em mecanismos de colaboração 
entre o Município e os agentes do setor privado, e têm os seguintes objetivos: 
I. Implantar e desenvolver obra, serviço ou empreendimento público, observado o disposto no § 
4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. É vedada a celebração de 
parcerias público-privadas nos seguintes casos: 
a. execução de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por 
período inferior a 05 (cinco) anos.; 
b. que tenha como único objeto a mera terceirização de mão de obra, o fornecimento e a 
instalação de equipamentos ou a execução de obra pública, bem como as prestações singelas ou 
isoladas, quais sejam, aquelas que não envolvam conjunto de atividades; 
c. cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);. 
II. Explorar a gestão das atividades deles decorrentes, sendo devida remuneração aos parceiros 
privados segundo critérios de desempenho, em prazo compatível com a amortização dos 
investimentos realizados. 
III. Estabelecer as diretrizes e ações necessárias para a implantação bem-sucedida do Programa 
Municipal de PPP´s; 
IV. Apresentar as competências dos principais responsáveis nas atividades necessárias para o 
desenvolvimento do Programa Municipal de PPP´s; 
V. Apresentar um cronograma de principais entregas a serem desenvolvidas pelo Programa 
Municipal de PPP´s durante o primeiro ano de atuação. 

 
1.5.2 DIRETRIZES DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
I. Eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à competitividade na prestação 
de serviços e à sustentabilidade econômica e ambiental de cada empreendimento; 
II. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados 
incumbidos de sua execução; 
III. Indelegabilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e 
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fiscalizadora do Município; 
IV. Universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 
V. Transparência dos procedimentos e das decisões; 
VI. Responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos; 
VII. Responsabilidade social e ambiental; 
VIII. Repartição objetiva de riscos entre as partes; 
IX. Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos.  
 

1.5.3 PODERÃO SER OBJETO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, RESPEITADO 
O DISPOSTO NO § 4º DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO 
DE 2004 E LEI MUNICIPAL N° 4.630, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013: 
I. A implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura 
pública; 
II. A prestação de serviço público; 
III. A exploração de bem público; 
IV. A execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à Administração Pública 
Municipal; 
V. A execução de eventos que alavanquem o turismo e o lazer; 
VI. A execução de projetos que incentivem o esporte; 
VII. A construção, ampliação, manutenção, reforma e gestão de bens de uso público em geral, 
incluídos os recebidos em delegação do Estado ou da União; 
VIII. A implantação, construção, ampliação e reformas de estruturas, melhoramento, na área da 
saúde; 
IX. Educação, cultura, saúde e assistência social; 
X. Desenvolvimento de atividades e projetos voltados para a área de pessoas com deficiência; 
XI.       Construção de rodovias, pontes, viadutos e túneis; 
XII. Saneamento básico; 
XIII. Destino final do lixo, construção de Centro de Tratamento de Resíduos. 
XIV. Urbanização e meio ambiente; e 
XV.       Assuntos de interesse local. 

 

1.6. MARCO CONDICIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA PPP:  
 
I. Efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e valor de seu objeto, bem como 
o caráter prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes governamentais; 
II. Estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das metas e resultados a serem 
atingidos, prazos de execução e de amortização do capital investido, bem como a indicação dos 
critérios de avaliação ou desempenho a serem utilizados; 
III. A viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função de sua capacidade de 
aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado em termos qualitativos e 
quantitativos, bem como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos resultados 
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atingidos; 
IV. A forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado; 
V. A necessidade, a importância e o valor do serviço ou da obra em relação ao objeto a ser 
executado. 
 
Neste sentido, apresenta-se a seguir o Plano de Concessões e Parcerias Público-Privadas, composto 
pelos projetos seguintes: 
 

1.7. CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E TRABALHOS A SEREM 
DESENVOLVIDOS. 
 
 EDUCAÇÃO: Concessão para a Construção, Reforma, Manutenção, Operação e Prestação de 
Serviços não Pedagógicos de Unidades de Ensino Municipais; 
 SAÚDE: Diagnóstico e Proposta de Modelo Ideal para a Rede de Saúde em Contagem, 
contemplando a estruturação técnica, econômico financeira e jurídica; 
 RESÍDUOS SÓLIDOS: Concessão da Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e 
Destinação Final de Resíduos Sólidos, incluindo os serviços de Limpeza Urbana; 
 UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO E COMPLEXO ADMINISTRATIVO: 
Concessão para a Construção, Manutenção e Operação de Centro Administrativo e Unidades de 
Atendimento ao Público; 
 TRANSPORTES: Concessão dos Serviços de Transporte Coletivo; 
 CEMITÉRIOS: Concessão dos Cemitérios Públicos; e 
 SANEAMENTO BÁSICO: Concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. 
 
Com base nas informações e dados disponíveis, aliado às reuniões e entrevistas iniciais com os 
responsáveis executivos de cada área junto à suas equipes técnicas, descreve-se o cenário atual, 
principais motivações e premissas de cada projeto, de acordo com as prioridades preliminarmente 
definidas.  
 

2. EDUCAÇÃO 
 

2.1. CENÁRIO ATUAL 
● A Rede Municipal de Educação de Contagem é composta por: 70 Escolas Municipais, 
incluindo 8 anexos, que atendem 42.913 alunos do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA); 37 Centros de Educação Infantil (CEMEI) que atendem 9.569 crianças de 02 a 05 
anos. 
● Existem 26 creches conveniadas com o município que absorvem parte da demanda de 
Educação Infantil, atendendo 3.221 crianças de 0 a 5 anos. O planejamento da SEDUC prevê a 
transferência do atendimento das crianças atendidas nas creches para as novas CEMEIS nos 
próximos anos.  Atualmente, 1.328 crianças de 04 a 05 anos são atendidas pelas creches 
conveniadas em Contagem. 
● Esforço conjunto da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde do município para 
levantar a demanda da Educação Infantil em números absolutos. As demandas já identificadas pelo 
município e o atendimento atual da rede conveniada de creches permitiu ao município decidir 
sobre a criação de 19 novas CEMEIS. Desse total, 06 escolas já tiveram suas obras licitadas com 
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recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) com previsão de início em 
2017. Estão sendo definidos os locais de construção das 13 CEMEIS restantes. Novo projeto 
arquitetônico de CEMEI está em fase de elaboração e tem entrega prevista para o primeiro 
semestre de 2017. O projeto de CEMEI Padrão 1 prevê o atendimento de 220 alunos e o Padrão 2 
comportará 440 alunos. 
● O município iniciará a construção da primeira Escola Integral ainda em 2017. Além disso, 
estão previstas construções de outras 07 Escolas Integrais. Um novo projeto arquitetônico de 
Escola Integral está em fase de elaboração. As Escolas Integral Padrão 1 e 2, atenderão, 
respectivamente, 500 e 620 alunos. 
● Necessidade de reestruturação da gestão dos serviços administrativos das unidades escolares 
de forma que os recursos humanos, materiais e financeiros sejam otimizados e melhor alocados. 
As equipes gestoras, tanto da SEDUC quanto das 107 Unidades Escolares em funcionamento 
empregam tempo de trabalho para resolver questões pontuais relacionadas à manutenção básica e 
reformas das unidades. Estes profissionais se deslocam de suas especialidades, principalmente 
pedagógicas, para lidar com questões operacionais.  
● As atividades de suporte escolar, incluindo reformas, manutenção, conservação predial, 
segurança predial, limpeza, mobiliário, merenda escolar e recursos de tecnologia da informação e 
comunicação etc. envolvem múltiplas terceirizações de diferentes atividades com alta 
complexidade de gestão.    
● Necessidade de ampliação e melhoria do serviço de Transporte Escolar. Atualmente, são 
atendidas 12 escolas municipais que apresentaram demanda através de cadastro, de acordo com a 
Resolução N° 01/2015 de março de 2015. São atendidos 1.485 alunos nos turnos da manhã e da 
tarde. O serviço é prestado por empresa contratada e o custo mensal do transporte escolar é a 
equação da diária de 20 veículos com valor mensal estimado em R$ 373.516,00. Para o bom 
funcionamento do transporte são necessários 20 motoristas, 20 monitores e 01 coordenador de 
logística do transporte. Com base nos três primeiros meses de 2016, a estimativa de incremento 
anual do número de alunos é de 7%. Está em curso na SEDUC estudo do transporte escolar 
visando a redução do custo atual do contrato. 
● A SEDUC está licitando um Sistema de Controle do Aluno que permitirá identificação 
eletrônica para cada aluno (carteirinha), RFID, controle de frequência, acesso, merenda, transporte, 
diário do professor, disponibilização de informações tanto para a escola como para os pais dos 
alunos etc. A previsão inicial é que o sistema comece a funcionar em todas as unidades escolares 
em fevereiro de 2018. O custo estimado de manutenção do sistema é R$ 1,6 milhão /ano. 
● O município de Contagem iniciou em 2014 o processo de consulta pública de Parcerias 
Públicas Privadas para a área de Educação com a publicação do Edital PMI/UPP n° 02/2014. 
Houve a manifestação de dois interessados: Cia Paulista de Desenvolvimento (CPD) e Socicam, 
que apresentaram estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos. 
 

2.2. MOTIVAÇÕES  
● A Pré-escola passou a integrar a Educação Básica com a aprovação da Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB) da Educação, em 1996, mas foi só com a aprovação da Emenda Constitucional nº 59, 
de 2009, que essa etapa se tornou obrigatória. Estados e municípios tiveram como prazo até 2016 
para adequar suas redes de ensino à essa determinação. Esta responsabilidade cabe aos municípios, 
com apoio dos estados e da União, e às famílias, que têm de matricular as crianças. Para cumprir 
esta meta de universalização do acesso à Pré-escola, presente no Plano Nacional de Educação 
(PNE), o município de Contagem deverá construir novos Centros de Educação Infantil (CEMEIS) 
que atendam crianças de 4 a 5 anos. 
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● Proporcionar à população de Contagem um modelo de ensino mais completo e de melhor 
qualidade com a ampliação do atendimento de crianças de 0 a 3 anos, melhoria da infraestrutura 
dos prédios escolares que necessitam de intervenções, implantação da escola em tempo integral, 
entre outros. A Escola Integral atenderá também as mães que precisam trabalhar e não têm com 
quem deixar seus filhos. O regime integral garantirá que as crianças estarão em atividade educativa 
e em local seguro enquanto os pais cumprem suas jornadas de trabalho. 
● Alocar a execução dos serviços não pedagógicos entre as atribuições do parceiro privado como 
forma de privilegiar a ocupação do gestor escolar com atividades essencialmente pedagógicas do 
ambiente escolar e estar disponível para enfrentar os desafios na busca da melhoria do aprendizado 
dos alunos e aumentar a dedicação aos professores.  
● Segundo a Resolução N° 01/2015 de março de 2015 o município de Contagem, através da 
Secretaria Municipal de Educação oferecerá transporte escolar gratuito a estudantes do Ensino 
Fundamental regular das unidades escolares municipais das regiões de Petrolândia, Sede, Nacional 
e Vargem das Flores que não conseguiram matrícula em escola a menos de 2 km da residência do 
mesmo. Os estudantes de unidades em regiões de áreas rurais poderão ser contemplados com 
distância inferior mediante análise da SEDUC. 
● Entre os objetivos citados pela Secretaria de Educação do Município destacamos: Aumentar o 
acesso à Pré-Escola na Rede Municipal de Educação; liberar o corpo diretivo e docente para a 
dedicação exclusiva à educação, garantindo um ambiente pedagógico propício; passar ao privado 
atividades de suporte escolar, na qual ele pode agregar eficiências, sob gestão pública. 
Desburocratizar e agilizar os processos necessários para o pleno funcionamento das Unidades 
Escolares e da própria SEDUC; qualificar o ambiente físico favorável ao aprendizado. 
 

2.3. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E VANTAGENS: 
● Modernização e melhoria da infraestrutura das Unidades Escolares e da qualidade dos serviços 
prestados (pagamento atrelado ao desempenho do parceiro privado). 
● Otimização da gestão (diminuição da quantidade de licitações e contratos). 
● Desoneração do investimento (pagamento parcelado em 30 anos). 
● Ganhos de escala (economicidade). 
● Redução dos riscos de descontinuidade na prestação dos serviços.  
 

2.4. ESCOPO E PREMISSAS 
O escopo preliminar do projeto de PPP a ser estruturado pode ser organizado em três principais 
frentes: 

A. Modernização e melhoria das 116 Unidades Escolares e Administrativa. São objetos da 
modelagem a reforma, ampliação e operação de serviços não pedagógicos das unidades escolares 
da rede pública municipal, com foco nas reformas, manutenção e conservação predial, segurança, 
limpeza, mobiliário e recursos de tecnologia da informação e comunicação. As intervenções físicas 
preveem reformas, melhorias e adequação de acessibilidade. Quantitativo de Unidades por tipo: 
 SEDUC: 01 Unidade 
 Escolas Municipais: 70 Unidades 
 Anexos: 08 Unidades 
 UMEI: 37 Unidades 
B. Construção de 13 novas CEMEIS e 07 Escolas Integrais. Aguarda finalização dos novos 
projetos arquitetônicos e definição do quantitativo de unidades de cada padrão (1 e 2).  A previsão 
de entrega dos projetos com composição de custo é agosto de 2017. 
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C. Modelagem do transporte escolar, que prevê o deslocamento dos alunos para a escola e 
também para atividades extracurriculares. A modelagem do transporte escolar seguirá as 
determinações da Resolução N° 01/2015 de março de 2015 e utilizará como referência o 
detalhamento da demanda de transporte escolar que está sendo levantada pela SEDUC com 
previsão de entrega em agosto de 2017. 
 
Tanto para as novas unidades quanto para aquelas em funcionamento a modelagem deverá prever 
o fornecimento contínuo de materiais e equipamentos e a prestação continuada de serviços não 
pedagógicos. 
 

2.5. PREMISSAS  
● As atividades-fim de cunho essencialmente pedagógico continuarão sob a gestão e execução 
do poder público e as atividades-meio (serviços não pedagógicos) passarão para a execução de um 
parceiro privado, porém sob a gestão do poder público. 
● O trabalho de modelagem terá como referência os estudos realizados em resposta ao Edital 
PMI/UPP n° 02/2014 (CPD e Socicam) cabendo atualização de informações e dados de acordo 
com o contexto atual.   
 

3. SAÚDE 
 

3.1. CENÁRIO ATUAL 
● A Rede de Saúde do Município de Contagem é composta por 4 Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), 83 Unidades de Atenção Básica (UBS) e 1 Complexo Hospitalar e 
Maternidade.  
● O município está em busca de um modelo eficiente para a sua Rede de Atenção Primária à 
Saúde. Atualmente, Contagem conta com 83 UBS, porém ainda não existe distribuição eficiente de 
equipes por unidade. Há necessidade de modernização e melhoria de infraestrutura em todas as 
Unidades por meio da realização de reformas e aquisição de novos equipamentos. Um dos casos de 
referência é o de Portugal que trabalha com modelo de contratualização, incluindo a equipe técnica 
de saúde, informatização dos processos, indicadores de qualidade de atendimento, direcionamento 
de demandas via call center (atendimento UPA, Hospital ou UBS), controle de agendamentos 
diminuindo absenteísmos, entre outros.  
● Desde o início de 2017, a Secretaria de Saúde está empreendendo esforços no sentido de 
reduzir o custo de operação de todas as Unidades de Saúde do município. O Complexo Hospitalar 
e a Maternidade, por exemplo, têm um custo de 10,2 milhões/mês para os cofres públicos. Este 
valor já foi reduzido para 9,2 milhões nos primeiros meses de Governo e a expectativa é de chegar 
a 8,3 milhões/mês; 
● A Secretaria de Saúde contratou consultoria especializada para avaliar o modelo ideal para a 
operação da Rede de Urgência e Emergência do município. A previsão de entrega do escopo do 
modelo é agosto de 2017. 
● Os atendimentos estão concentrados nas Unidades de Urgência e Emergência (Hospital e 
UPAs). Um dos fatores é cultural e pode ser modificado com a devida orientação e direcionamento 
dos pacientes para a Rede de Atenção Básica e Especializada de acordo com o caso. 
● O custo com aluguel de espaços onde funcionam Unidades de Saúde é elevado. Hoje este valor 
chega a 2 milhões/ano. De um total de 93 Unidades de Saúde sob gestão do município, apenas 48 
são próprias, 42 alugadas e 3 cedidas. 
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● O município sofre com o extrapolamento de execução ao atender pacientes de município 
vizinhos como Ribeirão das Neves e Betim. Como não existe integração da carteira regional de 
saúde, como já ocorre na rede de atendimento privada, não é possível operar com a compensação 
de atendimentos entre municípios vizinhos.   
 

3.2. MOTIVAÇÃO 
● Construir modelo de Gestão Compartilhada dos serviços de saúde municipais, no modelo de 
Organização Social (OS) ou PPP, com as seguintes premissas: prestação de serviços com corpo 
técnico de saúde formado por efetivos, monitoramento mensal mediante indicadores de 
produtividade e qualidade. 
● Melhorar e monitorar a qualidade dos serviços prestados, prevendo a classificação das 
Unidades mediante critérios pré-estabelecidos e em consonância com a legislação da área e 
melhores práticas no setor público. 
● Definir modelo inovador e eficiente para o Sistema Municipal de Saúde, incluindo Urgência e 
Emergência, Atenção Primária e Hospitais, para o município. Uma das metas é eliminar todas as 
UBS tipo 1 e manter e/ou construir novas unidades tipo 3 e 4. A meta é reduzir de 83 para 55 UBS 
até 2020. 
● No caso da Rede de Urgência e Emergência a expectativa é que a alteração do modelo atual 
permita a ampliação dos atendimentos no Complexo Hospitalar e Maternidade, assim como na 
Oncologia, mantendo o mesmo custo e garantindo investimento para melhorias. Os hospitais 
deverão participar de classificação por critérios de qualidade. 
 

3.3. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E VANTAGENS 
● Modernização e melhoria da infraestrutura das Unidades que compõem a Rede de Atenção 
Primária de Saúde do Município e melhoria da qualidade dos serviços prestados (pagamento 
atrelado ao desempenho do parceiro privado). 
● Otimização da gestão (diminuição da quantidade de licitações e contratos). 
● Desoneração do investimento (pagamento parcelado em 30 anos). 
● Ganhos de escala (economicidade). 
● Redução dos riscos de descontinuidade na prestação dos serviços.  
 

3.4. ESCOPO E PREMISSAS 
● Realização de diagnóstico da situação atual da Rede de Atenção Primária, prevendo visita às 
83 Unidades em funcionamento e entrevistas com os principais responsáveis executivos e técnicos. 
● Proposição de modelo ideal para a Rede de Atenção Primária do município de Contagem, 
indicando a necessidade de construção de novas unidades, manutenção das unidades existentes e 
operação da infraestrutura. 
 

4. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 
 

4.1. CENÁRIO ATUAL 
● A busca por sistemas ambientalmente adequados, eficientes e sustentáveis de limpeza urbana e 
gestão de resíduos sólidos ainda desafia a maioria das Administrações Públicas Municipais 
brasileiras.  
● Os principais marcos legais que regulamentam a limpeza urbana e a gestão de resíduos sólidos 
no Brasil são a Lei de Saneamento Básico (Lei Federal no 11.445/2007) e a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei Federal no 12.305/2010), regulamentada pelo decreto no 7.404/2010).  
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● Com uma população de cerca de 650.000 habitantes, diariamente em Contagem são coletadas, 
em média, 100 mil toneladas de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) e Públicos (RSP), os quais 
são coletados e encaminhados para Aterro Sanitário localizado no próprio município.  
● Contagem possui Aterro Sanitário localizado no território do município (Av. Helena de 
Vasconcelos Costa, 201 - Bairro Perobas), em operação desde 1997. São recebidos no Aterro 
resíduos Classe II – A (domiciliares, comerciais e públicos), coletados e transportados pelo sistema 
de limpeza pública municipal, e os provenientes de grandes geradores (comerciais, industriais e 
prestadores de serviços). 
● Discussões da Subsecretaria de Limpeza junto à Secretaria do Meio Ambiente acerca da coleta 
e destinação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) do Município, levantamento de demanda 
(ex. volume de resíduo gerado) e providências cabíveis.  
● Concessão Administrativa Estadual. Acerca dos serviços de transbordo, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos urbanos no Município de Contagem, impera ressaltar a 
necessidade de observar o Convênio de Cooperação firmado entre este município e o Estado de 
Minas Gerais, no ano de 2012, para a delegação da “Organização, Regulação e Fiscalização dos 
Serviços Públicos Municipais de Transbordo, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos 
Urbanos”, bem como do respectivo Contrato de Programa, celebrado no ano de 2014, por meio do 
qual o Município de Contagem formalizou a delegação para o Estado da prestação dos serviços 
públicos municipais de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos 
gerados no município, autorizando, inclusive, que o Estado realizasse a subdelegação destes 
serviços para o setor privado, por meio de PPP. Tais instrumentos foram originados em razão do 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
Colar Metropolitano e da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  
O referido Contrato de Programa, cujo prazo previsto é de 30 (trinta) anos, excetuou de seu objeto, 
apenas, os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos até o Sistema de Transbordo, 
Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos, que permanecem sob 
responsabilidade do Município.  
O Contrato de Parceria Público Privada para a realização dos serviços supra descritos foi 
formalizado pelo governo estadual em julho de 2014, porém, até o momento, não foram iniciados 
em razão de suspensão, formalizada através do competente Termo Aditivo, a qual se encontra 
prorrogada até a presente data, e que impede o início do prazo para efetiva operação pela 
Concessionária. 
Por força do disposto na cláusula terceira do Contrato de Programa, até o encerramento do prazo 
para a efetivação da entrada em operação da Concessionária, o Município permanece responsável 
pela destinação final dos resíduos sólidos. 
Diante de tal situação, previamente a publicação de procedimentos visando concessão de serviços 
que, até o momento, são objeto do Contrato de Programa, deverão ser buscados meios para o seu 
devido encerramento, conforme condições estabelecidas na cláusula vigésima, em especial o caput 
e os parágrafos quarto e quinto, do mesmo, evitando assim a possibilidade de surgimento de 
imbróglios administrativos e/ou judiciais em face do procedimento. 

 

4.2. MOTIVAÇÃO 
● O Aterro Sanitário localizado em Contagem tem vida útil estimada para se encerrar em 2019. 
Em razão disso, já estão sendo realizadas obras de adequação, que prolongariam sua vida útil em 
mais 10 anos. 
● O Aterro Sanitário de Contagem não possui sistema de aproveitamento energético a partir dos 
gases captados. 



"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, 24 de agosto de 2017 Página 16 de 36 Diário Oficial de Contagem - Edição 4176

 
● O modelo de limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos no município de Contagem carece de 
atualização e modernização. 
● Faz-se necessária a modernização e aplicação de inovações na coleta dos resíduos sólidos 
urbanos.  
 

4.3. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E VANTAGENS 
● Modernização e melhoria na qualidade dos serviços prestados (pagamento atrelado ao 
desempenho do parceiro privado). 
● Otimização da gestão (diminuição da quantidade de licitações e contratos). 
● Desoneração do investimento (pagamento parcelado em 30 anos). 
● Ganhos de escala (economicidade). 
● Redução dos riscos de descontinuidade na prestação dos serviços.  
 

4.4. ESCOPO E PREMISSAS 
O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) que se pretende iniciar terá como objeto a 
obtenção de estudos, levantamentos e propostas para estruturação de modelo de concessão para a 
exploração dos seguintes serviços de gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana no município de 
Contagem: 

● Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) e Públicos: coleta, transporte, reciclagem, tratamento e 
disposição final. 
● Resíduos de Serviços de Saúde (RSS): coleta, transporte, tratamento e disposição final. 
● Serviços de Limpeza Urbana: varrição, roçada, capina. 
● Serviços de educação ambiental e ações de sensibilização da população e agentes públicos 
envolvidos com as temáticas da limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos. 
● Os estudos devem ser desenvolvidos sob a ótica do desenvolvimento sustentável.  
● As propostas de implantação e operação dos serviços e tecnologias relativas à reciclagem e ao 
tratamento de resíduos sólidos urbanos devem ser coerentes e integradas a políticas sociais, 
urbanísticas, ambientais, de saúde e de desenvolvimento econômico do município. Devem ainda 
contribuir para a redução da disseminação de doenças, da poluição e contaminação do meio 
ambiente, além de primar pela valorização imobiliária, reinserção de materiais no ciclo de vida de 
produtos e geração de trabalho e renda com inclusão produtiva de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 
 

5. UNIDADES DE ATENDIMENTO E CENTRO ADMINISTRATIVO 
 

5.1. CENÁRIO ATUAL  
● A concentração administrativa de órgãos públicos e a busca crescente pela otimização dos 
gastos públicos estão ligados diretamente à eficiência na gestão pública, tema em destaque, 
principalmente, após a inserção do princípio da eficiência entre os princípios da administração 
pública, pela Emenda Constitucional 19/98, no caput do art. 37 da Constituição Federal e com o 
advento da Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
Ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 
propõe a disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do 
gasto público.  
● No Brasil, experiências de concentração de órgãos e entidades governamentais em um mesmo 
espaço físico já foram realizadas nos Estados de Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio Grande do 
Sul. No cenário internacional, verifica-se a existência de ações nesse sentido a partir da 
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implantação de Centros de Serviços Compartilhados (CSC) no setor público em países como 
Estados Unidos, Austrália, Cingapura, Canadá, Reino Unido.  
● A estrutura administrativa da Prefeitura de Contagem é composta por 19 Secretarias, 07 
Autarquias e Fundações. Apenas uma parte dessa estrutura está localizada na Sede da Prefeitura 
localizada no Bairro Camilo Alves (Praça Presidente Tancredo Neves, 200), próximo ao centro.  
● O conjunto arquitetônico da Prefeitura Municipal é formado pelo prédio construído na década 
de 1950 para abrigar o Seminário São José da Ordem dos Carmelitas, pela praça Tancredo Neves e 
pela Capela Santa Helena. O conjunto foi tombado pelo Decreto 190 de 22 de setembro de 2005.  
● As unidades administrativas estão organizadas em 8 Regionais: Eldorado, Industrial, Nacional, 
Petrolândia, Ressaca, Riacho, Sede e Vargem das Flores.  
● O atendimento ao cidadão é realizado presencialmente nas 08 Unidades Regionais do 
município ou por mensagem escrita pelo Fale Conosco disponível no site da Prefeitura. Ainda não 
existe uma central de atendimento integrado ao usuário dos serviços públicos de Contagem, sob a 
coordenação e gestão de uma administração central, a qual deve obedecer a padrões de qualidade 
no atendimento e relacionamento com o cidadão.  
 

5.2. MOTIVAÇÃO  
● Criação de um complexo predial que abrigue órgãos e entidades da administração direta e da 
administração indireta com o intuito de promover a otimização dos gastos, por meio de ganho de 
escala nas contratações de prestação de serviços comuns de manutenção da máquina pública e para 
aumentar a eficiência dos trabalhos desenvolvidos pelas entidades, por meio de disponibilização de 
moderna infraestrutura e aproximação de atores e processos decisórios.  
● Redução das despesas com a manutenção da máquina pública, além da possibilidade de 
reverter essas economias para políticas públicas diretamente focadas nos cidadãos.  
● Criação de centrais de atendimento integrado aos usuários dos serviços públicos de Contagem, 
com administração central e que obedeça a padrões de qualidade no atendimento e relacionamento 
com o cidadão. A distribuição das centrais de atendimento no território e agregação de serviços 
específicos dependerá da demanda previamente levantada e perfil de usuários de cada localidade. 
 

5.3. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E VANTAGENS 
● Modernização e melhoria na qualidade do atendimento prestado aos usuários dos serviços 
públicos do município (pagamento atrelado ao desempenho do parceiro privado). 
● Modernização e melhoria da infraestrutura de trabalho e aproximação de atores e processos 
decisórios. 
● Otimização da gestão (diminuição da quantidade de licitações e contratos). 
● Desoneração do investimento (pagamento parcelado em 30 anos). 
● Ganhos de escala (economicidade). 
● Redução dos riscos de descontinuidade na prestação dos serviços. 
 

5.4. ESCOPO E PREMISSAS 
● Publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse que contemple: 
i) Análise de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica da concentração administrativa 
da Prefeitura de Contagem, considerando a reforma e ampliação da atual Sede ou realização de 
novo empreendimento.  
ii) Análise de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para a implantação de Centros 
de Atendimento Regional Integrado, tendo como objetivo o atendimento unificado das demandas.  
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6. TRANSPORTE COLETIVO 
 
6.1. CENÁRIO ATUAL 
● Gestão e operação do atual sistema de transporte público do Município foi licitado em 2006, 
cujo contrato de concessão teve duração de 10 anos. Contrato prorrogado até setembro de 2017, 
com redução do número de linhas de ônibus.  
● Realização de pesquisa “Origem e Destino” e “Embarque e Desembarque” com previsão de 
finalização da análise de dados em junho de 2017 para definição do escopo e requisitos do novo 
contrato. 
● Concepção do Sistema de Transporte Contagem Integrada. O sistema terá como conceito 
básico o sistema tronco-alimentado, com integração física, associado ao sistema BRT (Bus Rapid 
Transit). A matriz de integração baseia-se no pagamento de uma única tarifa nas viagens realizadas 
dentro do município de Contagem, desde que as transferências sejam realizadas dentro dos 
terminais de integração ou estações de transferência. Outras formas de integração tarifárias e 
integrações intermodais ainda não estão previstas, porém, pode ser que venham a ser implantadas 
gradualmente ao sistema. Está prevista a utilização de veículos menores em áreas residenciais para 
oferecer acesso a terminais ou estações de transferência, onde os usuários se transferem para 
veículos maiores adequados às linhas de tronco. O serviço alimentador opera junto do tráfego 
misto enquanto os serviços troncais operam em faixas exclusivas de ônibus.  
● Transição do sistema atual para o novo modelo Tronco-Alimentado prevê 03 fases:  1) 
Alteração de algumas linhas (dimensionamento das linhas do corredor norte-sul); melhoria no 
sistema com os pontos de ônibus existentes; 2) Operação integralmente em estações e terminais; 
implantação de corredor com          sistema tronco-alimentado; 3) Realização de obras; melhorias 
no sistema com integração. 
● Necessidade de avaliar as integrações necessárias nos mecanismos de controle de bilhetagem 
eletrônica considerando as mudanças previstas no sistema de transporte do município.  Atualmente 
é utilização do ÓTIMO. A distribuição de crédito é um desafio e de complexa mensuração. Em 
2008, houve 4 milhões de créditos não utilizados e que retornaram para o parceiro privado. Esforço 
atual de apuração do crédito gerado até o momento (recrutamento de profissionais especializados). 
● Necessidade de avaliar os mecanismos de integração do sistema de ônibus com o Metrô. 
Atualmente, não existe instrumento legal que regulamenta a integração existente. Quando o 
passageiro sai de Contagem e passa para outro município este passa a ser passageiro 
metropolitano. Espera-se que as pesquisas de “Origem e Destino” esclareçam sobre as implicações 
disso para o novo sistema.  
 

6.2. MOTIVAÇÃO  
● Supressão ou redução do déficit financeiro do sistema;   
● Aumento da qualidade dos serviços e expansão da oferta; 
● Maior agilidade nos ajustes da rede;  
● Redução de custos regulatórios; 
● Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema; 
● Atendimento dos serviços sociais; 
● Transferência de ganhos de produtividade para o usuário. 
 

6.3. ESCOPO 
● Modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica no regime de concessão comum de 
Transporte Urbano para o município considerando a concepção do Sistema de Transporte 
Contagem Integrada, atualmente, em curso.  
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6.4. PREMISSAS E RESTRIÇÕES 
● Todos os veículos terão ar-condicionado; todos os ônibus vão operar em estações ou terminais 
necessitando de portas direita e esquerda (impacto no custo para adaptação ou compra de veículos 
novos); 
● Sistema de Atendimento Suplementar em áreas de difícil acesso (favelas); veículos menores 
com integração à rede em pontos específicos; 
● Término das intervenções nos corredores em julho de 2019; licitação deve ocorrer no segundo 
semestre de 2017; 
● Revisão da legislação existente, avaliação de condições de gratuidade de transporte, entre 
outros; 
● Decreto N° 5.296, de 02 de dezembro de 2004 - estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida; 
● Decreto n° 001, de 1° de janeiro de 2017 - dispõe sobre o benefício de auxílio transporte 
escolar; 
● Decreto n° 006, de 05 de janeiro de 2017 - cria o benefício do desconto de 50% (cinquenta por 
cento) para o sistema público de transporte coletivo urbano aos domingos; 
● Decreto n° 015, de 25 de janeiro de 2017 - dispõe sobre o recolhimento mensal do Custo de 
Gerenciamento Operacional – CGO; 
● Decreto n° 631, de 29 de dezembro de 2015 -altera o Regulamento Operacional de Transporte 
Coletivo, aprovado Decreto no 382, de 11 de setembro de 2014; 
● Decreto n° 382, de 11 de setembro de 2014 - aprova o regulamento operacional do serviço de 
transporte coletivo; 
● Lei n° 4496, de 21 de novembro de 2011 - Altera a Lei no 1.809, de 02 de junho de 1987, que 
estabelece gratuidade nos transportes coletivos; 
● Lei no 4798, de 22 de dezembro de 2015 - Cria o Fundo Municipal de Auxílio de Transporte 
Estudantil para Estudantes do Município; 
● NR15 - Atividades e Operações Insalubres Portaria MTbn.o 3.214, de 08 de junho de 1978 (e 
alterações); 
● ABNT NBR 6401 - Instalações Centrais de Ar-Condicionado para conforto - parâmetros 
básicos de projeto; 
● ABNT NBR 14022 - Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte 
coletivo de passageiros; 
● ABNT NBR 15570 - Especificações técnicas para a fabricação de veículos de características 
urbanas para transporte coletivo de passageiros; 
● ABNT NBR 15646 - Acessibilidade Plataforma elevatória veicular e rampa de acesso veicular 
para acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em veículos de transporte 
de passageiros de categorias M1, M2 e M3 – requisitos; 
● Transferência da manutenção das estações e terminais para parceiro privado; 
● Sistema de controle da distribuição de crédito não utilizado; não deve retornar para 
concessionária integralmente. Avaliar possibilidade de ser revertido ao poder concedente em 
momento de negociação de tarifa; 
● Serviço “Sem Limite” não faz parte do escopo da concessão. Transporte especial para pessoas 
com baixa mobilidade e gratuito; fornecido por empresa contratada com frota composta por 25 
veículos, com custeio integral do poder público; regulamentado pelo Decreto n° 5.296, de 02 de 
dezembro de 2004. 
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7. CEMITÉRIOS  
 

7.1. CENÁRIO ATUAL 
● A gestão dos cemitérios públicos e dos serviços funerários do município de Contagem é de 
responsabilidade da Diretoria de Serviços Funerários e Necrópoles, subordinada à Secretaria de 
Administração (SEAD).  
● Gestão dos serviços funerários do município acontece em regime de concessão pública, cujo 
parceiro privado é a Funerária Cintra Ltda. O contrato de concessão vigente foi celebrado pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, o qual se encerrou em setembro de 2016 e foi prorrogado por 01 (um) 
ano. Atualmente a concessionária possui um débito com o Município de, aproximadamente, 200 
(duzentos) mil reais em razão de atraso no pagamento da outorga devida. Vale ressaltar que o 
referido valor foi constatado após a realização de um “encontro de contas”, pois o município não 
estava realizando o repasse previsto no contrato. Importante considerar, quando da elaboração da 
modelagem, o risco de imbróglios administrativos e judiciais, pois o atual concessionário já 
impetrou Mandados de Segurança questionando decisões da gestão do contrato, e vem 
questionando o prazo da prorrogação formalizada, uma vez que a cláusula contratual dispõe que as 
prorrogações seriam feitas por prazos iguais e sucessivos, tal e qual o disposto no artigo 57, II da 
Lei Federal nº 8.666/93, ao tratar da prestação de serviços contínuos. Tal questão não é um óbice à 
realização de nova concessão, mas apenas um risco de ter a futura licitação suspensa em razão de 
decisão judicial que venha a ser proposta pela atual concessionária. 
● O município é responsável pela manutenção de 03 cemitérios públicos e 02 unidades de 
velórios independentes, atendimento das demandas de auxílio-funeral, gestão de contrato de 
transporte de familiares e acompanhamento da concessão pública dos serviços funerários (Cintra). 
Todas as unidades dependem de melhoria de infraestrutura e aumento do quadro de pessoal 
(administrativo, vigilância, manutenção e limpeza). A arrecadação do município oriunda da taxa de 
manutenção cemiterial e serviço funerário é em média R$ 90 mil/mês e as despesas giram em 
torno de R$ 200 mil/mês. Isso gera um déficit de R$ 110 mil/mês em média.  
● Cemitério Bom Jesus: aproximadamente 3.000 jazigos; 60% da ocupação é particular e 40% 
pública; 02 velórios; necessidade de melhoria da infraestrutura (ex. levantamento de muro, 
concertina, canteiro de obras para guarda de insumos), reforma de ossário, atualmente impedido 
por processo judicial; construção de nova câmara óssea (parte dos materiais adquiridos, mão-de-
obra própria); problemas de invasão de moradores do entorno; não possui equipe de vigilância. 
● Cemitério Nossa Senhora da Glória: 6.000 jazigos; 60% da ocupação é particular e 40% 
pública; 02 velórios; necessidade de melhoria da infraestrutura (ex. levantamento de muro, 
concertina, canteiro de obras para guarda de insumos), construção de ossário (urgente), 
necessidade de nova câmara óssea; possibilidade de expansão apesar de restrições topográficas; 
problemas de invasão de moradores do entorno; não possui equipe de vigilância. 
● Cemitério São Pedro: 250 jazigos; 85 % da ocupação é particular; necessidade de melhoria da 
infraestrutura; cemitério histórico do município; não possui equipe de vigilância e manutenção 
dedicada (recente alocação de 01 profissional). Não é realizado sepultamento social há mais de 10 
anos. 
● Velórios Prédio da Administração: 04 velórios; necessidade de reforma. 
● Velórios Riacho: 02 velórios; necessidade de reforma; localizado em bairro carente distante 
dos cemitérios públicos. 
● Atendimento/Auxílio-funeral: equipe dedicada 7/7 para atendimento às famílias que não 
dispõem de recursos financeiros para gastos decorrentes do óbito (renda de até 3 salários 
mínimos/mês), ocorrendo, assim, a gratuidade das despesas funerários. São elas:  taxas de 
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sepultamento e velório, urna com visor, ornamento do corpo e transporte (traslado do corpo e 
familiares). 
● A Diretoria de Serviços Funerários e Necrópoles da Prefeitura é formada por 43 profissionais. 
Apenas os profissionais de limpeza e parte da equipe coveiros (20) são contratados. As duas 
gerências que compõem o setor (Serviços Funerários e Cemitérios) aguardam a posse dos 
nomeados. Necessidade de aumento de pelo menos 20% o quadro de pessoal, com prioridade para 
a equipe de vigilância que inexiste. 
● O município não possui crematório próprio. O Parque Renascer está realizando a cremação 
sem ônus para o município. Como a demanda encontra-se acumulada o custo do serviço é 
estimado em 300 mil reais. Já foram realizados orçamentos para aquisição de fornos crematórios e 
o equipamento mais adequado custaria aproximadamente R$ 1 milhão de reais instalado. 
● Recuperação dos documentos de arquivo (material bastante deteriorado pela ação do tempo) 
dos 03 cemitérios públicos contendo os registros das sepulturas de particulares e públicas. A 
regularização do pagamento da taxa de manutenção cemiterial depende da identificação dos 
cadastros públicos das unidades. A inadimplência é alta. A anuidade cobrada é de R$ 57,00 
enquanto que o preço praticado pelos cemitérios privados chega a R$ 300,00. 
● A taxa atual de ocupação dos 03 cemitérios, somado às 2.400 sepulturas que ainda serão 
disponibilizadas pelo Parque Renascer como contraprestação contratual permitirá o atendimento 
dos serviços funerários sociais nos próximos anos, dispensando o investimento em novo 
empreendimento. A disponibilidade ideal depende igualmente de contratação de mão-de-obra 
especializada e infraestrutura de crematório para exumação em cemitérios públicos e Parque 
Renascer, seguida de cremação de ossos. 
 

7.2. MOTIVAÇÃO 
● Promover melhorias na prestação do serviço funerário prestado à população do Município e 
melhoria da infraestrutura dos Cemitérios e Velórios Públicos.   
● Avaliar a implementação de nova concessão com outros critérios e indicadores de resultados 
ou de sistema de credenciamento de empresas prestadoras de serviços funerários nos moldes da 
cidade de Curitiba.   
 

7.3. ESCOPO 
 Realizar os estudos necessários à análise da viabilidade técnica, econômico-financeira e 
jurídica referente à operação, conservação e manutenção, incluindo investimentos e melhorias nos 
03 cemitérios e nos 02 velórios públicos e aquisição de crematório por meio de um modelo de 
permissão ou concessão.  
 

7.4. PREMISSAS 
 Desoneração dos cofres públicos para a prestação dos serviços de manutenção de cemitérios; 
 Melhoria da qualidade do serviço prestado à população. 
 A Prefeitura aguarda recebimento de 2.400 sepulturas do Parque Renascer como contrapartida 
da operação do empreendimento. 
 
 
8. SANEAMENTO BÁSICO 
 

8.1. CENÁRIO ATUAL 
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 A falta de saneamento básico tem implicações imediatas sobre a saúde e a qualidade de vida 
da população. Ao aumentar a incidência de doenças, contribui para o afastamento das pessoas do 
trabalho, acarretando custos para a sociedade com horas não trabalhadas, além das despesas 
privadas e públicas com tratamento médico, o que eleva os custos do sistema público hospitalar. 
Além disso, tem impacto direto sobre as atividades econômicas que dependem de boas condições 
ambientais para o seu pleno exercício e contribui para a desvalorização imobiliária das áreas não 
atendidas pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
 O saneamento básico no Brasil é regido pela Lei Federal no 11.445/2010, regulamentada pelo 
Decreto no 7.217/ 2010, que traça as diretrizes fundamentais para o saneamento básico no país, 
entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:  
a) Abastecimento de água potável;  
b) Esgotamento sanitário;  
c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e  
d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
 No contexto estadual, a matéria é regulamentada pela Lei Estadual no 11.720/1994, que dispõe 
sobre a Política Estadual de Saneamento Básico.  
 No âmbito do Município, o tema é regulamentado pela Lei Municipal no 4.377, de 14 de julho 
de 2010, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e estabelece os instrumentos 
que compõe o Sistema Municipal de Saneamento Básico, dentre eles o Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB). 
 O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Contagem, elaborado em 2013, 
encontra-se em revisão pela atual gestão, sob responsabilidade do Instituto de Planejamento 
Urbano de Contagem (IPUCOM). 
 Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município são administrados 
e operados, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA-MG), concedidos à 
COPASA-MG (então Companhia Mineira de Águas e Esgotos – COMAG), por meio de convênio, 
em 1974, pelo prazo de 99 (noventa e nove) anos. 
 O abastecimento de água do Município de Contagem é realizado pelo sistema metropolitano 
de abastecimento de água, tendo como principais fontes de suprimento os mananciais da região 
oeste: Várzea das Flores, Ribeirão Serra Azul e Rio Manso (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONTAGEM, 2013).  
 No início dos anos 70 foi construída no Município a barragem de Vargem das Flores, que 
ocupa uma área de 5,2 km², com a função de suprir a crescente demanda de água na região. Esta 
bacia ocupa 55% do território de Contagem e atende a cerca de 15% da demanda de água da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), abastecendo aproximadamente 700.000 
habitantes. Essa região, no entanto, é marcada por um processo de urbanização intenso e 
desordenado, caracterizado pela degradação da qualidade da água da bacia e pelo lançamento de 
esgotos in natura, além do constante assoreamento (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONTAGEM, 2013). 
 Além de Vargem das Flores, outras três sub-bacias hidrográficas formam o patrimônio 
aquífero do município: a Bacia da Pampulha, que cobre 26,9% do território; a Bacia do Arrudas 
(14,3%) e a Bacia do Imbiruçu (3,4%) (PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 2013). 
 Segundo informações apresentadas no Plano Municipal de Saneamento Básico do Município, 
provenientes da COPASA, o abastecimento de água potável em Contagem já em 2013 era 
realizado em cerca de 99% dos domicílios. O percentual da população total do Município atendida 
com abastecimento de água era de 95,41% e o índice estimado de perdas na distribuição era de 
42,90%. Cabe ressaltar aqui que, em função da atualização em curso do Plano Municipal de 
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Saneamento Básico, os valores dos indicadores apresentados neste documento também passarão 
por revisão. 
 O sistema de esgotamento sanitário do Município de Contagem é composto por redes 
coletoras, interceptadores e estações de tratamento diversas. 
 Ainda de acordo com informações do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município, 
provenientes da COPASA, 82,18% da população em média era atendida por serviços de 
esgotamento sanitário em 2013. Seguem abaixo indicadores coletados do Diagnóstico dos Serviços 
de Água e Esgotos (2015) do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 
coordenado pelo Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, para o 
Município de Contagem:  
a) Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água: 80,07%; 
b) Índice de coleta de esgoto: 70,25%; 
c) Índice de tratamento de esgoto em relação ao coletado: 93,37%; 
d) Índice de esgoto tratado referido à água consumida: 65,59%. 
 Em linhas gerais, o nível de atendimento do sistema de abastecimento de água no Município é 
elevado, ainda que não universalizado. No entanto, o índice de perdas é bastante elevado. Em 
relação ao esgotamento sanitário, melhorias mais significativas são necessárias em relação à 
cobertura do serviço de coleta de esgoto e, especialmente, em relação ao percentual de tratamento 
do esgoto coletado. 

 

8.2. MOTIVAÇÃO  
 Contagem presta um relevante serviço ambiental à RMBH por ser um reservatório de água 
para a Região, sendo a Vargem das Flores local de captação de água e reservatório importante para 
a Região. Ou seja, a cidade cumpre função metropolitana, o que impacta de forma direta na 
impossibilidade de ocupação de parte considerável de seu território. 
 São necessários investimentos para a universalização dos serviços de abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgoto no Município.  
 Investimentos em serviços de saneamento básico são responsáveis por gerar uma série de 
benefícios com impacto direto na qualidade de vida das pessoas e para a sociedade de um modo 
geral: reduzem gastos com saúde, considerando tanto as despesas com internação quanto o 
desperdício de horas pagas e não trabalhadas, aumentam a produtividade da força de trabalho, 
geram aumento da renda imobiliária e geram efeito multiplicador na economia local em função das 
rendas geradas pelos investimentos em implantação, manutenção e operações dos serviços. Estima-
se que cada R$1.000,00 investidos em saneamento básico no Brasil gerem cerca R$ 1.700,00 de 
retorno social no longo prazo (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2017). 

 

8.3. ESCOPO E PREMISSAS 
 O escopo deste trabalho será a análise dos instrumentos vigentes relativos à concessão dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário (coleta e tratamento) junto à 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), com vistas à proposição de otimização e 
universalização dos serviços. 

 

9. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS. 
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DECRETO N.º 203, DE 24 DE AGOSTO 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 
Municipal 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$

1.02.3.13.122.0001.2003.33903000.010000 2.000,00

1.04.1.03.122.0001.2006.33903600.010000 7.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33901400.010100 24.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33903000.010000 50.000,00

1.12.1.12.365.0024.2210.44504100.010100 50.000,00

1.12.2.12.122.0045.2041.33904600.010000 83.054,64

1.12.1.12.361.0008.1132.33909300.010100 53.640,54

1.13.1.10.302.0056.2326.44905100.214801 360.000,00

1.13.2.10.122.0045.2042.33903400.010200 2.700.000,00

1.15.1.15.122.0001.2019.44903900.010000 60.000,00

1.15.1.18.452.0053.2352.33903900.010000 29.201,89

1.18.2.14.422.0060.2330.31717000.010000 8.643,81

1.18.2.14.422.0060.2330.44717000.010000 218,42

1.13.1.10.122.0008.1129.44905100.010200 475.259,19

TOTAL 3.903.018,49

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$

1.02.3.13.122.0001.2003.33903900.010000 2.000,00

1.13.1.10.122.0008.1129.33903000.010200 59.018,90

1.12.1.12.361.0024.2211.33504100.010100 74.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33903900.010000 50.000,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31901100.010000 83.054,64

1.13.1.10.122.0008.1129.44905200.010200 400.410,00

1.13.1.10.122.0008.1129.44909100.010200 15.830,29

1.13.1.10.302.0056.2326.33909200.214801 360.000,00

1.13.2.10.122.0045.2042.31901100.010200 2.700.000,00

1.14.2.22.122.0001.2018.33903600.010000 1.000,00

1.14.2.22.122.0001.2018.33904700.010000 6.000,00

1.15.1.15.122.0001.2019.33903900.010000 60.000,00

1.15.1.15.451.0053.2353.33903000.010000 29.201,89

1.18.1.14.422.0060.2329.33903900.010000 1.502,46

1.18.2.14.422.0060.2330.33717000.010000 7.359,77

1.12.1.12.361.0008.1132.44905100.010100 53.640,54



"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, 24 de agosto de 2017 Página 25 de 36 Diário Oficial de Contagem - Edição 4176

TOTAL 3.903.018,49

 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO N.º 204, DE 24 DE AGOSTO 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 
Municipal 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$

1.06.1.04.131.0066.2358.33903900.010000 650.000,00

1.08.1.04.123.0001.2011.33903600.010000 80.000,00

1.08.1.04.123.0001.2011.33903900.010000 725.000,00

1.12.1.12.122.0001.2239.33903900.010100 36.010,00

1.12.1.12.361.0008.1132.33903900.010100 2.500.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33903300.010100 20.000,00

1.08.1.04.129.0055.1135.33903900.010000 540.000,00

1.12.1.12.365.0024.2210.33903900.010100 1.400.000,00

1.12.2.04.122.0001.2300.33903900.010000 62.021,06

1.15.1.15.122.0001.2019.44903900.010000 940.000,00

1.15.1.15.451.0053.2353.33903900.010000 1.000.000,00

1.15.1.18.452.0053.2352.33903900.010000 799.265,59

1.18.2.14.422.0060.2330.31717000.010000 1.950,00

1.12.1.12.365.0024.2209.33504100.010100 40.264,70

TOTAL 8.794.511,35

 

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$

1.08.1.28.843.0003.0003.32902100.010000 1.000.000,00
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1.18.1.04.122.0001.2022.33903900.010000 1.950,00

1.12.1.12.122.0045.2053.31900500.010100 160.000,00

1.12.1.12.122.0045.2053.33903900.010100 62.021,06

1.12.1.12.361.0045.2054.31900500.010100 700.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31909400.010100 2.000.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.33903900.010100 96.274,70

1.12.1.12.365.0045.2055.31900500.010100 400.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.31909400.010100 600.000,00

1.12.1.12.365.0045.2055.33903900.010100 40.000,00

1.15.1.15.451.0008.1131.44905100.010000 1.000.000,00

1.15.1.15.451.0008.1131.44905100.310082 143.812,68

1.15.1.15.451.0008.2091.44905100.010000 943.000,00

1.15.1.15.451.0008.2091.44905100.310084 650.452,91

1.15.1.15.451.0055.1136.33903900.010000 1.000,00

1.15.1.15.451.0055.1136.44905100.010000 1.000,00

1.08.1.28.843.0003.0003.46907100.010000 995.000,00

TOTAL 8.794.511,35

 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria Municipal 
de Governo

PORTARIA CONJUNTA SEGOV/SEAD Nº 003, DE 24 DE AGOSTO DE 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE GOVERNO E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no exercício de suas atribuições legais e, considerando a obrigação 
constitucional do Município investir ao menos 25% de sua receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da Educação (art. 212 
da Constituição Federal de 1988); 

RESOLVEM:

Art. 1º Determinar que os processos de compras para atendimento à Secretaria Municipal de Educação sejam priorizados pelo Departamento de Gestão de Recursos 
Logísticos – DEGREL.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de agosto de 2017.

GERALDO MAGELA DA COSTA
Secretário Municipal Ajunto de Governo
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HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

AVISO DE DESOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINSTRATIVO

Ref.: PAD 02/001/2016

Considerando a abertura do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/001/2017 em desfavor ao servidor Eduardo Ângelo Braga, matrícula nº 124007, Médico Cirurgião 
– 20h, por supostas infrações funcionais.

DETERMINO:

O desobrestamento do Processo Administrativo Disciplinar referenciado para dar prosseguimento ao feito. 

Contagem, 24 de agosto de 2017.

Lucas Candido de Oliveira
Presidente de Comissão Disciplinar

Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 003/2017 – PA NÚMERO 130/2017

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2.017 (dois mil e dezessete), às 08h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria 
SEAD número 004, de 08 de maio de 2017, com a finalidade de julgar os documentos de habilitação das licitantes participantes do certame em epígrafe, cujo 
objeto é contratação, sob o regime de empreitada por preços unitários, de empresa de engenharia para execução das obras de reforma, para instalação do elevador 
de acessibilidade da Edificação da Guarda Municipal localizado na Rua David Costa Ferreira – Bairro Fonte Grande no Município de Contagem – MG, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Defesa Social - SEDS. A Comissão Permanente de Licitações em conformidade com o Relatório de análise dos documentos de 
habilitação expedido pela área técnica assim decide: inicialmente analisou as alegações das representantes das licitantes registradas em ata de reunião de abertura 
dos documentos: 1) CMC – CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA.: Que a Licitante MONSERVS JR LTDA. ME entregou seus envelopes às 08h31min, embora esteja 
constando nos mesmos 08h34min, a Comissão decide pela improcedência da alegação, vez que o representante chegou em tempo hábil, entretanto houve uma falha 
humana na recepção do Departamento ocasionando o atraso no protocolo; que a Licitante MONSERVS JR LTDA. ME, apresentou a certidão simplificada emitida em 06 
de outubro de 2016, a Comissão decide pela improcedência da alegação, vez que, havendo qualquer dúvida relativa a documentos de habilitação, dados, informações 
ou propostas, a análise não deve limitar-se ao aspecto meramente formal, da simples verificação do atendimento e validade dos requisitos fixados no instrumento 
convocatório, mas deve sim, ser investigada a autenticidade e veracidade fática e jurídica daquilo que fora suscitado, para que seja alcançada a decisão mais acertada 
em face da verdade material. Diante disso, a Comissão optou em verificar na JUCEMG, o Livro Digital que confirmaria toda documentação oficial da licitante, ora 
questionada nesta ATA. A Comissão atestou a veracidade da documentação acostada nesta fase licitatória. Respeitou-se portanto, o fundamento legal para a promoção 
de diligências nas licitações, com fulcro artigo 43, § 3º da Lei 8.666/93; não apresentou termo de abertura e de encerramento do balanço, conforme exigido no item 
6.1.3 do edital, a Comissão decide pela improcedência da alegação, pois a inabilitação de licitante em virtude da ausência de informações que possam ser supridas 
por meio de diligência, de que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes, caracteriza inobservância à jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União - TCU e as diversas Cortes do País que já se manifestaram, considerando tal alegação ilegal e abusiva; que a Licitante apresentou certidão 
de responsabilidade técnica do profissional indicado para acompanhar a execução dos serviços, Anexo XIII, porém não apresentou a Certidão de Registro Pessoa Física 
do CREA/MG, a Comissão decide pela improcedência da alegação, eis que é fruto de desinformação quanto ao conteúdo exarado na Certidão de Registro e Quitação 
de Pessoa Jurídica do CREA-MG, Cabe aqui destacar que: conforme, expressamente, declarado no texto da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, “in 
verbis”: �Certificamos que a pessoa jurídica abaixo citada, encontra-se registrada neste conselho, para exercer atividade (s) técnica (s) limitada (s) à competência legal 
de seu (s) responsável (eis) nos termos da Lei nº 5194 de dezembro de 1966, cerificamos ainda, face ao disposto nos artigos 67, 68 e 69 da citada Lei, que a referida 
pessoa jurídica, bem como seu (s) responsável (eis) técnico (s), encontram-se quites com o CREA-MG. 2) MONSERVS JR LTDA. ME: Que embora tenha entregado seus 
envelopes às 08h31min, o representante chegou para entrega dos mesmos às 08h20min; que a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica consta o nome da 
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responsável técnica, Senhora Adriana de Freitas Silva, a Comissão decide pela procedência da alegação. Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitações após análise 
dos documentos apresentados e em conformidade com o parecer exarado pela Área Técnica decide pela habilitação das empresas: 1) CMC – CONSTRUTORA MARTINS 
COSTA LTDA 2) MONSERVS JR LTDA. ME. Fica estabelecido ainda que, não havendo a interposição de recursos administrativos, no dia 05 (cinco) de setembro 2017, às 
09h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada no prédio sede da Prefeitura Municipal de Contagem, a Comissão procederá a abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes consideradas habilitadas, independente da presença ou não de representante legal credenciado. Nada 
mais havendo a registrar, lavramos à presente ata que será assinada por todos.

Jáder Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações

Alcione Félix Capucho
Comissão Permanente de Licitações

Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 24/08/2017

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 122/2016/LOCAÇÃO PA. 105/2016 DL. 020/2016
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCADOR: ANGELO AFONSO SEVERINO/TATIANE CRISTINA SEVERINO
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR MENSAL: R$ 2.200,00
VALOR GLOBAL: R$  26.400,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101.08.122.0001.2296 – 33903614 - 010000
VIGÊNCIA: 10/08/2017 ATÉ 09/08/2018
ASSINADO: 10/08/2017

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 176/2015/LOCAÇÃO PA. 113/2015 DL. 023/2015
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCADOR: EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR MENSAL: R$ 1.900,00
VALOR GLOBAL: R$  22.800,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101.08.122.0001.2296 – 33903614 - 010000
VIGÊNCIA: 26/08/2017 ATÉ 25/08/2018
ASSINADO: 16/08/2017

AVISO DE SUSPENSÃO DA DATA DE ENTREGA E ABERTURA DE ENVELOPES

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017 – PROCESSO N° 095/2017 – EDITAL N° 031/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA 
POR PREÇOS UNITÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO 
E MONITORAMENTO DA ÁREA PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG.

Em função de necessidade de reanálise do projeto básico da licitação supra, fica suspensa a data para entrega e abertura dos envelopes referentes ao certame em 
comento.

O edital será republicado, reabrindo-se os prazos previstos na lei.

Contagem, 22 de agosto de 2017.

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 24 de Agosto de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELTRÔNICO N° 023/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, ATRAVÉS DE CESSÃO DE 
DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO VAF – VALOR ADICIONADO FISCAL, INCLUINDO TODAS AS ATIVIDADES ALUSIVAS 
AO GERENCIAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES QUE ENVOLVAM A DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA E FISCAL 
– DAMEF, COM MONITORAMENTO, GESTÃO, ANÁLISE E AUDITORIA DE TODO PROCESSO DE APURAÇÃO E CALCULO DO VAF, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM 
O FORNECIMENTO DE SOFTWARE 100% ACESSÍVEL VIA WEB, INCLUINDO TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO, MONITORAMENTO E 
AUDITORIA DA APURAÇÃO DO VAF

Projeto/Atividade:  Código: Fonte: ÓRGÃO

1081.04.126.0049.2309 339039-11 010000 SEFAZ
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 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL

SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELI – ME CNPJ Nº 14.599.453/0001-90 01 R$ 672.000,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 672.000,00
Totalizando o valor da licitação em R$ R$ 672.000,00 (Seiscentos e setenta e dois mil reais)

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELI – ME CNPJ Nº 14.599.453/0001-90 no valor de R$ 672.000,00 (Seiscentos e 
setenta e dois mil reais), modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2017, homologo a licitação para assinatura da respectiva ata de registro de preços.

Contagem, 24 de Agosto de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 21 de Agosto de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPETUA DO SISTEMA OPERACIONAIS SCO UNIX SCO OPENSERVER 5.0.7V ENTERPRISE FOR VMWARE PERPETUAL RENEWAL LICENSES, 
INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO NOS COMPUTADORES TIPO SERVIDORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

Projeto/Atividade:  Código: Fonte: ÓRGÃO

1072.09.272.0004.2078 449039-00 010303 PREVICON

1081.04.126.0049.2309 449039-00 010000 SEFAZ

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 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL

INFOKEEP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ Nº 02.095.082/0001-83 01 R$ 37.714,28

PREÇO TOTAL =====================> R$ 37.714,28
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Totalizando o valor da licitação em R$ 37.714,28 (Trinta e sete mil, setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos)

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora INFOKEEP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ Nº 02.095.082/0001-83 no valor de R$ 37.714,28 (Trinta e sete mil, setecentos e 
quatorze reais e vinte e oito centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 036/2017, homologo a licitação para respectiva aquisição

Contagem, 21 de Agosto de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.286
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 3º do Ato Administrativo nº 20.251, datado de 16 de agosto de 
2017, no tocante ao CFC da servidora MARISTELA DE CASSIA NOGUEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] CFC-170 [...]”.
Leia-se: “[...] CFC-107 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.287
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício/GP/Nº351/2017, de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Contagem; 
considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; Coloca à DISPOSIÇÃO da Câmara Municipal de Contagem, o Servidor 
OLDEMAR GONÇALVES PINTO FILHO, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, matrícula n°. 01334090, Nível X, Padrão “P3”, sem ônus para a 
Administração Direta do Município de Contagem, pelo período de 1º (primeiro) de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2017, nos termos do Inciso I, Artigo 1º, de 
Decreto 1.839 de 04 de maio de 2012; sendo que o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem 
é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.288
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício/GP/Nº256/2017, de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Contagem; 
considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; Coloca à DISPOSIÇÃO da Câmara Municipal de Contagem, a Servidora 
MARIA CELIA DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo II, matrícula n°. 01098620, Nível V, Grau “N”, apostilada no cargo de 
provimento em comissão de Diretor, Nível VI, com ônus para a Administração Direta do Município de Contagem, pelo período de 1º (primeiro) de agosto de 2017 a 31 
de dezembro de 2017, nos termos do Inciso I, Artigo 1º, de Decreto 1.839 de 04 de maio de 2012.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.289
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; 
considerando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 
05539/2017-01A; 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, à servidora MARIA CRISTINA PASSOS FERREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P5”, 
matrícula nº. 01122734, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de setembro de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

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 180/2017

PROC. Nº 02-B-01084/2010
RECORRENTE: Santa Mônica Saúde Ltda
OBJETO: ISSQN. Serviços hospitalares
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 22 de agosto de 2017.

ISSQN –  RECURSO VOLUNTÁRIO – intempestividade - SERVIÇOS HOSPITALARES  - RETENÇÃO – serviços de terceiros - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO 
– MULTAs de revalidação  -   PEDIDO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. Por unanimidade, acompanhando o relator, a Câmara decidiu por não conhecer do 
recurso voluntário por ser o mesmo intempestivo,  ficando mantidos os lançamentos e de ISSQN e mantidas também as multas isolada e de revalidação consignados no 
TNF de nº 019.725, série “b”, de 30 de setembro de 2010. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, 
a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Ivo Alexandre Meireles.

ACÓRDÃO Nº 181/2017

PROC. Nº 02-B-00110/2012
RECORRENTE: Construtora SINARCO Ltda
ASSUNTO: Revisão de ISSQN
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 22 de agosto de 2017.

ISSQN – REEXAME NCESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO – SERVIÇOS DE ENGENHARIA  - SERVIÇOS TOMADOS PELO MUNICÍPIO - RETENÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO 
DE RECOLHIMENTO – MULTA ISOLADA -  PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -  RECURSO PREJUDICADO. Em reexame necessário e por unanimidade 
de votos, ficou mantida pelos mesmos fundamentos a decisão parcial de primeira instância, com exclusão dos valores retidos pelo Município nos comprovantes 
apresentados de fls. 99/114 e manutenção dos saldos remanescentes apurados, ficando mantidas também as multas isolada e de revalidação consignados no TNF de nº 
21.630, série “b”, de 29 de fevereiro de 2012, ficando prejudicado o recurso voluntário. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. 
Marcelo Rodrigues do Carmo, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Ivo Alexandre Meireles.

ACÓRDÃO Nº 182/2017 

PROCESSO  Nº 02A03813/2013
RECORRENTE: Associação Evangélica Benef. Educ. da Cid. de Contagem
ASSUNTO: TFLF e TFS Isenção/Cancelamento. 
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 22 de agosto de 2017

TFLF E TFS — RECURSO VOLUNTÁRIO — PEDIDO DE ISENÇÃO E CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DA COBRANÇA DE TAXAS –– IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA –– PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –– REFORMA DA DECISÃO. Por unanimidade de votos, acompanhando a 
Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de 1ª Instância, que decidiu pelo indeferimento do pedido de 
isenção do lançamento das TFLF, referente aos exercícios de 2007 a 2013 e da Taxa de Fiscalização Sanitária- TFS, dos aludidos exercícios de 2008 a 2013, incidentes 
sob a inscrição municipal de nº 4799001-0 nos termos do artigo 48, §2º, do Código Tributário do Município de Contagem - CTMC e Editais de lançamento de Taxas 
nº 02/2007/SEFAZ, 02/2008/SEFAZ, 01/2009/SAREC, 02/2010/SEFAZ, 03/2011/SEFAZ, 03/2012/SEFAZ/SAREC e 01/2013/SEFAZ/SAREC, uma vez que existem provas 
contundentes nos autos que a Recorrente preenche os requisitos do artigo 47 do CTMC fazendo jus, portanto, ao beneficio da isenção das aludidas taxas. 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. Ivo Alexandre de Souza.

ACÓRDÃO Nº 183/2017

PA Nº: 02.A02029/2013
RECORRENTE:ORGANIZAÇÃO MISS. EVANG.GERENCIADORA DEALMAS.
MATÉRIA- ISENÇÃO  DE IPTU
RELATOR: MARCELO RODRIGUES DO CARMO 
DATA DO JULGAMENTO: 22 de agosto de 2017

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO  ISENÇÃO – AJUIZAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 295 DO CTMC – PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTANCIA – 
DECISÃO MANTIDA. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário  e negou-lhe provimento, para em consequência manter  
integralmente a decisão da Junta de Julgamento Fiscal,  que  determinou a  manutenção do lançamento  do IPTU-Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
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Urbana e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2013 relativo ao  imóvel de índice cadastral nº:02.355.085.004. 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. Ivo Alexandre de Souza.

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da 
Receita, situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância 
Administrativa, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes 
membros componentes da Câmara: Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, Sr. Rogério Silva Lisboa e Sr. César Augusto de Barros. Após leitura e aprovação da Ata da última 
reunião, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00488/2010 – EDUARDO GOMES CARDOSO, recurso de ofício em face da decisão de primeira instância de procedência 
do pedido de revisão do lançamento do ISSQN consignado no TNF 20.034, série “B” de 12/05/2010, com relatório do Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira que, em 
reexame necessário, reformou a decisão proferida em primeira instância para manter as exigências em sua integralidade. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.B.00066 – TOALHEIRO MINAS LTDA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento do TNF 20.262, série “B” de 07/01/2010, com relatório do Sr. Emerson 
Gonçalves de Oliveira que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.A.01108/2012 – SEMPRE EDITORA LTDA, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência de pedido de cancelamento de TFLF - Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento, 
com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância. A Sra. Flávia de 
Aguiar Lage pediu vista dos autos para analisar melhor o caso. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 00179/2015-02A – IGREJA PENTENCOSTAL DEUS É AMOR, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância que negou provimento ao pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU 
referente ao imóvel de índice cadastral 07.035.0290.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para 
reformar a decisão de primeira instância, reconhecendo a isenção do IPTU e taxas com ele cobradas para os exercícios de 2014 e 2015. Colocado em votação, o voto 
da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00021/2015 – TRANSINAL 
ENGENHARIA LTDA, recurso de ofício em face de decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de cancelamento das exigências fiscais relativas ao 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza contidas no TNF nº 22.890 – série “B” de 06/01/2015, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame 
necessário, manteve a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos 
demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 14 de agosto de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR 
LAGE- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA- EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA-               ROGÉRIO SILVA LISBOA- CESAR AUGUSTO DE BARROS

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 15 (quinze) de agosto 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 componentes 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 02.B.00282/2009 – ALIANÇA ATACADOS E SUPERMERCADOS S/A, recurso voluntário, com relatório do Sr. 
Marcelo Rodrigues do Carmo, que manteve inalterada a decisão de primeira instância de improcedência do  pedido e, por consequência, com  manutenção integral 
dos lançamentos consignados no Termo de Notificação Fiscal nº 017625 “série B” de 20/02/2009. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da 1ª Câmara, em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta para discussão o processo Nº 02-B-00010/2009 – ALIANÇA ATACADOS 
E SUPERMERCADOS S/A, recurso voluntário, também com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que manteve inalterada a decisão de primeira instância de 
improcedência da reclamação, determinando a manutenção integral dos lançamentos consignados ao Termo de Notificação Fiscal nº 017624 “série B” de 30/12/2008. 
Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. Dando prosseguimento à sessão, entrou em pauta 
o processo Nº 13352/2014-02A – ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA, reexame necessário, relatado pela Srta. Kênia Dutra de Campos, que manteve a decisão de 
1ª Instância de restituição à requerente, atualizados na forma do art.40, § 1º, do CTMC, referente ao ISSQN recolhido indevidamente aos cofres públicos, na forma do 
artigo 39, inciso I, da Lei 1.611/83. Colocado em votação a decisão foi unânime. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 06595/2015-02A – COMUNIDADE ELE CLAMA, 
recurso voluntário, com relatório da Srta. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso  e deu-lhe provimento, reformando  a decisão de primeira instância, de 
improcedência do pedido de isenção do lançamento do IPTU/2015 para os imóveis constituídos pelos lotes, 0003, 0005, 0006 e 0007, quadra 0005, de índice cadastral 
nº 10.450.0708.0001, uma vez que existem provas contundentes da utilização do imóvel por entidade sem fins lucrativos, fazendo jus, portanto, ao benefício da 
isenção para o exercício de 2015. O voto da relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. Dando prosseguimento, 
entrou em pauta o processo nº 02.B.01077/2010 – STEIN TELECOM LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso e 
negou-lhe provimento, mantendo os lançamentos de ISSQN e multas de revalidação consignados no TNF de nº 21.254, série “b”, de 30 de setembro de 2010. Colocado 
em votação, o Sr Mário Lúcio Gonçalves de Moura pediu vista aos autos e o mesmo foi retirado de pauta. Por último, entrou em pauta o processo nº 02.B.00110/2012 
– CONSTRUTORA SINARCO LTDA, com relatório e voto do Sr. José Carlos Carlini Pereira que, em reexame necessário, manteve inalterada a decisão parcial de primeira 
instância e com ela a exclusão dos valores retidos pelo Município nos comprovantes apresentados de fls. 99/114 e manutenção dos saldos remanescentes apurados, 
assim como mantendo também as multas isoladas e de revalidação consignados no TNF de nº 21.630, série “b”, de 29 de fevereiro de 2012, ficando prejudicado o 
recurso voluntário. Colocado em 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 e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.
Contagem, 15 de agosto de 2017.PARTICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELLES PUDDO- SECRETÁRIA- KÊNIA DUTRA DE 
CAMPOS-MARCELO RODRIGUES DO CARMO- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA
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Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros 
componentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia. Após leitura e aprovação da Ata 
da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 12588/2015-02A – VALÉRIA DA SILVA SANTOS FERREIRA, recurso voluntário referente a pedido de restituição de 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU pago a mais, devido a erro de medição da área do imóvel, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini 
que não conheceu do recurso voluntário por ser o mesmo intempestivo, confirmando a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de restituição. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo 
Nº 05437/2014-02A – VINICIUS RIBEIRO DE CASTRO, recurso de ofício em face de decisão de primeira instância referente a devolução do valor de Imposto Sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso "Inter Vivos" - ITBI pago sobre transação não concretizada, com relatório do Sr. Ricardo 
Aluísio Machado Maia que, em reexame necessário, manteve a decisão de primeira instância de procedência do pedido de restituição. Colocado em votação, o voto do 
Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 11247/2015-02A – CARLOS JOÃO DE 
ARAÚJO/SECRETARIA DE SAÚDE, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de isenção dos lançamentos do IPTU e taxas 
com ele lançadas, com relatório do Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira 
instância, reconhecendo a isenção do IPTU e taxas referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00248/2010 – REJI SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, recurso de ofício em 
face de decisão de primeira instância referente a impugnação apresentada pelo contribuinte, para determinar a revisão do lançamento contido no TNF nº 18.991, 
série “B”, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que, em reexame necessário, manteve a decisão de primeira instância, para enquadrar os serviços 
de impermeabilização no subitem 7.02 da lista de serviços, com o ISSQN devido ao Município da prestação dos serviços, nos termos do inciso III do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 116/2003. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. A Sra. Flávia de Aguiar Lage não participou 
do julgamento pelo fato de ter sido a autora do feito fiscal, com fulcro no art. 26, inciso I do Decreto 90 de 10/05/2017. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 
02.B.00436/2010 – MINAS TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de desconstituição 
dos lançamentos de ISSQN e multas sobre “serviços de projetos em engenharia e levantamentos topográficos”, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de 
Souza, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que determinou a manutenção integral das exigências 
contidas no TNF nº 19.000, série “B”. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. A Sra. Flávia de Aguiar Lage não 
participou do julgamento pelo fato de ter sido a autora do feito fiscal, com fulcro no art. 26, inciso I do Decreto 90 de 10/05/2017. Em seguida, entrou em pauta o 
processo Nº 02.B.01463/2008 – BANCO ITAÚ S.A., recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento das exigências 
contidas no Termo de Notificação Fiscal – TNF nº 18.708 – série B de 17/12/2008, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso voluntário e 
deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, ficando canceladas as exigências relativas ao ISSQN referente a serviços tomados de terceiros em 
virtude da comprovação do pagamento. O voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta 
o processo Nº 02.B.00647/2008 – VULCABELT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
cancelamento das exigências relativas ao ISSQN consignadas no TNF nº 13.381, série “B” de 10/06/2008, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que, conheceu 
do recurso voluntário e negou-lhe provimento mantendo a decisão de primeira instância. O voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular 
e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 16 de agosto de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA 
DE AGUIAR LAGE-  PRESIDENTE - JULIANA MEIRELES PUDDO-SECRETÁRIA - MARCO TÚLIO MARCHESINI-               LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- RICARDO 
ALUÍSIO MACHADO MAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA RECEITA
DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Receita Imobiliária vem, por meio de seu Diretor, no uso de suas atribuições, e como forma de dar publicidade aos atos administrativos emanados, e 
nos termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, bem como em conformidade com o disposto na Lei 
Complementar 177/2014, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que compareçam junto a Secretaria Adjunta de Receita / SAREC, para apresentação 
dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. Ficam estes contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para 
o atendimento a esta notificação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arquivamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês de 
atendimento sobre as pendências, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1.887 – Bairro Cidade Industrial, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

06975/2017-05A REJANE HAIDE MARQUES MACIEL

06986/2017-05A GLADIR IVAN BALSANELLO

06939/2017-05A TARCISIA APARECIDA DA SILVA

07114/2017-01A ALECIO FORNACIARI

LEANDRO J. M. B. GOMES
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Matrícula: 13.440-01

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

Ata de Solenidade de posse da 4ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2015. No vigésimo quarto dia do mês de julho de 
dois mil e dezessete  (24/07/2017) às 16:00 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro de 
2005, convoca a 4ª Suplente Conselheira Tutelar a Sra. Marina Aparecida Dutra,  Av. Getúlio Vargas, 124 Industrial  – Contagem/Minas Gerais, para suprir vacância no 
Conselho Tutelar Regional Vargem das Flores devido à renúncia de mandato do cargo de Conselheira Tutelar titular a Sra. Janete Aparecida da Silva Juventino. Levando 
em consideração a qualidade e o bom andamento dos trabalhos do Conselho Tutelar Regional Vargem das Flores, torna-se necessário a posse da  Conselheira Tutelar 
Marina Aparecida Dutra como titular. Por ser verdade, eu, Fabiane Batista Ramos, 2ª Secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada por mim, pela Conselheira Tutelar Sra. Marina Aparecida Dutra e a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente de Contagem, Sra. Maria Dolores Lima de  Paiva.

2ª SECRETÁRIA: FABIANE BATISTA RAMOS

CONSELHEIRA TUTELAR: MARINA APARECIDA DUTRA

PRESIDENTE DO CMDCAC: MARIA DOLORES LIMA DE PAIVA

Conparq

PORTARIA nº. 003/2017 – CONPARQ de 24 de Agosto de 2017.

Confere poderes ao Gestor da Conparq para realizar movimentações financeiras e bancárias.

O Presidente da Conparq, no exercício de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. A ordenação de despesas da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes, incluindo-se a realização da movimentação financeira e bancária de qualquer 
natureza, seja por meios físicos ou eletrônicos, bem como a assinatura de documentos bancários, requisição/emissão/cancelamento/assinatura de cheques, abertura/
encerramento de contas, aplicação/resgate de aplicações, transferências bancárias e a realização de pagamentos de despesas assumidas pela Fundação, compete, na 
ausência do Presidente desta Fundação, ao Vice Presidente em conjunto com o Gestor da Conparq.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de Agosto de 2017.

Wagner Donato Rodrigues
Presidente da CONPARQ
Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
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Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de 
Infrações de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 17/08/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 31ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

17/08/2017 1715/2017 8931 DEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1665/2017 8921 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1694/2017 8735 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1695/2017 8736 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1696/2017 8737 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1697/2017 8772 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1698/2017 8778 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1699/2017 8766 INDEFERIDO Consórcio Sul

17/08/2017 1700/2017 8768 INDEFERIDO Consórcio Sul

17/08/2017 1702/2017 8773 INDEFERIDO Consórcio Sul

17/08/2017 1703/2017 8774 INDEFERIDO Consórcio Sul

17/08/2017 1704/2017 8716 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1707/2017 8803 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1708/2017 8805 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1709/2017 8810 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1711/2017 8813 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1712/2017 8814 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1714/2017 8816 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1716/2017 8937 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1717/2017 8938 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1721/2017 8930 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1722/2017 8775 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1723/2017 8776 INDEFERIDO Consórcio Norte

17/08/2017 1701/2017 8769 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

17/08/2017 1718/2017 8896 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

17/08/2017 1719/2017 8846 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

17/08/2017 1720/2017 8762 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

17/08/2017 1705/2017 8717 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 17 de Agosto 2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem/MG – TransCon, torna pública a continuação da sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, tipo 
menor preço por lote– Processo Administrativo nº 024/2017, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, 
higienização, limpeza (Auxiliar de Serviços Gerais), Atendente, Copeiro, Encarregado, Portaria, Recepcionista, Supervisor Administrativo e manutenção predial (Zelador), 
a serem executados de forma contínua na sede da TransCon com fornecimento de mãos de obra e utensílios a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive 
EPI’s,  na forma definida pelo termo de referência e edital.
Dia: 29 de agosto de 2017 as 09:00 (nove horas), na sala de licitação da TranScon.
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Contagem, 24 de agosto de 2017.
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon

Atos do Legislativo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MINAS GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

ANA TEREZA CAETANDO MARTINS DOS SANTOS 092.422.206-98 01/08/2017 31/07/2018 1.000,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MINAS GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

BÁRBARA GONÇALVES TEIXEIRA 123.942.836-70 01/08/2017 31/07/2018 1.000,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE UNA DE CONTAGEM.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

HUGO LEONARDO DIAS VAZ 117.022.266-89 01/08/2017 31/01/2018 1.000,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MINAS GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

YARA LETÍCIA ARAUJO FERREIRA 124.998.996-54 01/08/2017 31/07/2018 1.000,00

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 013/2017

Regulamenta o trabalho de profissionais da fotografia em eventos promovidos pela Câmara no Plenário Vereador José Custódio.

O Presidente da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º. Somente profissionais pertencentes aos quadros da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Contagem estão autorizados a acessar o Plenário 
Vereador José Custódio em dias de eventos oficiais ou promovidos pela Casa.

§1º Em caso de necessidade, cuja avaliação caberá estritamente à Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Contagem, poderão ser contratados profissionais 
externos para a cobertura de eventos.

§2º Assessores parlamentares e profissionais e profissionais externos que desejem fazer registros fotográficos e filmagens dos eventos, poderão fazê-lo das galerias 
(inferior e superior).

Art. 2º. Nos momentos anteriores e posteriores ao evento, dentro ou fora do plenário, será facultado o trabalho de outros profissionais, mediante autorização expressa 
da Equipe de Cerimonial da Câmara Municipal de Contagem.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio 1º de Janeiro, em 17 de agosto de 2017.

Daniel Flávio de Moura Carvalho 
-Presidente-
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