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Controladoria 
Municipal

Extrato da Portaria Nº 110, de 11 de setembro de 2017, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a) : L. F. de A., MATRÍCULA Nº. 01385921, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB 2, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVAN DINIZ MACEDO
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel.: Patricia Pereira Diniz
                                                                              Membros: Samuel Miranda Júnior
                                                                              Yasmine Luciane Maia Bernardes

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 31 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 111, de 11 de setembro de 2017, da Corregedoria Geral.

Processado – W. R. da S., MATRÍCULA Nº 1205117, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2,
Determina a medida cautelar de afastamento preventivo

Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, determino o AFASTAMENTO do servidor processado pelo prazo de 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, com base no artigo 142, caput, da Lei Municipal nº. 2.160/90, a partir da citação.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 11 de setembro de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

S.M.J

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria Nº 107, de 29 de agosto de 2017, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processada(s): S.R.S., MATRÍCULA Nº. 145068, AUXILIAR EM ENFERMAGEM;
M.L.C., MATRÍCULA Nº. 181050, TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Camila Garcia Ramos
                                                                             Membros: Samuel Miranda Junior
                                                                             Yasmine Luciane Maia Bernardes

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 29 de agosto de 2017.

Dias Oliveira – Controlador Geral do Município
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Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 004/2017 – PA NÚMERO 140/2017

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro 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 con-
tratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução dos serviços de reforma e modernização do Campos São Mateus – 
Contrato de Repasse OGU número 10241055-76/SICONV: 818328/2015 – Reforma do Campo São Mateus, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. 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 MARTINS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. apresentou a CND Federal com data de validade vencida, a Comissão decide pela 
procedência da alegação, porém, com fulcro no artigo 43, § 1° da Lei 8.666/93 e na Lei Federal 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião 
de participação em certames licitatórios, tem o direito assegurado de: “no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o propo-
nente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa”, portanto, sanado esta questão em favor da licitante 
ora questionada; que a Licitante LUIZ GUILHERME DE ALMEIDA REZENDE BARBOSA – EPP não apresentou a certidão de quitação pessoa jurídica do CREA, a Comissão 
decide pela procedência da alegação e 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�, OMISSIS..., ex positis, fazendo-se uma exegese do texto da CERTI-
DÃO, conclui-se que: a licitante LUIZ GUILHERME DE ALMEIDA REZENDE BARBOSA EPP NÃO ATENDEU AO QUESITO, vez que, NÃO COMPROVOU QUE A LICITANTE ESTÁ 
QUITES COM O CREA-MG. e apresentou atestado de execução de obras em cópia simples e o contrato de prestação de serviços em cópia simples, a Comissão decide 
pela procedência da alegação, e cabe aqui destacar que: conforme, expressamente, determinado no art. 32 da Lei 8.666/93 e também no item 6.1.5 alíneas �C� do Edi-
tal, NÃO SERAM ACEITOS DOCUMENTOS EM CÓPIA SIMPLES, in verbis: “Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994) ”, 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:  CMC – CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA 2) MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI – ME 3) MARTINS CONSTRUTORA 
E EMPREENDIMENTOS LTDA 4) REZZOLVE CONSTRUÇÕES EIRELI e pela inabilitação da empresa: LUIZ GUILHERME DE ALMEIDA REZENDE BARBOSA – EPP pelas razões 
expostas acima e, também, pela inabilitação da empresa  META ENGENHARIA LTDA, que apresentou CRC - Certificado de Registro Cadastral completo desatualizado e 
fazendo diligencia à Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura do Município de Contagem, constatou-se que o novo CRC- Certificado de Registro Cadastral emi-
tido a empresa encontra-se atualizado entretanto devido à falta de comprovação dos índices mínimos financeiros no BALANÇO apresentado  não atende ao prescrito 
no item 6.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA do edital e, exigidos no edital e na Lei 8.666/93, no tocante a Administração contratar , apenas, empresas 
com boas condições de liquidez e exequibilidade até o final do contrato administrativo, em respeito aos princípios da eficiência e da legalidade.   Fica estabelecido 
ainda que, não havendo a interposição de recursos administrativos, no dia 20 (vinte) 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 assi-
nada 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

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 147/2016 – RDC NÚMERO 012/2016

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2.017 (dois mil e dezessete), às 11h00min, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela 
Portaria SEAD número 004, de 08 de maio de 2017, com a finalidade de julgar o conteúdo dos ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS e ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO da Licitante GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. que apresentou o maior desconto na fase de lances, de 30,25% (trinta vírgula 
vinte e cinco por cento) no Preço da Administração, referente ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC número 012/2016, destinado a selecionar a 
melhor proposta para contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para realização de obras de implantação de um Parque 
Urbano Linear na Vila Barraginha no Município de Contagem � MG, conforme solicitação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Verificou-se que a 
licitante que apresentou a proposta de maior desconto protocolou tempestivamente os documentos de habilitação e proposta de preços na forma prescrita no Edital. 
A Comissão Permanente de Licitações encaminhou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS o Processo para análise do ITEM 7.4 - PROPOSTA DE 
PREÇOS, e DO ITEM 8.7 � QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. A SEMOBS assim se manifesta em Relatório detalhado anexo ao processo, expedido pela Sra. Núbia Rezende Câmara 
Marques, Engenheira Civil/SEMOBS, devidamente ratificado pelo Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Reinaldo Alves Costa Neto: “De acordo com a 
análise efetuada na Proposta de Preços e na Qualificação Técnica apresentadas pela GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, a SEMOBS conclui que a 
licitante atendeu o prescrito no Edital, seguindo este para análise da Comissão Permanente de Licitações/Secretaria Municipal de Administração.� A Comissão analisan-
do o conteúdo dos Documentos de Habilitação verificou que a Licitante também atendeu o prescrito no Edital no que refere aos Itens 8.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA, 8.6. 
REGULARIDADE FISCAL e 8.8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. Assim sendo, a Comissão Permanente de Licitações declara a licitante GAVE INCORPORAÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME habilitada, classificada e vencedora do certame, apresentando o maior desconto no percentual de 30,25% (trinta vírgula vinte e cinco 
por cento) consubstanciando no valor global de R$ 1.094.056,27 (um milhão, noventa e quatro mil, cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos). Abre-se o prazo 
recursal prescrito em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.

Jáder Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

Maria Marta de Oliveira Soares 
Comissão Permanente de Licitações

Márcia Mendes Siqueira
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 – 11/09/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 104/2017 PA. 144/2017 DL.  038/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONTRATADA: CONSULTORIA JUNIOR EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE LONGO PRAZO
VALOR TOTAL: R$  8.700,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1091.04.122.0001.2012 – 33903905 – 010000
VIGÊNCIA: DE 21/08/2017 ATÉ 12/11/2017
ASSINADO: 21/08/2017 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 118/2017 PA. 120/2017 DL.  033/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, EM TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PELA CONTRATADA.
VALOR TOTAL:  R$ 6.843.612,30
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0001.2021–33903700–01000,
1071.04.122.0001.2071-33903700- 01000
VIGÊNCIA: DE 01/09/2017 ATÉ 27/02/2018
ASSINADO: 29/08/2017 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.340
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; combinado 
com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RESOLVE:
Art.1º TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 20.054, datado de 30 de junho de 2017. 
Art.2º TORNA SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 19.706, datado de 11 de abril de 2017, a nomeação de CHARLES WID MARTINS, para o cargo de provimento em 
comissão de Diretor Administrativo do SAMU, Nível VI, CPC-114, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Art.3º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Diretor Administrativo do SAMU, Nível VI, CPC-114, a servidora LUCINEIA NUNES RAMOS MARTINS, lota-
da na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 11 de setembro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.341
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;   RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do para o cargo de provimento em comissão de Direto Geral do Departamento de Programas, Projetos e Parcerias, Nível VIII, CPC-40, lotado na Fun-
dação de Ensino de Contagem - FUNEC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, o Servidor GERALDO MANGEL PEREIRA, a partir de 11 de agosto 
de 2017.
Art.2º EXONERAR do para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Promoção e Concursos e Processos Seletivos, Nível VI, CPC-15, lotada na Fundação de 
Ensino de Contagem - FUNEC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, a Servidora CAROLLINE SILVA SANTOS CUNHA, a partir de 11 de setembro 
de 2017.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Direto Geral do Departamento de Programas, Projetos e Parcerias, Nível VIII, CPC-40, lotada na Fundação 
de Ensino de Contagem - FUNEC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, a Servidora CAROLLINE SILVA SANTOS CUNHA, a partir de 11 de setem-
bro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Comunicação 
e Transparência

PORTARIA Nº 002, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017.
Designa servidor para responder interinamente pelos atos de natureza administrativa e de ordenação de despesas da Secretaria Municipal de Comunicação e Transpa-
rência, durante a ausência do Secretário.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e considerando que estará ausente do país no período de 12 
a 26 de setembro do corrente ano para acompanhar o prefeito Alex de Freitas na Terceira Conferência Internacional sobre Cidades de Aprendizagem da UNESCO e 
recebimento do prêmio na Cidade de Cork, Irlanda, além de visita técnica às escolas da Finlândia e conhecimento do projeto de desenvolvimento urbano das cidades de 
Edimburgo e Londres;

RESOLVE:

Art.1º - Fica o servidor Ernesto Aureliano Leal Carvalhais Braga designado para responder interinamente pelos atos de natureza administrativa e de ordenação de despe-
sas no período de 12 a 26 de setembro de 2017.

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

Contagem, 11 de setembro de 2017.

Guilherme Ítalo Costa Queiroz
Secretário Municipal de Comunicação e Transparência

Secretaria Municipal 
de Fazenda

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 22 (vinte e dois) 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 Adminis-
trativa, 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, Srta. Kênia Dutra de Campos e Sr. Ivo Alexandre de Souza substituindo o membro titular Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, 
que não pode participar por motivo de força maior, tendo pedido sua substituição com antecedência. Abrindo a sessão foi feita a leitura e aprovada a Ata da última 
reunião. A seguir, retornou à pauta, após pedido de vista do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o processo nº 02.B.00110/2012 – CONSTRUTORA SINARCO LTDA-EPP, 
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reexame necessário concorrendo com recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que manteve inalterada a decisão de primeira instância de pro-
cedência parcial do  pedido, com exclusão dos valores retidos pelo município nos comprovantes apresentados e manutenção dos saldos remanescentes apurados, man-
tendo também as multas isoladas e de revalidação consignados no TNF de º 21.630, “série B” de 29/02/2012, ficando prejudicado o recurso voluntário. Recolocado em 
votação, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo acompanhou o voto do Relator, sendo acompanhado também pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. A 
seguir, entrou em pauta para discussão o processo Nº 02.A.02029/2013 – ORGANIZAÇÃO MISSIONÁRIA EVANGELIZADORA GERENCIADORA DE ALMAS, recurso voluntá-
rio, com relatório do Sr.. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso  e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, que decidiu pela 
improcedência do pedido, mantendo inalterados os lançamentos do IPTU exercício de 2013 para o imóvel de índice cadastral nº 02.355.085.004. O voto do relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. Dando prosseguimento à sessão, entrou em pauta o processo Nº 02.A.03813/2013 
– ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE EDUCACIONAL DA CIDADE DE CONTAGEM, recurso voluntário, relatado pela Srta. Kênia Dutra de Campos, que reformou a 
decisão de 1ª Instância de indeferimento de pedido de isenção para TFLF, referente aos exercícios de 2007 a 2013 e de TFS dos exercícios de 2008 a 2013, incidentes 
sob a inscrição municipal de nº 4799001-0 nos termo do artigo 48, §2º, do CTMC, uma vez que existem provas contundentes nos autos que a recorrente preenche os 
requisitos do artigo 47 do CTMC, fazendo jus ao benefício da isenção das aludidas taxas. Colocado em votação, a decisão foi unânime. Dando prosseguimento à sessão, 
entrou em pauta o processo nº 02.B.00120/2010 – MECAN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, recurso de ofício concorrendo com recurso voluntário, com re-
latório da Sr. Kênia Dutra de Campos, que após o reexame necessário conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão parcial de primeira 
instância e com ela os lançamentos de ISSQN e TFLF, com determinação de revisão da base de cálculo tributária. Colocado em votação, o Sr. José Carlos Carlini Pereira 
pediu vista aos autos e o processo foi retirado de pauta. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 02-B-01084/2010 – SANTA MÔNICA SAÚDE LTDA, recurso voluntário, 
com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que manteve inalterada a decisão de primeira instância de improcedência do pedido, por ser o recurso intempestivo, 
determinando a manutenção dos lançamentos de ISSQN e multas de revalidação  consignados no TNF nº 019.725 “série B” de 30/09/2010. O voto do relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. Por último, entrou em pauta o processo Nº 02-B-00171/2013 - SEMEP – Serviços Esp. 
Máquinas Equipamentos e Peças Ltda, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  mantendo 
a decisão de primeira instância e com ela os lançamentos de ISSQN e multas de revalidação consignados no TNF de nº 22.808, série “b”, de 27 de fevereiro de 2013. 
Colocado em votação, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo pediu vista aos autos, sendo o mesmo retirado de pauta. 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 Recur-
sos Fiscais.Contagem, 22 de agosto de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO- JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE- JULIANA MEIRELLES PUDDO- SECRETÁRIA- Kênia 
DUTRA DE CAMPOs- MARCELO RODRIGUES DO CARMO- IVO ALEXANDRE DE SOUZA
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ATA DE REUNIÃO

Aos 23 (vinte e três) 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 Recei-
ta, 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 compo-
nentes 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 10940/2015-02A – MARCELINO JOSÉ COELHO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância referente a pedido de re-
visão dos lançamentos da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento – TFLF dos exercícios de 2011 a 2014 do contribuinte de inscrição municipal nº 72061155-
0, com relatório do Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido. 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 03154/2016-02A – IGREJA BATISTA REMANESCENTE, recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância referente a pedido de 
isenção do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis de índices cadastrais 11.369.0438.001 e 11.369.0438.002 do exercício de 2016, com relatório do Sr. Marco Túlio 
Marchesini, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento mantendo a decisão de primeira instância de improcedência do pedido. 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 16542/2016-02A – IGREJA 
BATISTA REMANESCENTE, recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância referente a pedido de isenção do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis 
de índices cadastrais nºs 11.369.0438.001, 11.369.0438.002, 11.369.0438.003, 11.369.0438.004, 11.369.0438.005, 11.369.0438.006., com relatório do Sr. Marco 
Túlio Marchesini, que conheceu do recurso voluntário e votou pela improcedência do pedido, confirmando a decisão proferida em 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.B.00849/2010 
– MINAS RODOLOGÍSTICA LTDA, recurso de ofício face a decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de cancelamento da Taxa de Fiscalização, 
Localização e Funcionamento – TFLF, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que, em reexame necessário, prejudicando o recurso voluntário,  manteve 
a decisão de primeira instância, para declarar válidas as exigências relativas à TFLF consignadas ao TNF nº 18.374 de 15/07/2010, dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, 
porém com a revisão dos cálculos, alterando a área de 32.145,00 m² para 3.600,00 m², bem como para manter a multa isolada aplicada e o fator de correção pela taxa 
SELIC. 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 02A-07644/2015 – JOSÉ ANISIO EUSÉBIO, recurso de oficio em face de decisão de primeira instância de procedência do pedido de cancelamento do índice cadastral 
nº 10.715.0991.002 e respectivos lançamentos de IPTU e taxas dos exercícios de 2009 a 2011, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que em reexame 
necessário, confirmou a decisão de primeira instância. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, 
entrou em pauta o processo Nº  02.B.00551/2009 – ROSÂNGELA MARIA DO NASCIMENTO, recurso de oficio em face de decisão de primeira instância de procedência 
parcial do pedido de cancelamento da exigência relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN contida no TNF nº 15.899, série “B” de 07/07/2009, 
com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância, que decotou parte da exigência. 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, 23 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

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais
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ATA DE REUNIÃO

Aos 24 (vinte e quatro) 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 sessão extraordinária 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. Adriano Cardoso, Sr. Rogério Silva Lisboa e Sr. César Augusto de Barros. Abrindo a sessão foi assinada a Ata da última reunião extraordi-
nária. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00366/2013 – ATLAS COPCO BRASIL LTDA, recurso voluntário, relatado pelo Sr. Adriano Cardoso, que negou-lhe 
provimento, mantendo a decisão de primeira instância de improcedência do pedido e com ela os lançamentos e multas de ISSQN consignados no TNF nº 24.446, de 
30/06/2013, voto acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00677/2010 – AÇO PRESS 
METALURGIA LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso  e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira ins-
tância de decote do valor do ISSQN apurado com base na NF nº 058 de maio/2007 (AIDF 266322007), devendo ser mantidas as demais exigências contidas no TNF nº 
20.704, “série B”, de 29/06/2010. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. A seguir, entrou 
em pauta o processo nº 02.B.01286/2010 – B e D CONTABILIDADE S/A LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que manteve inaltera-
da a decisão de primeira instância de procedência parcial do  pedido, mantendo com ela os lançamentos de ISSQN e multas aplicadas, com a retificação determinada 
da multa isolada consignados no TNF de nº 20.433, “série B”, de 30/11/2010. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara em decisão unânime A seguir, entrou em pauta para discussão o processo Nº 20130214171715875 – ROGÉRIO GONÇALVES DE AZEVEDO, recurso voluntário, 
apresentado pela IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que não conheceu do recurso por ser o mesmo intempes-
tivo, mantendo a decisão de primeira instância de improcedência do pedido e com ela os lançamentos de IPTU/Taxas para o exercício 2013 para o imóvel de índice 
cadastral nº 11.0260.376.001 em nome de Rogério Gonçalves de Azevedo. Decisão por unanimidade. 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, 24 de agosto de 2017.PARTICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA-PRESIDENTE-JULIANA MEIRELLES PUDDO-SECRETÁRIA-Adriano Cardoso-
ROGÉRIO SILVA LISBOA-CÉSAR AUGUSTO DE BARROS
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ATA DE REUNIÃO

Aos 28 (vinte e oito) 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 Recei-
ta, 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 compo-
nentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sra. Kênia Dutra de Campos. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, 
entrou em pauta o processo Nº 07963/2014-02A – VANDER ROGÉRIO DE CAMPOS, recurso de ofício em face à decisão de primeira instância, que julgou procedente o 
pedido de restituição do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI do imóvel de índice cadastral 
nº 09.992.0302.000, com relatório da Sra. Kênia Dutra de Campos que, em reexame necessário, votou pela confirmação da decisão. A Câmara decidiu que o processo 
deveria ser retirado de pauta para realização de diligência, tendo em vista que não havia nos autos provas de que o Requerente seria o responsável pelo pagamento 
do tributo. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00552/2009 – NOVARTES LTDA, recurso de ofício em face à decisão de primeira instância de procedência 
parcial do pedido, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que, em reexame necessário, conheceu do recurso e votou pela confirmação da decisão, que 
determinou a exclusão de parte do ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, das exigências relativas à TFLF e da multa isolada relativa a não emissão da 
DES consignadas no TNF nº 18.300 de 30/06/2009. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unâni-
me. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00452/2010 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improce-
dência do pedido de revisão do TNF nº 18.410 de 21/05/2010, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e reformou a decisão de primeira 
instância, para decotar as exigências relativas ao ISSQN dos exercícios de 2003 e 2004 e do mês de fevereiro de 2005 em virtude da decadência, mantendo as demais 
exigências do feito. 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, 28 de agosto de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE- JULIANA MEIRELES 
PUDDO- SECRETÁRIA - MARCO TÚLIO MARCHESINI-LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS
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ATA DE REUNIÃO

Aos 29 (vinte e nove) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h (treze horas), 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 Ro-
drigues do Carmo, Srtª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Mario Lúcio Gonçalves de Moura. Abrindo a sessão foi feita a leitura e aprovada a Ata da última reunião. A seguir, 
entrou em pauta o processo nº 02.B.01173/2010 – TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que 
manteve inalterada a decisão de primeira instância de improcedência do  pedido, mantendo com ela as exigências consignadas no TNF de nº 020.283, de 09/11/2010. 
Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da câmara em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta para discussão o 
processo Nº 05357/2014-02A – SHARLYNE NILIA DA SILVA, recurso voluntário com sustentação oral do contribuinte, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, 
que deu-lhe provimento, reformando a decisão de 1ª instância, determinando a restituição do ITBI indevidamente recolhido sobre o imóvel de índice cadastral nº. 
05.108.0260.001. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da câmara em decisão unanime. A seguir, retornou à pauta, após 
pedido de vista do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o processo Nº 02.B.01077/2010 – STEIN TELECON LTDA, recurso voluntário, relatado pelo Sr. José Carlos Carlini 
Pereira, que negou-lhe provimento e manteve a decisão de primeira instância de improcedência do pedido. O Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, em voto fundamen-
tado em separado, concordou com o Relator. Colocado novamente em votação foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A 
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seguir, entrou em pauta o processo Nº 16612/2014-02A – GRÁFICA JUPITER LTDA-ME, recurso voluntário, com relatório da Srtª. Kênia Dutra de Campos, que conhe-
ceu do recurso  e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que concluiu pelo indeferimento do pedido de cancelamento dos lançamentos 
complementares da TFLF, referente aos exercícios de 2010 a 2014. Colocado em votação o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em 
decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00437/2012 – DIAS CAMINHÕES E LOCAÇÕES LTDA, reexame necessário, com relatório da Srtª. 
Kênia Dutra de Campos, que manteve a decisão de 1ª instância de procedência parcial da impugnação apresentada pela empresa Dias Caminhões e Locações Ltda, 
determinando a desconstituição das exigências fiscais relativas ao ISSQN dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, excluindo as multas isoladas tipificadas nos itens “29” 
da tabela IV, anexo III. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir retornou 
à pauta o processo Nº 02.B.00120/2010 – COMANTO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA (MECAN) , recurso de ofício, com relatório da Srtª Kênia Dutra 
de Campos que manteve a decisão de procedência parcial do pedido em primeira instância, em que foi determinada revisão do feito fiscal depois de seu enceramento, 
com autuação e notificação da empresa contribuinte pelas irregularidades constatadas pelo fisco. Em   voto separado, o Sr. José Carlos Carlini Pereira discordou da 
relatora, votando pela reforma da decisão parcial, para manter integralmente o feito fiscal e com ele os lançamentos de ISSQN, TFLF e multas isoladas e de revalidação 
aplicadas, consignados ao TNF de nº 19.710, “série B”, de 30/12/2009, entendendo que as Juntas Administrativa não têm o condão de obrigar o fiscal a refazer o feito 
depois de lavrado o respectivo TNF e impugnados pelo contribuinte os lançamentos de ofício e cominações nele contidas, uma vez superada a fase decadencial de cons-
tituição do direito da Fazenda de exigir seus créditos. Colocado em votação, o voto divergente foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, ficando vencida a 
Relatora por três votos a um, ficando prejudicado o Recurso voluntário.  A seguir entrou em pauta o processo Nº 02.B.00171/2013 – SEMEP-SERVIÇOS ESP. MÁQUINAS 
EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira,  que conheceu do recurso  e negou-lhe provimento, mantendo a 
decisão de primeira instância e com ela os lançamentos de ISSQN e multas de revalidação consignados no TNF nº 22.808, “série B” de 27/02/2013. O voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue 
assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 29 de agosto de 
2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA-PRESIDENTE-JULIANA MEIRELLES PUDDO- SECRETÁRIA- Marcelo Rodrigues do Carmo-KÊNIA DUTRA DE 
CAMPOS- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de segunda instância administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda, em vista a devolução do A.R. dos Correios em razão 
de não localização e/ou mudança de endereço dos contribuintes abaixo, na forma do inciso X e § 1º do Art. 20, do Decreto 090/2017, faz publicar as súmulas dos julga-
mentos dos seguintes  recursos,  considerando-se o contribuinte formalmente notificado, nos termos da lei, a partir desta publicação para todos os efeitos de direito.
Os assuntos relativos á quitação deverão ser tratados na DCT – Diretoria de Crédito Tributário, situada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1.887, Cidade Industrial, 
Contagem/ MG: 
Em caso de improcedência fica a empresa notificada para no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta, efetuar o pagamento dos tributos devidos, confor-
me inciso I do artigo 283 do Código Tributário de Contagem. 
Em caso do não pagamento nesses 10 (dez) dias será determinada sua inscrição em Dívida Ativa e a lavratura da respectiva Certidão para a Execução Judicial, nos ter-
mos do parágrafo único do artigo 283 do Código Tributário de Contagem, Lei 1611/83. 

JOSÉ RODRIGUES DE LIMA
CPF/CNPJ Nº: 664.759.106-00 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.A.06589/2012 
DECISÃO: Procedente Parcial 

LIMPAGEM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA
CPF/CNPJ Nº: 03.114.914/0001-71 
Processo Administrativo nº: 02.B.01024/2010 
DECISÃO: Improcedente 

CONTAGEM TÊNIS CLUBE
CPF/CNPJ Nº:20.104.964/0001-97
Processo Administrativo nº: 03100/2015-02A 
DECISÃO: Procedente Parcial 

C.E.C CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS 
CPF/CNPJ Nº: 03.161.046/0001-80
Processo Administrativo nº: 02.B.00517/2011
DECISÃO: Procedente Parcial 

IGREJA BATISTA ABUNDANTE 
CPF/CNPJ Nº:21.996.633/0001-71
Processo Administrativo nº: 06711/2015-02A
DECISÃO: Procedente.

ALIANÇA DE ATACADOS E SUPERMERCADOS S/A
CPF/CNPJ Nº :07.840.039/0001-66
Processo Administrativo nº:  02.B.00011/2009 
DECISÃO: Improcedente

Contagem, aos 11 de setembro de 2017
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Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 118/2017 - PAC Nº. 231/2017

OBJETO: Ordem judicial ao processo nº5014064-54.2017.8.13.0079 que ordena a Prefeitura de Contagem a fornecer os tratamentos especializados de Equoterapia e 
Therasuit, no período de seis meses, podendo ocorrer renovação do contrato após avaliação do profissional responsável ao paciente Riquelme Samuel Marques Carva-
lho.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- AVANTE EQUOTERAPIA E REABILITAÇÃO, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA-ME,  inscrita no CNPJ nº. 23.846.255/0001-75, no valor total de 
R$  39.200,00 ( Trinta e Nove Mil e Duzentos Reais ).

Publique – se. 

Contagem, 06 de Setembro de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 121/2017 - PAC Nº. 238/2017

OBJETO: Contratação EXCEPCIONAL de empresa especializada para prestação de serviços de fisioterapia hospitalar, com qualificação e capacitação na área de fisiote-
rapia motora e respiratória, com fornecimento de insumos, equipamentos e logísticas, para atender o complexo hospitalar de Contagem em todas as suas unidades 
e obedecer a RDC 07/2010 vigente, por um prazo de 90 dias, ate que se finalize a contratação da Organização Social de Saúde que ira gerenciar a Rede de Urgência, 
Emergência e Atenção Hospitalar do Município de Contagem.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339039 36 CR 831 214901

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- SAFI SERVICO AVANCADO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA-ME,  inscrita no CNPJ nº. 18.706.586/0001-70, no valor total de 
R$  345.000,00 ( Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais ).

Publique – se. 

Contagem, 06 de Setembro de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde
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C.M.D.C.A.C.

Ata de Solenidade de posse da 43ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2015. No prrimeiro  dia do mês de setembro de dois 
mil e dezessete  (01/09/2017) às 14:00 horas na 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, convocar a 
43ª Suplente Conselheira Tutelar a Sra. Cacilda Almeida, moradora da Praça Tiradentes  nº75, Centro de ContagemMinas Gerais, para cobrir férias da conselheira Tutelar 
Luciana Procopio de Almeida, Regional Industrial, no período de 11/09/2017 a 06/10/2017 conforme informado pelo Setor de RH da Secretaria Desenvolvimento Social 
e Habitação referente a 20 dias de férias. Levando em consideração a qualidade e o bom andamento dos trabalhos do Conselho Tutelar Regional Industrial, torna-se 
necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, eu, William Canaan, 1ª Secretário 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 suplente  Sra. Cacilda Almeida  e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente de Contagem, sr. wellington soares martins

1ª SECRETÁRIO  DO CMDCAC:   WILLIAM CANAAN

CONSELHEIRA TUTELAR:         CACILDA ALMEIDA

PRESIDENTE DO CMDCAC:    WELLINGTON SOARES MARTINS

Ata de Solenidade de posse do 6º Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2015. No primeiro dia do mês de setembro de dois mil 
e dezessete  (01/09/2017) às 14 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 o 6º Suplente Conselheiro Tutelar Sr. Felipe Souza de Freitas, morador da Rua Estireno Contagem  nº 252  – Bairro, Petrolândia/Minas Gerais, para cobrir  férias 
da conselheira tutelar Iara Librelon dos Santos Fernandes no período de 11/09/2017 a 16/10/2017. Levando em consideração a qualidade e o bom andamento dos 
trabalhos do Conselho Tutelar Regional Petrolândia, torna-se necessário a posse do Conselheiro. Por ser verdade, eu, William Canaan, 1 Secretário do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada por mim, pelo Conselheiro Tutelar suplente Sr. Felipe Souza de 
Freitas e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sr. Wellington Soares Martins

1ª SECRETÁRIO: WILLLIAM CANAAN

CONSELHEIRO TUTELAR: FELIPE SOUZA DE FREITAS

PRESIDENTE DO CMDCAC: WELLINGTON SOARES MARTINS

Famuc

PORTARIA Nº 8.095 de 06 de setembro de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, ao 
Servidor Jurandir Gonçalves Ferraz, titular do cargo de provimento Motorista, matrícula de nº 129038, pelo período de 11/09/2017 a 10/10/2017.

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

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

Contagem, 06 de Setembro de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem
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Funec

FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
PORTARIA Nº 111, de 22 de agosto de  2017.

Concede Abono de Permanência à servidora pública efetiva que menciona e  dá outras providências.

O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC,  no uso de suas atribuições legais, e considerando o previsto na Lei Municipal nº 2.160/90 – Estatu-
to dos Servidores Públicos de Contagem e no Artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003,  RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER O ABONO DE PERMANÊNCIA, à servidora MIRIAN APARECIDA DINIZ ROCHA, matrícula nº 05487-9, titular do cargo de provimento efetivo de 
Professor de Português – PEB2, Nível XIIIA, Padrão P6, lotada nesta Fundação, a contar de 07/07/2017 até, no máximo, completar as exigências para a aposentadoria 
compulsória, contidas no Inciso II, § 1º do Artigo 40 e na forma da Lei Complementar nº 152, de 03/12/2015, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07/07/2017.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 112, de 05 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento para o servidor que menciona e dá outras providências.

O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto legal do Artigo 68, da Lei n° 4320/1964, 
que dispõe sobre as normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, RESOLVE:

Artigo 1° - Fica AUTORIZADO o adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento no valor máximo de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por adiantamento 
para a servidora: Elizabeth Abraão Barreto – Auxiliar de Biblioteca Escolar - matrícula n° 38.727-4.

Artigo 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

PORTARIA FUNEC Nº 113, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017

Delega competência para ordenar despesas assinar contratos, convênios e outros ajustes e seus aditamentos e outorga poderes Ad Judicia no âmbito da Fundação de 
ensino de Contagem

O PRESIDENTE INTERINO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 284, de 13 de março de 2014 bem como na 
Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013 e Decreto nº 29, de 18 de março de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1º Delegar competência à Assessora Jurídica, TAMIRES SILVA TAVARES, Matrícula nº 13913875, para ordenar as despesas bem como para assinar contratos, convê-
nios e outros ajustes e seus aditamentos em sua ausência, no exercício de 2017, no âmbito da FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM;

Art. 2º Outorgar poderes AD JUDICIA, podendo a dita servidora promover quaisquer medidas judiciais necessárias à garantia dos direitos e interesses da FUNDAÇÃO 
DE ENSINO DE CONTAGEM, propondo as ações que julgar convenientes, defendê-la nas que porventura contra ela sejam propostas, podendo ainda transigir, confessar, 
desistir, receber e dar quitação e firmar compromisso, bem como substabelecer, com ou sem reserva além de nomear preposto e/ou figurar como tal;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando revogada a Portaria nº 98 de 14 de julho de 2017.

Registre-se e publique-se.
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Fundação de Ensino de Contagem, aos 06 de setembro de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da FUNEC

Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do Pregão Presencial 005/2017 – objeto: Aquisição 2.125 (DOIS MIL E CENTO E 
VINTE E CINCO) QUILOS DE LEITE EM PÓ PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA AOS ALUNOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM , CONFORME 
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. - data: 22 de Setembro de 2017 às 09h00min – Local: Av. João César de Oliveira, 2415. Bairro 
Eldorado – Contagem / MG. Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br. Informações e-mail: funec.licitacoes@edu.contagem.mg.gov.br  ALTAIR DE OLIVEIRA 
MARCELO - Pregoeiro.

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

Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC

Errata da RESOLUÇÃO N.º 003/2017 - COMIC de 28 de agosto de 2017
Publicada no DOC em 31 de agosto de 2017

ONDE SE LÊ:

Ar. 4º –  O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar que: 
I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante 
do chamamento público; ou,
II - sua atuação no processo de seleção configurar infração à ética ou conflito de interesse, nos termos dos Decretos nº 14.635, de 10 de novembro de 2011 e nº 
15.893, de 10 de março de 2015.

LEIA-SE:

Ar. 4º –  O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar que: 
I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante 
do chamamento público; ou,
II - sua atuação no processo de seleção configurar infração à ética ou conflito de interesse, nos termos dos da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 , Decreto nº 
1.171, de 22 de junho de 1994.

Contagem, 05 de setembro de 2017

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do COMIC

Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC

Errata da RESOLUÇÃO N.º 004/2017 - COMIC de 28 de agosto de 2017
Publicada no DOC em 31 de agosto de 2017

ONDE SE LÊ:
 
Ar. 4º –  O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar que: 
I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante 
do chamamento público; ou,
II - sua atuação no processo de seleção configurar infração à ética ou conflito de interesse, nos termos dos Decretos nº 14.635, de 10 de novembro de 2011 e nº 
15.893, de 10 de março de 2015.

LEIA-SE:

Ar. 4º –  O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar que: 
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I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante 
do chamamento público; ou,
II - sua atuação no processo de seleção configurar infração à ética ou conflito de interesse, nos termos dos da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 , Decreto nº 
1.171, de 22 de junho de 1994.

Contagem, 05 de setembro de 2017

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do COMIC
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