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Atos do Executivo

DECRETO Nº 225, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

Regulamenta a Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005 e dá outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade 
com a Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, e considerando o Inquérito Civil n° MPMG-0079.14.008429-8 que deu origem ao Termo de Ajustamento de Conduta 
firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Contagem: 

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A aplicação da Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, que instituiu o regime jurídico da função pública de Conselheiro Tutelar no Município de Contagem, 
no que se refere ao regime de plantão dos Conselhos Tutelares, observará o disposto neste Decreto.

CAPÍTULO II
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 2º O Conselheiro Tutelar fica sujeito à jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, limitada a, no máximo 8 (oito) horas diárias.
Parágrafo Único. Além do cumprimento do estabelecido no caput deste artigo, o exercício da função exigirá que o conselheiro tutelar se faça presente sempre que 
solicitado, ainda que fora da jornada normal a que está sujeito.

Art. 3º Os Conselhos Tutelares do Município de Contagem funcionarão em expediente aberto ao público em dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8 (oito) às 17 
(dezessete) horas.

Parágrafo Único. O conselheiro tutelar faz jus, na forma do Regimento Interno, à compensação dos dias e horários trabalhados que extrapolem o horário de atendimen-
to previsto neste artigo.

Art. 4º Para garantir o atendimento em casos de emergência, os Conselhos Tutelares do Município de Contagem funcionarão em regime de plantão, na modalidade de 
sobreaviso, da seguinte maneira:

I - nos dias úteis de 17:00 às 08:00;
II - aos sábados, domingos e feriados, no período de 24 (vinte e quatro) horas, com revezamento entre os Conselheiros Tutelares.

§1º No horário compreendido entre 20:00 horas de um dia até às 5:00 do dia subsequente será realizado em dupla, nos demais horários, individual.

§2º Os conselheiros tutelares à disposição aos sábados, domingos e feriados terão direito a 02 (duas) folgas semanais, que deverão ser gozadas, obrigatoriamente, na 
semana subsequente ao plantão realizado, da seguinte maneira:

I - os conselheiros tutelares que estiverem escalados para o plantão de sábado, gozarão suas folgas na quarta-feira e quinta-feira subsequente ao plantão realizado;
II - os conselheiros tutelares escalados para o domingo gozarão de 02 (duas) folgas compensatórias, na segunda-feira e na terça-feira seguinte e;
III -  os conselheiros tutelares escalados para o plantão dos feriados gozarão da folga nos dois dias úteis subsequentes.
§3º As folgas não poderão ser acumuladas e deverão ser gozadas, obrigatoriamente, no dia útil seguinte ao plantão, quando trabalhados de segunda-feira a sexta-feira.

§4º Compete aos conselheiros tutelares formular a escala dos conselheiros de plantão na modalidade de sobreaviso, e ao Colegiado a definição de substituição em caso 
de impossibilidade de comparecimento por motivo de força maior, na forma do Regimento Interno.

Art. 5º O plantão será realizado, por meio de uma escala de revezamento com a participação obrigatória de todos os conselheiros titulares e suplentes em exercício, 
os quais compõem as 07 (sete) unidades dos Conselhos Tutelares, com a presença dos conselheiros escalados, na modalidade de sobreaviso, que serão acionados por 
telefonia móvel para atender aos munícipes, entidades e autoridades que necessitarem, em caso de urgência, respeitando as competências fixadas no artigo 136 da Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Contagem, 14 de setembro de 2017 Página 1 de 18 Diário Oficial de Contagem-Ano 26 Edição 4188



"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, 14 de setembro de 2017 Página 2 de 18 Diário Oficial de Contagem - Edição 4188

§1º Durante o regime de sobreaviso, será disponibilizada ao conselheiro tutelar uma sala necessária ao atendimento, e em casos excepcionais, presença dos órgãos de 
segurança pública.

§2º Ao conselheiro tutelar de plantão, será disponibilizado veículo com motorista para buscá-lo onde estiver dentro do município de Contagem e manter-se-á à sua 
disposição até o final da demanda, quando o conduzirá até sua residência.

Art. 6º A escala de trabalho ordinária dos Conselhos Tutelares deverá levar em consideração a escala anual do plantão.

Parágrafo único A escala de revezamento de plantão, na modalidade de sobreaviso, não interferirá no regular funcionamento dos Conselhos Tutelares, durante o horá-
rio ordinário, nos dias úteis, das 8h às 17h.

Art. 7º O presidente de cada Conselho Tutelar deverá afixar, em local de fácil visibilidade, os telefones e os horários de funcionamento do plantão dos Conselheiros 
Tutelares. 

Art. 8º Como condição de eficácia, as decisões e medidas individuais tomadas em caráter de emergência pelos Conselheiros Tutelares de plantão, devem ser submetidas 
ao Colegiado do Conselho Tutelar ao qual o caso se vincule no primeiro dia útil subsequente, para ratificação ou retificação. 

Parágrafo único. Nos casos em que houver o acolhimento de crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, esta decisão deverá ser sub-
metida ao Colegiado do Conselho Tutelar ao qual o caso se vincule, em até 24 (vinte e quatro) horas, comunicando o fato ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena 
de responsabilidade.

 Art. 9º A frequência e o cumprimento da escala de trabalho pelos Conselheiros Tutelares serão apurados por meio de �Registro de Presença Manual”.

Parágrafo Único. Para fins deste Decreto, o �Registro de Presença Manual� é o instrumento utilizado para registrar, diariamente a entrada e a saída dos Conselheiros 
Tutelares em serviço.

Art. 10 Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação o controle da frequência dos Conselheiros Tutelares, conforme �Registro de Presença 
Manual”, inclusive os que estiverem escalados para o plantão.

Art. 11 O Conselheiro Tutelar perderá:
I - a remuneração do dia, se não comparecer ao serviço;
II - a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a (30) trinta minutos.
III - o direito à respectiva folga, se não atender ao plantão para o qual estiver escalado. 
Parágrafo único O Conselheiro Tutelar infrequente sujeitar-se-á, ainda, ás penalidades previstas na Lei nº 3.967 de 2005 e ao Regimento Interno.

CAPÍTULO III
DA CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIROS SUPLENTES

Art. 12 Os Conselheiros Tutelares serão substituídos pelos suplentes nos seguintes casos:
I - vacância de função;
II - férias do titular;
III - licença ou suspensão do titular que excederem a 15 (quinze) dias.
§1º O suplente, no efetivo exercício da função de Conselheiro Tutelar, perceberá remuneração proporcional ao exercício e terá os mesmos direitos e deveres do titular.

§2º A substituição do Conselheiro Titular por suplente será obrigatória na hipótese de afastamento por motivo de férias, independentemente do período.

§3º O Presidente de cada Conselho Tutelar deve comunicar à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente o 
planejamento anual das férias dos Conselheiros Tutelares, indicando o início e o fim do período de gozo de férias de cada Conselheiro, ressalvadas as possibilidades de 
alterações que deverão ser comunicadas com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco dias).

Art. 13 Não poderão afastar-se três ou mais conselheiros tutelares em exercício na mesma região administrativa, no mesmo período, por motivo de férias.

Art. 14 Aos Conselheiros Tutelares poderão ser deferidas as seguintes licenças:

I – para tratar de interesses particulares;
II – maternidade;
III – paternidade; 
IV � para tratamento de saúde;
V � por acidente em serviço; 
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VI � por motivo de doença em pessoa da família

§1º A licença a que se refere o inciso VI deste artigo será concedida ao conselheiro tutelar, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, 
ascendentes, descendentes, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação médica, e:

I - A licença somente será deferida se a assistência direta do conselheiro tutelar for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o 
que deverá ser comprovado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação;

II - A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo, até trinta dias por ano, podendo ser prorrogada por até noventa dias sem remuneração e mediante 
parecer da junta médica.

§2º A concessão de licença maternidade, paternidade, tratamento de saúde, acidente em serviço e para tratar de interesses particulares aos Conselheiros titulares e ao 
suplente em exercício deverão observar o estabelecido na Lei nº 3.967 de 2005 e o regimento interno.

Art.15 Havendo necessidade de substituição do conselheiro suplente em exercício será convocado novo suplente, conforme a ordem de classificação do último processo 
de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares.
CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES

Art. 16 O regime disciplinar dos Conselheiros Tutelares é previsto na Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, observando-se, quanto ao direito de petição e processo 
administrativo disciplinar, o disposto na Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, no que couber.

Art. 17 Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a avaliação e o acompanhamento da atuação dos Conselheiros Tutelares, no que se 
refere ao exercício de seus deveres institucionais.

Art. 18 Os casos de irregularidades na atuação dos Conselheiros Tutelares, titulares ou suplentes, tanto de ordem administrativas quanto de ordem institucional, devem 
ser apurados pela respectiva instância competente. 
 
Art. 19 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve ser comunicado de todas as penalidades aplicadas aos Conselheiros Tutelares relacionadas 
às infrações administrativas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 20 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação dará o suporte administrativo necessário para cada Conselho Tutelar.

Art. 21 Durante o horário ordinário estabelecido no art. 3º deste Decreto será disponibilizado, pela Secretaria Municipal de Administração, um veículo com o respectivo 
motorista para cada Conselho Tutelar.

Parágrafo único. Para o atendimento ao Conselheiro tutelar plantonista, será disponibilizado um veículo com motorista, exclusivamente para este fim, inclusive aos 
sábados, domingos e feriados.

Art. 22 O Conselho Tutelar, sempre que necessário, manterá regime de plantão no Centro Integrado de Defesa Social – CIDS, devidamente equipado para o adequado 
atendimento do usuário.

Art. 23 A escala do plantão será elaborada anualmente por uma comissão composta por um Conselheiro Tutelar de cada regional, devendo ser apresentada à Comissão 
de Apoio e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, com uma antecedên-
cia de 30 dias antes do término da escala anterior, que será apreciada e ao final referendada pela plenária do Conselho Municipal.

Parágrafo único. O conselheiro tutelar deverá fazer, diariamente, o registro de suas atividades, preenchendo um formulário disponibilizado pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá ser entregue mensalmente ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, para estatística e controle das 
demandas surgidas, inclusive as dos plantões.

Art. 24 Até a implantação definitiva do 7º Conselho Tutelar, deve-se remanejar os Conselheiros Tutelares do quadro para cumprimento da escala mínima do plantão.

Art. 25 O regimento interno dos Conselhos Tutelares e do Conselho Municipal da Criança e do adolescente deve ser adequado aos termos deste Decreto, no prazo de 
120 (cento e vinte dias) a contar da publicação desde Decreto.

Art. 26 Fica revogado o Decreto nº1.021, de 16 de outubro de 2008.

Art. 27 Decorridos 6 (seis) meses da publicação deste Decreto será feita uma avaliação da eficiência e eficácia do funcionamento do modelo adotado no Regime de 
plantão de sobreaviso dos Conselhos Tutelares, para possíveis ajustes necessários ao aprimoramento do seu funcionamento.

Art.28 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de setembro de 2017.

WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício

JULIANO FISICARO BORGES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
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DECRETO Nº 226, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

Altera o Decreto nº 171, de 27 de julho de 2017, que “Define os Projetos Estratégicos e dá outras providências”.

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

DECRETA: 

Art. 1º Os incisos XII e XIII do art. 2º do Decreto nº 171, de 27 de julho de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 2º (...)

(...)

XII – Juliano Fisicaro Borges, Gerente do Projeto Estratégico Contagem Melhor e Mais Justa, a partir de 14/08/2017;

XIII – Luzia Maria Ferreira, Gerente do Projeto Estratégico Contagem para Todos, a partir de 01/09/2017;

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de setembro de 2017.

WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Governo

Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 118, de 13 de Setembro de 2017, da Corregedoria Geral.
Instauração de Sindicância Indiciária.
Sindicada: A. M. C., MATRÍCULA Nº. 203819, CHEFE DE UNIDADE, LOTADO NA FAMUC
Comissão Sindicante: Presidente e Relator Bel: Samuel Miranda Júnior.
                                                                         Membros: Yasmine Luciane Maia Bernardes.
                                                                         Lucas Cândido de Oliveira.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 02 de Dezembro de 2015.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF,  informamos que no dia 29 de setembro de 2017 (sexta-feira), às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa 
Municipal, será realizada Audiência Pública para prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2017 - Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 9º, § 4º. Os 
dados serão apresentados pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município.

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 039/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 146/2017
OBJETO:
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DE JOÃO CÉSAR OLIVEIRA N° 1410, BAIRRO ELDORADO, CONTAGEM/MG, DESTINADO A ABRIGAR A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1111.15.122.0001.2297 – 33903614 – FONTE 010000 – VALOR: R$337.800,00
1211.18.122.0001.2303 – 33903614 – FONTE 010000 – VALOR: R$202.679,88

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com MAURÍCIO NOVIELLO, CPF: 009.423.166-49 e VITÓRIA BECHARA 
NOVIELLO, CPF: 007.177.976-00, no valor total de R$ 540.479,88 (quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com MAURÍCIO NOVIELLO, CPF: 009.423.166-49 e VITÓRIA 
BECHARA NOVIELLO, CPF: 007.177.976-00, no valor total de R$ 540.479,88 (quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
Publique-se.

Contagem, 14 de setembro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇAÕ 
Chamada Pública nº 004/2017 

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

Chamada Pública nº 004/2017 – PA 172/2017, para seleção de empresa do ramo da construção civil, para construção de empreendimento imobiliário (habitação de 
interesse social) em razão do programa Minha Casa Minha Vida, conforme a Lei Federal número 11.977, de 07 de julho de 2009, com entrega dos envelopes de docu-
mentação e propostas até às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 19 (dezenove) de outubro 2017 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 19 
(dezenove) de outubro 2017.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 18 (dezoito) de setembro 
de 2017, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves � Contagem/MG, tel.: (0**31) 3352.5090 
e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão 
Permanente de Licitações no endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da 
empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato ou através do site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. 

Jáder Luís Sales Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

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 
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indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 216/2017

PROCESSO Nº 02A.07928/2015
REQUERENTE: COMUNIDADE ELE CLAMA 
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 12 de setembro de 2017.

IPTU/TAXAS – RECURSO VOLUNTÁRIO – CANCELAMENTO DE TAXAS- ARTIGO 47 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – DECISÃO DE PRIMEIRA RE-
FORMADA. Por unanimidade de votos, em recurso voluntário, votaram pela reforma da decisão da Junta de Julgamento Fiscal que indeferiu o pedido de cancelamento 
dos lançamentos da Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFLF e Taxa de Fiscalização Sanitária – TFS, referentes ao exercício de 2015, tendo em vista a apresentação 
de provas hábeis para comprovação do direito em tempo oportuno, demonstrando, dessa maneira, o preenchimento das condições exigidas pela legislação pertinente, 
para o enquadramento de sua pretensão à legislação isentiva nos termos do §4º e § 7º, do art. 47, do CTMC. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos 
Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 217/2017

PROCESSO Nº 02.A.16090/2014
REQUERENTE: EDNA MAGALHÃES DE FARIA
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 12 de setembro de 2017.

IPTU/TAXAS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –- ARTIGO 46 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – DECISÃO DE 
PRIMEIRA REFORMADA. Por unanimidade de votos, em recurso voluntário, votaram pela reforma da decisão da Junta de Julgamento Fiscal que decidiu pelo indefe-
rimento do pedido de prescrição dos lançamentos de IPTU e taxas com ele são cobradas referentes aos exercícios de 2001 a 2005, para imóvel de índice cadastral nº 
08.728.0571.000, tendo em vista o transcurso do prazo quinquenal para a ação do art. 46 da Lei 1.611/83. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos 
Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 218/2017

PROC. Nº 02-B-00243/2011
RECORRENTE: SEMPEL PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA,
OBJETO: ISSQN. Industrialização por encomenda
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
VOTO SEPARADO: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
DATA DO JULGAMENTO: 12 de setembro de 2017

ISSQN –  RECURSO VOLUNTÁRIO – MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS - INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECOLHI-
MENTO A MAIOR E A MENOR – COMPOSIÇÃO GRÁFICA - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PROVIMENTO NEGADO – DECISÃO MANTIDA. 
Por unanimidade, depois de pedido de vista pelo Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura que apresentou voto fundamentado em separado, porém convergente na decisão, 
acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de Primeira Instância  de procedência parcial do 
pedido e com ela os lançamentos de ISSQN e demais cominações  consignados no TNF de nº 21.234, série “b”, de 22 de março de 2011. Participaram do julgamento 
presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 219/2017

PROC. Nº 02-B-01271/2010
RECORRENTE: UNITAS EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: ISSQN. Manutenção
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 12 de setembro de 2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PLAYGROUNDS -  OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTABELECIMENTO PRESTADOR E LOCAL DA PRESTAÇÃO 
- RECOLHIMENTO A MENOR – INEXATIDÃO NA DECLARAÇÃO DA DES - PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO. Por 
unanimidade,  acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de Primeira Instância de improce-
dência do pedido com determinação de notificação no endereço dos procuradores da Recorrente, mantendo com ela os lançamentos de ISSQN e demais cominações  
consignados no TNF de nº 20.537, série “b”, de 30 de novembro de 2010. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardo-
so, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 220/2017

Processo Nº 02674/2016-02A
Recorrente:VPA CONSTRUÇÕES LTDA.
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Assunto: IPTU. Arrematação. Revisão
RECURSO VOLUNTÁRIO
RelatorA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 12 de Setembro de 2017.

IPTU – RECURSO VOLUNTARIO. REVISÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU –  EQUIPARAÇÃO DA BASE DO IPTU COM A DO ITBI - BASE DE CÁLCULO DO ITBI FOI O VALOR DA 
ARREMATAÇÃO DO BEM EM LEILÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA . BASE DE CALCULO DO IPTU PREVISTA EM LEI – ARTIGOS 63 
3 64 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - IMPROCEDÊNCIA TOTAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, 
a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento mantendo a decisão de 1ª Instância que concluiu pelo o indeferimento do Recurso de Revisão da 
reposta ao requerimento de revisão de lançamento de IPTU de 2016, referente à revisão ao valor venal e equiparação da base de cálculo do IPTU de 2016 com a do ITBI 
da arrematação, do imóvel de índices cadastrais nos 01.065.0674.001 e 01.065.0674.002, em decorrência da base de cálculo do ITBI não se confundir com a do IPTU, 
inexistindo legalidade para estabelecimento desta paridade, que não se coaduna com os termos do Art. 38 do Código Tributário Nacional-CTN, Arts. 63 e 71-A do Có-
digo Tributário do Município de Contagem-CTMC. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia Dutra de Campos, Sr. Adriano 
Cardoso e o Sr. Mario Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 221/2017

PROCESSO Nº 02.B.00308/2011 
RECORRENTE: GRANDE BH REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA.
MATÉRIA: ISSQN 
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra De Campos
DATA DO JULGAMENTO: 12 de setembro de 2017 

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 24 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. IMPOSTO SOBRE REPRESENTA-
ÇÃO POR CONTA DE TERCEIRO -  VALOR DECLARADO A TÍTULO DE FATURAMENTO NÃO MERECEM FÉ – SONEGAÇÃO DE IMPOSTO - IMPROCEDÊNCIA TOTAL EM PRIMEI-
RA INSTÂNCIA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento mantendo a decisão de 1ª 
Instância que concluiu pelo decote da multa isolada aplicada por não emissão de notas fiscais e, ao final, decidiu pela manutenção das demais exigências consignadas 
no Termo de Notificação Fiscal-TNF de nº 20.398,”série B”, lavrado em 29/04/2011. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Srta. 
Kênia Dutra de Campos, Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Mario Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 222/2017

PROCESSO Nº 02.A.04562/2013
RECORRENTE: SINDI – SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA
OBJETO: Prescrição da TFS E TFLF
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves De Moura
DATA DO JULGAMENTO: 12 De Setembro De 2017

TFS e TFLF – RECURSO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA TFS – TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E DA TFLF – TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALI-
ZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, em reexame necessário, foi mantida a decisão de Primeira Instância que 
decretou a extinção dos créditos tributários TFS – Taxa de Fiscalização Sanitária e da TFLF – Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento dos exercícios anteriores a 
2006, especificamente o exercício de 2004, da Inscrição Municipal nº. 2179024-0, por força de prescrição quinquenal para a ação do art. 46 da Lei 1.611/83. Partici-
param do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, Sra. Kênia Dutra de Campos, Sr. Adriano Cardoso, sendo o relator o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de 
Moura.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 
Nº 058/2017 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONTAGEM – MG E CUMPRIR ORDENS JUDICIAIS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - OS MEDICAMENTOS COM VALORES SUPERIORES AOS PREÇOS CONSTANTES 
DA TABELA CMED, QUANDO FOR O CASO, OU SEJA, QUE CONSTEM DA LISTA DE PREÇOS DA CMED, VIGENTE NO ATO DO CERTAME LICITATÓRIO SERÃO DENUNCIADOS 
AOS ORGÃOS DE CONTROLE E SUMARIAMENTE DESCLASSIFICADOS – Data: 16 de outubro de 2017 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Indus-
trial – Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes – Comissão Permanente de Licitação – Equipe de Pregão. Bruno Diniz Pinto, 
Secretário Municipal de Saúde. Em 14 de setembro de 2017.

RERRATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº.  103/2017 - PAC Nº. 176/2017
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS INDUSTRIALIZADAS E FORMULAS INFANTIS EM CARATER EMERGENCIAL, DESTINADO A ATENDER AO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 
E DIETETICA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE LUCAS FILHO (HMJLF), MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM (MMC), E PACIENTES EM ATENDIMENTO DOMICILIAR 
CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE(SAS) POR PERIODO DE  3 (TRÊS) MESES.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-122-0008-1129 339030 07 CR 1358              010200
            10-302-0067-2363 339030 07 CR 814/817/820  214901/215504/215510                            

DESPACHO:
Senhor Secretário,

Onde-se lê
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME , inscrita no CNPJ
 nº. 11.453.723/0001-62, no valor total de R$  129.687,60 ( Cento e Vinte e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos ).

Leia-se 
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME , inscrita no CNPJ
 nº. 11.453.723/0001-62, no valor total de R$  156.183,60 ( Cento e Cinqüenta e Seis Mil Cento e Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos ).

Publique – se. 

Contagem, 13 de Setembro de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 115/2017 - PAC Nº. 133/2017

OBJETO: Aquisição emergencial de material medico hospitalar Evacuador de Ellik, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Contagem.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339030 35 CR 814 214901

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME,  inscrita no 
CNPJ nº. 16.554.428/0001-16, no valor total de 
R$  4.689,73 ( Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos ).

Publique – se. 

Contagem, 13 de Setembro de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 120/2017 - PAC Nº. 236/2017

OBJETO: Aquisição de insumos introdutor longo 6F 80 cm – 01 unidade, Cateter Guia Fargomax (balt) ou Sophia (mcrovention) 6F 115cm – 01 unidade e prótese 
remodeladora de fluxo 01 unidade, em CARATER EMERGENCIAL para atendimento de ordem judicial em prol da usuária Maria Elias dos Santos, Processo nº 5014890-
80.2017.8.13.0079.
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339091 00 CR 1351 214901
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DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA,  inscrita no CNPJ nº. 01.476.143/0003-07, no valor total de 
R$  75.000,00 ( Setenta e Cinco Mil Reais ).

Publique – se. 

Contagem, 14 de Setembro de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

ERRATA

Comunicamos à população de Contagem que, por questões operacionais, foi necessária a transferência da data de realização da IX Conferência Municipal de Saúde de 
Contagem, inicialmente agendada para 16/09/2017.

A Conferência ocorrerá agora no dia 07/10/2017, das 08:00 às 17:00hs, na Escola Municipal Dona Babita Camargos, situada na Rua João de Deus Costa nº 47, Centro - 
Contagem, MG.

Vera Lúcia de Oliveira Ramos
Presidente de Conselho Municipal de Saúde de Contagem

Bruno Diniz Pinto
Secretário Municipal de Saúde de Contagem

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

Cadastro nº: 003/2017

O Diretor de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições, e de acordo com a LC 103/2011, Código de Saúde de Contagem, e a Portaria SVS/MS nº 344/1998 e a 
Portaria de nº 06/99, torna público o Cadastro de Estabelecimento Farmacêutico para a comercialização / dispensação de Medicamentos a base de substância retinóides 
de uso sistêmico (lista C2) à empresa:

EMPRESA: Drogaria e Perfumaria Antunes Lizardo Ltda - ME
CNPJ: 27.389.280/0001-28
ENDEREÇO: Rua Tom Jobim, 2.537 Loja 02 – Cidade Industrial - Contagem / MG.

Contagem, 14 de Setembro de 2017

Adonias de Paula Rodrigues
Diretor de Vigilância Sanitária

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

Cadastro nº: 004/2017

O Diretor de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições, e de acordo com a LC 103/2011, Código de Saúde de Contagem, e a Portaria SVS/MS nº 344/1998 e a 
Portaria de nº 06/99, torna público o Cadastro de Estabelecimento Farmacêutico para a comercialização / dispensação de Medicamentos a base de substância retinóides 
de uso sistêmico (lista C2) à empresa:

EMPRESA: PHS Drogaria e Perfumaria Ltda - EPP
CNPJ: 26.924.414/0001-09
ENDEREÇO: Rua Refinaria Duque de Caxias, 688 – Petrolândia - Contagem / MG.

Contagem, 14 de Setembro de 2017

Adonias de Paula Rodrigues
Diretor de Vigilância Sanitária
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de agosto de 2017 no 
município de Contagem na condição de INAPTA para o recebimento do Certificado de Credenciamento.

RAZÃO SOCIAL CNPJ SEGMENTOS

Sociedade Utilidade Pública do Bairro Nacional e Adjacências 19.245.554/0001-87 Assistência Social

ITPAC – Porto Nacional – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto Ltda 10.261.569/0001-64 Assistência Social e Educação

Contagem, 12  de Setembro  de  2017. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento de Entidades

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

O Conselho da Criança e Adolescente de Contagem- CMDCAC, representado por sua Comissão de Ética, intima M.A.D para apresentar alegações finais, no prazo de 10 
dias

Raquel Gualtieri de Oliveira
Presidente Comissão de Ética

C.M.D.P.D.

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD

No dia 09 (nove) do mês de agosto de 2017, às 14h00, no salão do Espaço Luiz de Freitas, rua Judith Naves de Lima, nº 677, Bairro Funcionários – Contagem, teve início 
a centésima quinta  (105ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, com a presença dos seguintes 
conselheiros municipais: Do Poder Executivo: Secretaria Municipal de Saúde, suplente, Juscélio Pereira da Silva; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Titular, 
Alex Levy Ferreira; Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso – SEPEDI, titular, Marcelo Lino da Silva; Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer e Juventude, Titular, Rogério Henrique da Silva; Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Titular, Waleson Penteado; Secretaria 
Municipal de Trabalho e Geração de Renda, suplente, Belmiro Gonçalves de Morais Neto; Procuradoria-Geral do Município, Titular, Rafaela Queiroz Moisés; Autarquia de 
Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON, titular, Célio Pereira Soares. Da Sociedade Civil: do segmento das entidades que atuam junto às pessoas com 
deficiência múltipla, Grupo de Inclusão e Educação Escolar de Contagem – GIEC, Titular, Maria das Graças Chaves da Costa; do segmento das entidades que atuam 
junto a pessoa com deficiência auditiva, Associação dos Surdos de Contagem – ASC, Titular, Dener Oliveira Vasconcelos; do segmento das entidades que atuam junto à 
pessoa com deficiência visual / Associação dos Deficientes de Contagem – ADC, titular, Maurício Alves Peçanha e seu suplente, José Maia dos Santos; do segmento de 
entidade que atuam junto à pessoa com deficiência intelectual, Titular, Michele da Silva Musa Lopes;  do segmento dos usuários da Política Pública da Pessoa com 
Deficiência, titular, Agostinho José dos Santos. Compareceram também: Maria P, Júnior Faria, Warly Rosa e Érick Pacheco da SEPEDI; Cícero Plínio Costa Azeredo; Cecília 
Schirmer, mãe de criança com deficiência; José G. de Freitas Amorim da Associação Santa Cruz; Otacílio Francisco Silva, pai de Conselheiro; Geomar Miguel e Gabriel 
Estevão da ADC; Carla Marília do Grupo AMAIS Contagem; Wallason Soares Domingos, pessoa com deficiência; Débora Batista, mãe de criança com deficiência e 
coordenadora do projeto “Circuito Solidário”; e o jovem Samuel Vinício da Costa. Estiveram presente pela Equipe Técnica do CMDPD: o Srs. Antônio Augusto de Souza 
Loures, Anderson Elias da Silva, Flávio José Silva de Almeida e a Sra. Fátima Lopes de Magalhães. A Sra. Jayara Vitória atuou como Intérprete de LIBRAS nesta reunião. O 
presidente Maurício Peçanha deu início aos trabalhos e agradeceu a presença de todos. Em seguida começou a sessão de informes. O Sr. Célio Soares, parabenizou o Sr. 
Luiz de Freitas por seu aniversário, embora ele não estivesse presente, por motivo de viagem. Noticiou que, no próximo sábado,  de 8h30 às 12h00, em frente ao Iria 
Diniz, o ônibus itinerante estará ali estacionado, para que os idosos possam fazer o Cartão Senior. Relatou também, a realização de visita técnica à estação de Metro 
Eldorado para verificação do elevador e solicitação de providência de reparo. Outra requisição foi a garantia da acessibilidade para o entorno do Hospital Santa Helena, 
inclusive para a reserva das vagas  de PCD. Disse, para encerrar sua fala, que houve reunião junto a BHTRANS, na última sexta- feira, na qual, firmaram o convênio para 
a confecção do Cartão Ótimo. O Sr. Maurício Peçanha informou que esteve com os responsáveis pelo metrô e obteve a informação que a peça necessária para o 
conserto do elevador chegará na próxima semana. Reconheceu que a matéria realizada no Programa do Radialista Carlos Viana surtiu efeito. Ponderou a respeito da 
necessidade da elaboração de uma cartilha contendo orientações no modo de se comportar e tratar às pessoas com deficiência. No metrô é comum essa desinformação 
na condução das pessoas com deficiência. Noticiou também o I Encontro de pacientes que realizam o Cateterismo de Alívio. Será no dia 29 de agosto, na ADC, às 14h. 
Haverá a distribuição de brindes e café. O encontro é uma parceria entre a ADC, a Coloplast e a revendedora de automóveis Sinal. O conselheiro José Maia indagou se a 
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isenção de impostos nos veículos adaptados estavam bloqueadas. O Sr. Maurício disse que não. Os obstáculos sobre a questão podem ser recorridas junto ao Ministério 
Público e Justiça. Tem sido reconhecido esse direito.  Em outro assunto, relatou que tomará posse no Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Será 
no Auditório da Prefeitura, a partir das 13h30, do dia 10 de agosto. Relatou também, que a ADC fará um mutirão para a realização de exames oftalmológicos, neste dia 
9 e no dia 2 de setembro. É necessário ligar para agendar; consultas a R$ 45,00. O Conselheiro José Maia observou, que as Associações acabam por assumir o papel do 
Estado. O Sr. Marcelo Lino parabenizou os conselheiros do CMDPD participantes da XI Conferência de Assistência Social. Disse que o importante é entender que o 
debate da causa PCD se realiza de forma transversal junto as diferentes esferas das políticas públicas. Em outro relato, noticiou reunião da Mesa Diretora do CMDPD 
junto ao prefeito Alex de Freitas. Nesse encontro a conselheira Silvânia Burato esteve presente também, pois representava o Conselho Municipal de Assistência Social. A 
pauta apresentou diversos pontos relacionados ao movimento da Pessoa com Deficiência. Foi entregue o documento apresentado à plenária na reunião anterior. 
Diversas secretarias se fizeram presentes:  da Saúde, dos Direitos Humanos e Cidadania, da Educação, da Assistência Social, TRANSCON, dentre outras. O Prefeito Alex 
foi atencioso e acordou um próximo encontro junto aos Secretários presentes para daqui a três meses. A assessoria do Prefeito, na pessoa do Sr. Atílio Bellote, articulará 
essa agenda. Houve avaliação positiva dos membros da Mesa Diretora. Importante o CMDPD poder apresentar suas questões para o primeiro escalão do governo. 
Destacou, na apresentação ao prefeito, o ponto referente ao Passe Livre. Reconheceu o papel ativo do CMDPD e da Sociedade Civil nesta questão. Parabenizou o 
Conselheiro e Primeiro Secretário do CMDPD, o Sr. Célio Soares. Sua atuação tem sido importante para os andamentos dessa questão.  O Sr. Maurício Peçanha também, 
parabenizou o Sr. Célio. O Sr. Dener, da Associação dos Surdos de Contagem - ASC, convidou os presentes e divulgou o encontro que a entidade fará na sexta-feira, dia 
11 de agosto, em comemoração aos dias dos pais. Haverá distribuição de brindes. Dia 27, a ASC promoverá uma “Feijoada”. Convites a R$ 20,00 e bebidas à vontade. 
Disse ter noticiado no grupo do whatsapp do CMDPD. O conselheiro José Maia também destacou a participação dos representantes do CMDPD na Conferência de 
Assistência Social. Lamentou o fato desses representantes não poderem sair como delegados para a Conferência Estadual pois nenhum deles foi eleito na pré 
conferência de Assistência Social e isto era requisito para essa condição.  Na sequência de sua fala, relatou fato ocorrido quando esteve no Cemitério Renascer.  No dia, 
o cemitério recebeu um grande número de pessoas que prestavam a última homenagem aos entes queridos ou amigos. O Sr. Maia ao procurar vaga para seu carro 
adaptado à sua deficiência recebeu a informação que no local não existe a reserva de vagas. Solicitou do conselho ofício sobre essa questão. O Sr. Plínio Azeredo 
relatou acontecimento semelhante ao do Sr. José Maia. Foi no restaurante popular do Eldorado. Ao utilizar os banheiros verificou que sua cadeira de rodas não 
conseguia se movimentar no recinto. Falta acessibilidade. Sugeriu a formação de uma comissão do CMDPD para verificar isso e solicitar providências. O Sr. Maurício 
Peçanha ponderou, no caso do Cemitério Renascer, o fato de ser uma instituição privada. Já sobre o Restaurante Popular, este tem que seguir a Lei 5.296 que garante 
acessibilidade. O Sr. Alex Levy esclareceu que, apesar de ser particular, o Cemitério Renascer presta um serviço público. O Sr. Marcelo Lino disse que o Código Brasileiro 
de Trânsito permite multar em locais que prestam serviço público. O Sr. Alex Levy informou que o Código de Obras garante a existência da vaga e que o CMDPD pode 
fazer o ofício. O Sr. Célio Soares se prontificou a levar pessoalmente o ofício até o Cemitério Parque Renascer. O Sr. Alex Levy lembrou que outras adaptações devem ser 
feitas além da reserva de vagas destinadas aos veículos de PCD. O Sr. Maurício Peçanha solicitou incluir no ofício as obras de acessibilidade no entorno do cemitério. O 
CMDPD aprovou o envio do ofício para o Cemitério Parque Renascer. A Sra. Michele Lopes informou que a Sra. Carla Marília de Oliveira será a nova conselheira suplente 
representando o Grupo AMAIS.  Ela substituirá a Sra. Cláudia Maria M. de Oliveira. A Sra. Michele da Silva Musa Lopes continuará com a titularidade. O Sr. Célio Soares 
agradeceu a Marcelo e Maurício pelos elogios à sua pessoa. Relatou que haverá uma atividade desenvolvida pelo Setor da TRANSCON responsável pela Educação para o 
Trânsito. Será uma campanha educativa visando conscientizar a população para o respeito às vagas reservadas. Ocorrerá no estacionamento do Fórum de Contagem, 
no dia 23 de agosto, no horário de 9h às 11h e de 14h às 16h. Para maiores informações ligar no 2263-5559 / 5570 (Roseli, Kátia e Margarete). O Sr. José Maia relatou 
caso de um caminhão que ocupou vaga destinada a veículo de PCD. O Sr. Célio Soares informou que o telefone da Central de Operações da TRANSCON é o 3398-8565. 
Esclareceu que as ocorrências de reboque de veículos possuem alto índice de operacionalização. Exemplificou através de caso ocorrido com uma pessoa que sempre ia 
ao Estádio Independência e deixava seu veículo estacionado em vaga para PCD e teve seu veículo rebocado. O Sr. Marcelo Lino esclareceu ao Sr. Plínio que existem dois 
tipos de vagas reservadas para pessoas com deficiência. As do estacionamento rotativo contam tempo. E tem outras que não contam tempo mas são reservadas às 
PCD. Nessas os veículos de PCD podem ficar por tempo indeterminados e não serão multados. O Sr. Maurício lembrou caso ocorrido em frente a agência do Banco 
Santander, a qual fazia uso. Outro usuário, parou o veículo em frente a rampa de acesso. Ele fez denúncia e o automóvel foi rebocado. Também citou processo contra o 
TRE (Tribunal Regional Eleitoral) pois não aceita mais ir votar e subir escadas carregado. Em seguida o Sr. Rogério Herinque informou que o Projeto do Parque Esportivo 
que atenderá às pessoas com deficiência está em andamento. Ele tem mantido contato com o Secretário Kaká. Os recursos estão empenhados na Caixa Econômica e em 
breve entrarão na fase licitatória. Disse ao Sr. Maurício Peçanha que atenderá pedido dele de lembrar ao Secretário Kaká de providenciar uma quadra coberta e com 
acessibilidade para o time de basquete da ADC treinar. Terminada a sessão de informes foi aprovada a ata da 104ª reunião ordinária. O terceiro ponto da pauta tratou 
da acessibilidade no restaurante popular do Eldorado e Auditório da Casa dos Conselhos. Como o Sr. Plínio Azeredo adiantou: Em sua ida ao Restaurante Popular do 
Eldorado, ele constatou não ter como utilizar o banheiro de forma adequada ao utilizar sua cadeira motorizada. O Sr. Marcelo Lino rememorou solicitação do CMDPD 
no passado: Pedia para a Prefeitura alugar somente prédios com acessibilidade para instalar seus órgãos e equipamentos sociais. Talvez seja o caso de reenviar ofício a 
equipe de governo de Alex de Freitas ratificando a necessidade de adaptações garantidoras de acessibilidade nos prédios públicos. Quanto ao auditório do quinto andar 
do prédio da Casa dos Conselhos, vê com mais dificuldades as adaptações. Propôs uma visita ao citado auditório. Importante o acompanhamento do conselheiro e 
arquiteto Alex Levy para que uma visão técnica possa ser elaborada. O Sr. Célio Soares disse que a TRANSCON realizou as adaptações de acessibilidade no entorno do 
Restaurante Popular do Eldorado. Está faltando providenciar o  rebaixamento do estacionamento do idoso. O Sr. Plínio Azeredo ponderou que a engenharia moderna 
tem recursos que viabilizam diversas obras. Questão é o custo financeiro disso. O Sr. Marcelo Lino reforçou as palavras do Sr. Plínio. O Sr. José Maia ressaltou que seria 
importante realizar uma visita também no restaurante popular do Ressaca e também no Posto de Saúde Petrolândia. O Sr. Maia sugeriu também o posto de Saúde do 
Bairro Milânes. Sobre este ponto, a plenária determinou o seguinte:  realizar visita técnica de Comissão do CMDPD nos Restaurantes Populares do Eldorado, de Nova 
Contagem e do Ressaca; também haverá visita no Auditório da Casa dos Conselhos e no Posto de Saúde do Petrolândia.  Após esses procedimentos, os órgãos 
responsáveis serão oficiados para as devidas providências. O quarto ponto de pauta tratou da Audiência Pública sobre o Autismo. A Sra. Michele Lopes reforçou sua fala 
anterior e agora transcrita neste ponto: Disse que o Grupo AMAIS articulou, através do apoio do Vereador Caxicó a Audiência Pública sobre o Autismo. O objetivo é pôr 
em pauta esse tema. Será no dia 16 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal de Contagem. Importante, embora o tema seja o Autismo, que o movimento PCD perceba 
ser esta luta de todos. O Sr. Marcelo Lino deu ênfase a fala da Sra. Michele. O movimento PCD deverá saber agir de forma unificada. Cada deficiência tem suas 
especificidades. Há momentos que se busca essa identidade particular, porém, em outros, devemos agir com unicidade. Teremos que estar presente na Câmara e 
realizar os questionamentos e as ponderações legítimas. O Sr. Maurício Peçanha se comprometeu a mobilizar a ADC. Considera que a causa é de todos! Descreveu a 
importância do movimento mobilizar e sensibilizar o poder legislativo. Nesse momento, demonstrou sua decepção com a participação dos vereadores nas questões 
relacionadas a área social. Não estiveram presentes na Conferência de Assistência Social. Também, embora tenham assento no conselho da pessoa com deficiência, não 
compareceram em nenhuma reunião desde a posse em 2015. Lembrou que a Mesa Diretora do CMDPD esteve em reunião, em Maio agora de 2017, com o presidente 
da Câmara de Vereadores de Contagem. Na oportunidade, foi acordado que o poder legislativo enviaria a relação dos vereadores que integrarão o CMDPD (dois 
titulares e dois suplentes). Mas nada ocorreu e continuam ausentes e sem representação. Propôs que o conselho envie dois ofícios: um para o Ministério Público, 
solicitando, o cumprimento da Lei Municipal Lei 4716 de 09/01/2015 que, atualmente rege a composição do conselho; e, outro ofício para o Presidente da Câmara, o 
Sr. Daniel Flávio de Moura Carvalho, ratificando o cumprimento da lei e o acertado com a Mesa Diretora do CMDPD. A Plenária do Conselho aprovou o envio dos dois 
ofícios. Retornando ao tema da Audiência Pública, o Sr. José Maia perguntou se é obrigatório o comparecimento dos vereadores na Audiência Pública. Nenhum dos pre-
sentes soube precisar uma resposta. O Sr. Marcelo Lino disse ser de praxe o comparecimento do vereador que solicita a Audiência. Mas não sabe se isso é regimental. O 
quarto ponto de pauta – que informaria sobre a reunião da Mesa Diretora e parte da equipe de governo do Prefeito Alex – aconteceu na sessão de informes da plenária. 
O Sr. Maurício Peçanha, aproveitou a oportunidade e relatou reunião ocorrida entre os presidentes de conselhos das Secretarias de Desenvolvimento Social e Habitação 
e de Direitos Humanos e Cidadania junto ao Sr. Ricardo Cidadão. Falou que foi a primeira vez que os presidentes se reuniram. Na oportunidade, os conselhos aponta-
ram demandas pertinentes a cada um deles. Foi acordado que estes conselhos oficializarão essas demandas. O técnico Antônio Augusto informou que o CMDPD já 
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enviou o ofício. Este contém os seguintes pontos: 1 – A implantação de uma Linha Telefônica na sala do CMDPD; 2 – O acesso a Rede Sem Fio (wi-fi) estendida aos 
equipamentos móveis (celulares) dos funcionários da Casa dos Conselhos para uso dos trabalhos pertinentes; 3 – A construção de uma pequena janela na sala de 
trabalho do CMDPD para uma melhor ventilação do ambiente; 4 – A substituição dos armários de madeira que guardam o material de escritório; 5 – A Capacitação 
Continuada de conselheiros, gestores e profissionais que atuam no planejamento e atendimento da Política Pública da Pessoa com Deficiência; 6 – O transporte com 
Acessibilidade relacionado às atividades do Conselho para conselheiros, pessoas com deficiência e técnicos. Na oportunidade, o CMDPD agradeceu também, a providên-
cia efetuada pela gestão, que transferiu para a equipe do conselho, o novo funcionário, o Sr. Flávio Almeida, que substituirá a Sra. Fátima Magalhães, que se aposenta-
rá. O último ponto da pauta tratou dos eventos e organização da Semana da Pessoa com Deficiência – 2017. O Sr. Marcelo Lino relatou que a programação está pratica-
mente fechada. Repassou inicialmente os eventos: na segunda-feira, dia 18 de setembro: teremos a Abertura na PUC-Contagem. Está em conversa com a SEDUC que   
verificará a possibilidade de contar com um palestrante para o dia.   Na terça-feira, dia 19 de setembro, a partir das 8h30 acontecerá a “RODA DE CONVERSA: Encontro 
das Entidades de Pessoas com Deficiência, na E.M. Antônio Carlos Lemos. Na quarta-feira, 20 de setembro, o “CONVERSANDO... Relatos das experiências escolares de 
pessoas com deficiência”, a partir das 19h00, na Faculdade Única, para os estudantes do Curso de Pedagogia. No dia 21 de setembro, quinta-feira, 14h, teremos a 
palestra, do Mestre da PUC /MG e Professor de Direito Constitucional e Administrativo da Faculdade Doctum de Teófilo Otoni, o Sr. Davi Niemann Otoni, no evento “OS 
EQUIPAMENTOS SOCIAIS SOB A PERSPECTIVA DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO – LBI”. Será um evento destinado a gestores e técnicos da área social. Na sexta-feira, dia 
22 de setembro, 9h30, na Escola Sócrates Marianni Bittencourt, teremos o “BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS”. O sábado, dia 22, estará marcado pela tradicional 
“CAMINHADA PELA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA”, concentração na Praça do Iria Diniz, 8h00. Completando essa grade teremos as Exposições de 
Fotografias do Grupo AMAIS e da Cecília Schirmer. O Grupo de Teatro da Saúde Mental, o “Cultivarte” poderá se apresentar no evento de quinta-feira ou no de 
segunda-feira, se as condições forem adequadas. O Sr. Marcelo disse que a SEPEDI, representada pelo Sr.    Waleson Penteado, participou de reuniões onde a Sra. 
Débora Batista, mãe de criança com deficiência, apresentou um projeto e solicitou inclusão na grade da “Semana da Pessoa com Deficiência”. A proposta da Sra. 
Débora é a transferência da “Caminhada da Pessoa com Deficiência” do sábado para o domingo. O evento de Débora ocorrerá junto ao Programa Municipal “A Rua é 
Nossa”. Ela pretende proporcionar ao público da “Caminhada PCD” a oportunidade de usufruir de seu evento. Nesse sentido a palavra foi passada para a Sra. Débora 
para que ela pudesse demonstrar o seu projeto e a sua proposta. Utilizando um Data-show a Sra. Débora explanou sobre sua proposta. O nome do projeto é “Circuito 
Solidário”. O objetivo é proporcionar uma “caminhada” aos participantes na forma de circuito. Em cada parada desse circuito o público presente poderá participar de 
atividades de lazer ou formativas. O “Circuito Solidário” pretende se integrar ao Programa a “Rua é Nossa”, atualmente desenvolvido pela Prefeitura de Contagem. 
Segundo a Sra. Débora, o projeto pretende mobilizar pais e crianças com deficiência. Será uma oportunidade para que os presentes tenham um domingo proveitoso e 
de satisfação. Para mobilizar as crianças, haverá um cadastramento, nos CRAS e AEE. Na ficha de inscrição, será identificado o tipo de deficiência e outros dados. O 
projeto “Circuito Solidário” contará com o apoio de voluntários, provenientes da Federação Mineira de Atletismo. Eles darão apoio às crianças com deficiência no dia e 
elas receberão um crachá. O Projeto pretende utilizar duas tendas cedidas pela Secretaria de Saúde e o apoio do Programa Sem Limite para o transporte. Haverá 
também, uma palestra a respeito dos efeitos terapêuticos da Equoterapia e uma Roda de Capoeira para a participação das crianças.  A Sra. Débora esclareceu ao 
conselheiro José Maia que os participantes se concentrarão num ponto da Av. João César de Oliveira e caminharão realizando um circuito. Ao Sr. Marcelo explicou que 
as atividades do programa “A Rua é Nossa” serão interrompidas durante a caminhada. O Sr. Célio Soares alertou a Sra. Débora para acertar a parte operacional 
referente a logística do trânsito. Já a Sra. Michele Musa sugeriu a entrega de medalhas para as crianças que participarem. Propôs também a substituição do nome do 
evento. O Sr. Maurício Peçanha parabenizou a iniciativa. Colocou sua experiência na área do esporte à disposição. Ressaltou que a maior dificuldade é a mobilização do 
público. Vê dificuldades de transferir a “Caminhada PCD” do sábado para o domingo. A “Caminhada” é evento com um caráter distinto do de domingo. Após uma 
breve reflexão dos conselheiros, a plenária deliberou incluir o evento do “Circuito Solidário” na grade da programação da Semana da Pessoa com Deficiência – 2017. A 
“Caminhada pela Inclusão Social da Pessoa com Deficiência” será mantida no sábado. O presidente Maurício Peçanha encerrou a reunião parabenizando novamente o 
Sr. Luiz de Freitas por seu aniversário. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 106ª Plenária e 
assinada pelos presentes desta 105ª reunião. 

Famuc

PORTARIA Nº 8.102, de 05 de setembro de 2017.

Dispõe sobre a redução de jornada de trabalho de Servidor Público

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.

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER a prorrogação da redução de jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, à servidora Carolina Vignot Martinelli Neto, titular do cargo de 
provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, matrícula nº 202258, pelo período de 06 (seis) meses, a partir de 13 de setembro de 2017 a 12 de março de 2018.

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

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

Contagem, 05 de setembro 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem
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Portaria nº 8063, de 23 de agosto de 2017.

Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 90, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença sem Vencimento, no período de 19/09/2017 a 18/09/2019, à servidora Joana Angélica Bonfim Cardoso, matrícula de nº 170056, titular do 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Saude Bucal. 

Art. 2º - A servidora deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 23 de agosto de 2017.

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

Portaria nº 8079, de 23 de agosto de 2017.

Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 82, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Prorrogação de Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge, no período de 31/10/2017 a 30/10/2018, a servidora Adelise Borges Caldas, matrícu-
la de nº 201426, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem. 

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

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

Contagem, 23 de agosto de 2017.

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

PORTARIA Nº 8.093 de 28 de agosto 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, à 
Servidora Fernanda Moreira, titular do cargo de provimento Psicólogo, matrícula de nº 123083, pelo período de 02/10/2017 a 30/11/2017.

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

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Contagem, 28 de Agosto de 2017.

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

Portaria nº 8096, de 29 de agosto de 2017.

Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 90, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença sem Vencimento, no período de 16/09/2017 a 15/09/2019, à servidora Dircilene Michele Santos Guimarães, matrícula de nº 163078, titular do 
cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem. 

Art. 2º - A servidora deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 29 de agosto de 2017.

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

Portaria nº 8097, de 29 de agosto de 2017.

 Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 90, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença sem Vencimento, no período de 01/10/2017 a 30/09/2019, à servidora Natália Carolina Mendes Cesário, matrícula de nº 189004, titular do 
cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem. 

Art. 2º - A servidora deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 29 de agosto de 2017.

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

Funec

EDITAL PÚBLICO 019/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-01/2016
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O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-01/2016, a 
Portaria nº 095 de 30 de Janeiro de 2016, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro de pessoal da FUNEC, 
obedecendo-se a classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA HORÁRIO

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 01 MANHÃ 18/09/2017 09:00

PROFESSOR(A)  DE BIOLOGIA 01 MANHÃ 18/09/2017 09:30

PEDAGOGO(A) 01 NOITE 18/09/2017 10:00

As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas.
As chamadas ocorrerão impreterivelmente no horário, não havendo prazo de tolerância, sugerimos chegar com 20 minutos de antecedência.

Local: FUNEC –  Av. João César de Oliveira, 2415 – Eldorado  - Contagem – 4º Andar - Auditório
                           Telefone: 3356-6695 / 3391-7669
2.  O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
01 foto 3x4 recente
Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(s) filho(s) menores de 14 anos e cartão de vacina atualizado
Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino.
Fotocópia da Carteira de Identidade
Fotocópia do CPF
Certidão de Quitação Eleitoral ou (Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição)
Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP. 
OBS.: Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, deverá trazer cópia da carteira de trabalho, onde conste o número e a série, para que seja providenciado o 
cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la.
Atestado de Bons Antecedentes da Polícia Civil
Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido 
02 Fotocópias do comprovante de endereço (uma via para compor a pasta funcional e outra via para anexar ao formulário de auxílio-transporte)
OBS.: (Água, Luz, Telefone, de órgãos oficiais: Extratos de Banco, Imposto de Renda e Intimação) recentes
       Laudo médico, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, informando que o candidato (a) está apto (a) para o 
exercício do cargo (será encaminhado pela FUNEC-RH no dia da chamada)
Declarações a serem preenchias no ato da contratação (Declaração de Acúmulo).
Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem, mesmo que não possua bens em seu nome. (A declaração será necessária apenas 
no momento da assinatura de contrato.)
 Art. 217 - Todo   agente político  ou  agente público,  qualquer  que  seja  sua  categoria ou natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título,  de entidade da 
administração indireta, obrigam-se, ao se empossarem, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato da posse, e ao serem exonerados, a declararem seus bens. 
Parágrafo Único - A declaração deverá ser lavrada em livro próprio do Cartório de Títulos e Documentos da Comarca
3. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 

Contagem, 14 de setembro de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem

Transcon

ERRATA  - COJUR/CONTAGEM
Esclarecemos que recurso de protocolo 666/2017, referente à NAT 8257, interposto pelo Consórcio Norte, não foi julgado na 4ª Sessão Ordinária de 2017 da COJUR, 
conforme constou na edição nº 4183 do DOC, às páginas  16/17 , publicada em 05/09/2017. O referido recurso foi julgado na 3ª Sessão Ordinária de 2017 da COJUR, 
como constou na edição 4179 do DOC, às páginas  14/15 , publicada em 29/08/2017, obtendo o resultado INDEFERIDO.

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

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
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ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 05/09/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 36ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

05/09/2017 1778/2017 8990 DEFERIDO Consórcio Norte

05/09/2017 327/2015 5953 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/09/2017 622/2015 6991 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/09/2017 1340/2016 6676 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/09/2017 1463/2016 8319 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/09/2017 1861/2017 8999 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/09/2017 1862/2017 9048 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/09/2017 1867/2017 9051 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/09/2017 1868/2017 9054 INDEFERIDO Consórcio Sul

05/09/2017 1870/2017 9248 INDEFERIDO Consórcio Norte

05/09/2017 1389/2016 8224 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

05/09/2017 1738/2017 8820 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

05/09/2017 1739/2017 8845 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

05/09/2017 1748/2017 8936 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

05/09/2017 1749/2017 8935 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

05/09/2017 1750/2017 8934 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

05/09/2017 1761/2017 9220
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Norte

05/09/2017 1762/2017 9020
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Norte

05/09/2017 1777/2017 8989
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Norte

05/09/2017 1779/2017 9002
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Norte

05/09/2017 1788/2017 9012
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

05/09/2017 1792/2017 9025
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

05/09/2017 1794/2017 9027
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

05/09/2017 1795/2017 9030
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

05/09/2017 1797/2017 9035
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

05/09/2017 1800/2017 9185
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

05/09/2017 1801/2017 9189
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias das Consórcio Sul

05/09/2017 1866/2017 9052
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

05/09/2017 1869/2017 9055
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

05/09/2017 1871/2017 8971
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da 
Transcon Consórcio Norte

05/09/2017 1872/2017 8972
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da 
Transcon Consórcio Norte

05/09/2017 1873/2017 8973
Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da 
Transcon 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.
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Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 05 de Setembro 2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

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

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 12/09/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 37ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

12/09/2017 1084/2016 7796 DEFERIDO Consórcio Norte

12/09/2017 1756/2017 8898 DEFERIDO Consórcio Norte

12/09/2017 1802/2017 9195 DEFERIDO Consórcio Sul

12/09/2017 1810/2017 9209 DEFERIDO Consórcio Sul

12/09/2017 1878/2017 8393 DEFERIDO Consórcio Norte

12/09/2017 1705/2017 8717 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/09/2017 1785/2017 9008 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/09/2017 1796/2017 9032 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/09/2017 1798/2017 9029 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/09/2017 1799/2017 9037 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/09/2017 1875/2017 9171 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/09/2017 1884/2017 9119 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/09/2017 1886/2017 9168 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/09/2017 1751/2017 8986 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

12/09/2017 1760/2017 9216 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

12/09/2017 1769/2017 8799 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

12/09/2017 1770/2017 8800 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

12/09/2017 1771/2017 8848 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

12/09/2017 1774/2017 8850 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

12/09/2017 1775/2017 8988 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

12/09/2017 1776/2017 8932 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

12/09/2017 1782/2017 8831 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

12/09/2017 1791/2017 9023 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

12/09/2017 1803/2017 9196 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

12/09/2017 1804/2017 9198 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

12/09/2017 1808/2017 9207 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

12/09/2017 1809/2017 9206 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias das Consórcio Sul

12/09/2017 1811/2017 9205 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

12/09/2017 1816/2017 9181 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

12/09/2017 1818/2017 9164 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

12/09/2017 1820/2017 9161 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

12/09/2017 1846/2017 9862 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da Transcon Consórcio Sul
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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, 12 de Setembro 2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem
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