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Atos do Executivo

Errata à Edição 4314, de 2 de abril de 2018,

Na página 2/93, no DECRETO Nº 464, de 2 de ABRIL DE 2018, 

onde se lê:

"Palácio do Registro, em Contagem, 4 de abril de 2018."

Leia-se:

"Palácio do Registro, em Contagem, 2 de abril de 2018."

DECRETO Nº 465, DE 2 DE ABRIL DE 2018
Altera os códigos de unidades orçamentárias, dispõe sobre o remanejamento, a transposição e a transferência das dotações orçamentárias que especifica e abre crédito 
adicional suplementar, em face da nova organização da estrutura da Administração Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 247, de 
29 de dezembro de 2017, na Lei nº 4.922, de 5 de janeiro de 2018 - Plano Plurianual 2018-2021, no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de janeiro de 2018, no parágrafo 
único do art. 24 da Lei nº 4.889, de 1º de agosto de 2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018; e
Considerando a nova organização da Administração Direta e Indireta, que extinguiu órgãos e realocou ações do Plano Plurianual 2018-2021;
Considerando a necessidade de remanejar, transpor e transferir, realocando os créditos orçamentários às ações transferidas dos órgãos extintos;
Considerando os saldos orçamentários remanescentes dos órgãos extintos, apurados em 28/03/2018,
DECRETA:
Art.1º  Ficam incluídos no Plano Plurianual 2018-2021 e no Orçamento de 2018 os novos códigos das seguintes unidades orçamentárias:
I - Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
Unidade: 3 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
II - Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Unidade: 4 - Fundo Municipal do Idoso
III - Órgão: 20 - Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude
Unidade: 3 - Fundo Municipal de Incentivo à Cultura - FMIC
IV - Órgão: 20 - Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude
Unidade: 4 - Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural - FUMPAC
Art.2º  Ficam abertos os créditos adicionais suplementares às seguintes dotações orçamentárias:

1.07.1.04.122.0001.2122.31900500.0100 10.920,21

1.07.1.04.122.0001.2122.31909400.0100 98.046,05

1.07.1.04.122.0001.2122.33903600.0100 8.200,00

1.07.1.04.122.0001.2122.33903900.0100 500,00

1.07.1.04.122.0001.2122.33904600.0100 12.000,00

1.07.1.04.122.0001.2132.33903300.0100 42.903,07

1.08.1.04.123.0036.2166.33904700.0100 55.244,53

1.09.1.04.126.0060.2071.33903000.0100 2.000,00

1.09.1.04.126.0060.2071.33903500.0100 250,00
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1.09.1.04.126.0060.2071.33903900.0100 1.750,00

1.09.1.04.126.0060.2071.44905200.0100 500,00

1.11.1.15.122.0001.2033.33901400.0100 8.577,00

1.11.1.15.122.0001.2033.33903900.0100 1,00

1.11.1.15.122.0001.2126.31901100.0100 771.472,52

1.11.1.15.122.0001.2126.31901300.0100 181.466,72

1.11.1.15.122.0001.2126.33904900.0100 1.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.0102 125.000.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901300.0102 7.000.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901600.0102 150.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31909400.0102 4.000.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31911300.0102 14.400.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.33900800.0102 29.489,20

1.13.1.10.122.0001.2108.33903600.0102 2.200.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.33903900.0102 1.815.925,19

1.13.1.10.122.0001.2181.33903000.0102 60.000,00

1.13.1.10.122.0001.2181.33903500.0102 20.000,00

1.13.1.10.122.0001.2181.33903600.0102 100.000,00

1.14.1.04.122.0001.2127.31901100.0100 996.756,83

1.14.1.04.122.0001.2127.31901300.0100 120.957,83

1.14.1.04.122.0001.2127.31911300.0100 121.691,00

1.14.1.04.122.0001.2127.33904900.0100 3.600,00

1.14.1.04.122.0001.2179.33901400.0100 20.000,00

1.14.1.04.122.0001.2179.33903000.0100 26.192,10

1.14.1.04.122.0001.2179.33903600.0100 10.000,00

1.14.1.04.122.0001.2179.33903900.0100 108.182,74

1.18.1.04.122.0001.2049.33901400.0100 2.000,00

1.18.1.04.122.0001.2049.33903000.0100 9.600,00

1.18.1.04.122.0001.2049.33903600.0100 1.000,00

1.18.1.04.122.0001.2049.33903900.0100 20.000,00

1.18.1.04.122.0001.2049.44905200.0100 5.000,00

1.18.1.04.122.0001.2049.44905200.2124 16.943,00

1.18.1.14.122.0001.2111.31901100.0100 571.542,00

1.18.1.14.122.0001.2111.31901300.0100 70.732,00

1.18.1.14.122.0001.2111.31911300.0100 8.358,00

1.18.1.14.122.0001.2111.33904900.0100 6.000,00
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1.20.1.27.122.0001.2109.31901100.0100 898.369,84

1.20.1.27.122.0001.2109.31901300.0100 114.768,90

1.20.1.27.122.0001.2109.31911300.0100 10.132,95

1.20.1.27.122.0001.2109.33904900.0100 9.182,25

1.20.1.27.122.0001.2152.33901400.0100 4.000,00

1.20.1.27.122.0001.2152.33903000.0100 16.549,00

1.20.1.27.122.0001.2152.33903900.0100 73.677,49

1.20.1.27.122.0001.2152.44905200.0100 1.880,01

1.21.1.18.122.0001.2060.33901400.0100 1.000,00

1.21.1.18.122.0001.2060.33903000.0100 4.192,66

1.21.1.18.122.0001.2060.33903600.0100 1.000,00

1.21.1.18.122.0001.2060.33903900.0100 4.678,98

1.21.1.18.122.0001.2114.31901100.0100 1.222.134,90

1.21.1.18.122.0001.2114.31901300.0100 269.793,51

1.21.1.18.122.0001.2114.31911300.0100 18.058,78

1.21.1.18.122.0001.2114.33904900.0100 3.000,00

1.23.1.28.062.0036.0006.31909100.0100 229.080,95

1.13.1.10.122.0001.2108.33904900.0102 379.270,81

1.13.1.10.122.0001.2108.31900400.0102 9.600.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31909200.0102 5.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31919200.0102 1.000.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.33903400.0102 2.428.449,73

1.13.1.10.122.0001.2108.33904600.0102 1.500.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.33904800.0102 150.000,00

1.20.3.13.392.0014.2203.33504100.0100 738.000,00

1.20.3.13.392.0014.2203.33903600.0100 3.000,00

1.20.4.13.391.0013.2157.33903000.0100 5.000,00

1.20.4.13.391.0013.2157.33903900.0100 5.000,00

1.20.4.13.391.0013.2157.44903900.0100 10.000,00

1.21.1.18.122.0001.2060.33903500.0100 1.000,00

1.21.1.18.122.0001.2060.33903700.0100 743,24

1.21.1.18.122.0001.2060.33909100.0100 1.000,00

1.21.1.18.122.0001.2060.44905200.0100 1.000,00

1.20.4.13.391.0013.2157.44905100.0100 100.000,00

1.13.1.10.122.0001.2181.33900800.0102 50.000,00

1.13.1.10.122.0001.2181.33901400.0102 18.116,53

1.13.1.10.122.0001.2181.33903300.0102 20.000,00

1.13.1.10.122.0001.2181.33903400.0102 100.000,00

1.13.1.10.122.0001.2181.33903900.0102 89.710,13

1.18.1.04.122.0001.2049.33504300.0100 320.026,00

1.18.1.04.122.0001.2049.33903000.3100 1,00

1.18.1.04.122.0001.2049.33903600.2124 398.786,67

1.18.1.04.122.0001.2049.33903900.2124 179.560,00
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1.18.1.04.122.0001.2049.33903900.3100 1,00

1.20.4.13.391.0013.2158.33504100.0100 10.000,00

1.20.4.13.391.0013.2158.33903000.0100 20.000,00

1.20.4.13.391.0013.2158.33903100.0100 60.000,00

1.20.4.13.391.0013.2158.33903900.0100 10.000,00

1.20.4.13.391.0013.2158.44905200.0100 10.000,00

1.13.1.10.122.0001.2181.33909200.0102 10.000,00

1.13.1.10.122.0001.2181.44903900.0102 10.000,00

1.13.1.10.122.0001.2181.44905200.0102 110.000,00

1.20.1.27.122.0001.2109.31900400.0100 10.000,00

1.02.1.04.122.0001.2180.33903600.0100 104.556,95

1.02.1.04.122.0001.2180.33903900.0100 75.256,00

1.02.1.04.122.0001.2180.33909300.0100 1.000,00

1.02.1.04.122.0001.2180.44905200.0100 30.000,00

1.21.1.18.122.0001.2114.31909100.0100 10.000,00

1.21.1.18.122.0001.2114.31909200.0100 2.000,00

1.21.1.18.122.0001.2114.33919300.0100 3.000,00

1.21.1.18.541.0065.2066.33903900.0100 1.130.715,18

1.21.1.18.541.0065.2066.33903900.2117 1.035.996,00

1.18.1.08.242.0028.2023.33504300.0100 251.097,68

1.18.1.08.242.0028.2023.33903900.0100 684.041,72

1.20.1.13.392.0014.2159.33504100.0100 243.193,20

1.20.1.13.392.0014.2159.33504300.2124 520.000,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903000.0100 10.000,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903000.2124 200.000,00

1.11.3.16.482.0025.2137.33903900.0100 148.800,00

1.11.3.16.482.0025.1023.44905100.0100 28.430,97

1.11.3.16.482.0025.1023.44905100.2124 7.034.084,41

1.11.3.16.482.0025.1023.44905100.3100 3.000,00

1.11.3.16.482.0025.1023.44905100.4190 4.085.230,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903000.3100 1,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903000.3200 32.752,89

1.20.1.13.392.0014.2159.33903100.0100 500,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903100.2124 120.000,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903100.2224 461.729,96

1.11.3.16.482.0025.1024.33304100.0100 432.400,00

1.11.3.16.482.0025.1024.33903900.0100 404.500,00

1.11.3.16.482.0025.1024.33904800.0100 1.137.079,83

1.11.3.16.482.0025.1024.44905200.0100 5.000,00

1.11.3.16.482.0025.1024.44909300.0100 285.000,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903100.3200 59.750,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903300.3200 5.320,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903600.0100 5.000,00
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1.20.1.13.392.0014.2159.33903900.0100 462.934,80

1.20.1.13.392.0014.2159.33903900.2124 130.000,00

1.21.1.15.451.0064.1009.33903900.0100 181.211,00

1.21.1.15.451.0064.1009.33903900.2100 22.127,00

1.21.1.15.451.0064.1009.33903900.2124 43.900,00

1.21.1.15.451.0064.1009.44905100.0100 857.890,37

1.21.1.15.451.0064.1009.44905100.2124 929.218,00

1.18.4.08.241.0028.2098.33504300.2100 205.542,63

1.18.4.08.241.0028.2098.33504300.2200 978.000,00

1.18.4.08.241.0028.2098.33903000.0100 15.047,00

1.18.4.08.241.0028.2098.33903900.0100 4.000,00

1.18.4.08.241.0028.2098.33903900.3100 1,00

1.11.3.16.482.0025.1025.44905100.2124 1.228.270,00

1.11.3.16.482.0025.1025.44905100.3100 1,00

1.21.1.15.451.0064.1009.44905100.3100 160.121,00

1.21.1.15.451.0064.1009.44905200.2124 510.325,00

1.21.1.15.451.0064.1009.44905200.3100 1,00

1.18.4.08.241.0028.2098.44504200.2200 160.000,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903900.3100 1,00

1.20.1.13.392.0014.2159.33903900.3200 84.424,00

1.20.1.13.392.0014.2159.44905200.0100 5.000,00

1.20.1.13.392.0014.2159.44905200.2124 50.000,00

1.20.1.13.392.0014.2159.44905200.3200 34.935,93

1.21.1.18.541.0064.1008.33903000.0100 10.000,00

1.21.1.18.541.0064.1008.33903900.0100 30.000,00

1.21.1.18.541.0064.1008.44905100.0100 50.000,00

1.21.1.18.541.0064.1008.44905200.0100 10.000,00

1.09.1.04.126.0060.2071.33903600.0100 250,00

1.09.1.04.126.0060.2071.33903700.0100 250,00

1.14.1.04.122.0001.2179.33909100.0100 6.000,00

1.14.1.04.122.0001.2179.33909300.0100 30.000,00

1.14.1.04.122.0001.2179.44905100.0192 2.262.809,00

1.14.1.04.122.0001.2179.44905200.0192 247.000,00

1.14.1.04.122.0001.2179.44909300.0192 29.591,00

1.21.1.18.541.0064.2065.33903000.0100 40.000,00

1.21.1.18.541.0064.2065.33903200.0100 15.000,00

1.21.1.18.541.0064.2065.33903900.0100 155.000,00

1.21.1.18.541.0064.2065.44905200.0100 10.000,00

1.14.1.22.122.0010.2007.33903900.0100 300.000,00

1.14.1.22.661.0010.2008.33903900.0100 525.000,00

1.21.2.18.542.0023.2057.33903000.0100 21.000,00

1.21.2.18.542.0023.2057.33903200.0100 17.000,00

1.21.2.18.542.0023.2057.33903900.0100 26.000,00
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1.21.2.18.542.0023.2057.44905200.0100 6.000,00

1.11.1.15.451.0079.2209.33903600.0100 1,00

1.11.1.15.451.0079.2209.33903900.0100 1,00

1.11.1.15.451.0079.2209.44903900.0100 1,00

1.11.1.15.122.0001.2033.44904700.0100 74,53

TOTAL 206.727.330,37
Art. 3º  Para fazer face às suplementações constantes no art. 2º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação das seguintes dotações orçamentárias 
dos órgãos extintos:

1.02.3.13.122.0001.2155.33903000.0100                 9.549,00 

1.02.3.13.122.0001.2155.33903000.1100                 7.000,00 

1.02.3.13.122.0001.2155.33903300.0100                 2.000,00 

1.02.3.13.122.0001.2155.33903900.0100               69.677,49 

1.02.3.13.122.0001.2155.33903900.1100                 4.000,00 

1.02.3.13.122.0001.2155.44905200.1100                 1.880,01 

1.02.3.13.122.0001.2156.31900400.0100               10.000,00 

1.02.3.13.122.0001.2156.31901100.0100             897.331,54 

1.02.3.13.122.0001.2156.31901300.0100             114.768,90 

1.02.3.13.122.0001.2156.31909200.0100                 1.038,30 

1.02.3.13.122.0001.2156.31909400.0100               30.000,00 

1.02.3.13.122.0001.2156.31911300.0100               10.132,95 

1.02.3.13.122.0001.2156.33903900.0100                    500,00 

1.02.3.13.122.0001.2156.33904700.0100               19.428,12 

1.02.3.13.122.0001.2156.33904900.0100                 8.682,25 

1.02.3.13.122.0001.2156.33919300.0100                    500,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.33504100.0100             243.193,20 

1.02.3.13.392.0014.2159.33504300.2124             520.000,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903000.0100               10.000,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903000.2124             200.000,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903000.3100                        1,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903100.0100                    500,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903100.2124             120.000,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903600.0100                 5.000,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903900.0100             462.934,80 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903900.2124             130.000,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903900.3100                        1,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.44905200.0100                 5.000,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.44905200.2124               50.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2068.33901400.0100                 1.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2068.33903000.0100                 4.192,66 

1.02.4.04.122.0001.2068.33903300.0100                 1.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2068.33903500.0100                 1.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2068.33903600.0100                 1.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2068.33903700.0100                    743,24 

1.02.4.04.122.0001.2068.33903900.0100                 4.678,98 
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1.02.4.04.122.0001.2068.33909100.0100                 1.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2068.44905200.0100                 1.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2069.31901100.0100          1.222.134,90 

1.02.4.04.122.0001.2069.31901300.0100             269.793,51 

1.02.4.04.122.0001.2069.31909100.0100               10.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2069.31909200.0100                 2.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2069.31909400.0100               42.139,04 

1.02.4.04.122.0001.2069.31911300.0100               18.058,78 

1.02.4.04.122.0001.2069.33904600.0100               11.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2069.33904700.0100               11.679,37 

1.02.4.04.122.0001.2069.33904900.0100                 3.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2069.33919300.0100                 3.000,00 

1.02.4.04.126.0063.2064.33903000.0100                 2.000,00 

1.02.4.04.126.0063.2064.33903500.0100                    250,00 

1.02.4.04.126.0063.2064.33903600.0100                    250,00 

1.02.4.04.126.0063.2064.33903700.0100                    250,00 

1.02.4.04.126.0063.2064.33903900.0100                 1.750,00 

1.02.4.04.126.0063.2064.44905200.0100                    500,00 

1.02.4.15.451.0064.1009.33903900.0100             116.211,00 

1.02.4.15.451.0064.1009.33903900.1100               65.000,00 

1.02.4.15.451.0064.1009.33903900.2100               22.127,00 

1.02.4.15.451.0064.1009.33903900.2124               43.900,00 

1.02.3.13.122.0001.2155.33901400.0100                 4.000,00 

1.02.4.15.451.0064.1009.44905100.0100             857.890,37 

1.22.2.08.241.0028.2098.33903900.3100                        1,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.33904600.0102          1.500.000,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.33903000.3100                        1,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.33903600.2124             398.786,67 

1.22.1.08.242.0001.2211.33903900.2124             179.560,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.33903900.3100                        1,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.44905200.2124               16.943,00 

1.10.5.16.482.0025.1023.44905100.3100                 3.000,00 

1.10.5.16.482.0025.1024.44905200.0100                 5.000,00 

1.02.4.04.122.0001.2069.31900500.0100               10.920,21 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903100.3200               59.750,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903300.3200                 5.320,00 

1.02.3.13.392.0014.2159.44905200.3200               34.935,93 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903100.2224             461.729,96 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903000.3200               32.752,89 

1.02.3.13.392.0014.2159.33903900.3200               84.424,00 

1.22.2.08.241.0028.2098.44504200.2200             160.000,00 

1.22.2.08.241.0028.2098.33504300.2200             978.000,00 

1.22.2.08.241.0028.2098.33504300.2100             205.542,63 
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1.22.2.08.241.0028.2098.33903000.0100               15.047,00 

1.22.2.08.241.0028.2098.33903900.0100                 4.000,00 

1.02.4.15.451.0064.1009.44905100.2124             929.218,00 

1.02.4.15.451.0064.1009.44905100.3100             160.121,00 

1.02.4.15.451.0064.1009.44905200.2124             510.325,00 

1.02.4.15.451.0064.1009.44905200.3100                        1,00 

1.02.4.18.541.0064.1008.33903000.0100               10.000,00 

1.02.4.18.541.0064.1008.33903900.0100               30.000,00 

1.02.4.18.541.0064.1008.44905100.0100               50.000,00 

1.02.4.18.541.0064.1008.44905200.0100               10.000,00 

1.02.4.18.541.0064.2065.33903000.0100               40.000,00 

1.02.4.18.541.0064.2065.33903200.0100               15.000,00 

1.02.4.18.541.0064.2065.33903900.0100             155.000,00 

1.02.4.18.541.0064.2065.44905200.0100               10.000,00 

1.02.4.18.541.0064.2067.33903000.0100               21.000,00 

1.02.4.18.541.0064.2067.33903200.0100               17.000,00 

1.02.4.18.541.0064.2067.33903900.0100               26.000,00 

1.02.4.18.541.0064.2067.44905200.0100                 6.000,00 

1.02.4.18.541.0065.2066.33903900.0100          1.130.715,18 

1.02.4.18.541.0065.2066.33903900.2117          1.035.996,00 

1.02.5.13.392.0014.2203.33504100.0100             738.000,00 

1.02.5.13.392.0014.2203.33903600.0100                 3.000,00 

1.02.6.13.391.0013.2157.33903000.0100                 5.000,00 

1.02.6.13.391.0013.2157.33903900.0100                 5.000,00 

1.02.6.13.391.0013.2157.44903900.0100               10.000,00 

1.02.6.13.391.0013.2157.44905100.0100             100.000,00 

1.02.6.13.391.0013.2158.33504100.0100               10.000,00 

1.02.6.13.391.0013.2158.33903000.0100               20.000,00 

1.02.6.13.391.0013.2158.33903100.0100               60.000,00 

1.02.6.13.391.0013.2158.33903900.0100               10.000,00 

1.02.6.13.391.0013.2158.44905200.0100               10.000,00

1.03.1.04.122.0001.2180.33903600.0100             104.556,95 

1.03.1.04.122.0001.2180.33903900.0100               75.256,00 

1.03.1.04.122.0001.2180.33909300.0100                 1.000,00 

1.03.1.04.122.0001.2180.44905200.0100               30.000,00 

1.10.5.16.482.0025.1023.44905100.0100               28.430,97 

1.10.5.16.482.0025.1023.44905100.2124          7.034.084,41 

1.10.5.16.482.0025.1023.44905100.4190          4.085.230,00 

1.10.5.16.482.0025.1024.33304100.0100             432.400,00 

1.10.5.16.482.0025.1024.33903900.0100             404.500,00 

1.10.5.16.482.0025.1024.33904800.0100          1.137.079,83 

1.10.5.16.482.0025.1024.44909300.0100             285.000,00 

1.10.5.16.482.0025.1025.44905100.2124          1.228.270,00 
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1.10.5.16.482.0025.1025.44905100.3100                        1,00 

1.10.5.16.482.0025.2137.33903900.0100             148.800,00 

1.11.2.15.122.0001.2020.33901400.0100                 8.580,00 

1.11.2.15.122.0001.2020.33903300.0100                 7.903,07 

1.11.2.15.122.0001.2020.33903900.0100                        1,00 

1.11.2.15.122.0001.2020.44904700.0100                      74,53 

1.11.2.15.122.0001.2021.31901100.0100             771.472,52 

1.11.2.15.122.0001.2021.31901300.0100             181.466,72 

1.11.2.15.122.0001.2021.31909400.0100               24.305,42 

1.11.2.15.122.0001.2021.33903600.0100                 1.000,00 

1.11.2.15.122.0001.2021.33904600.0100                 1.000,00 

1.11.2.15.122.0001.2021.33904900.0100                 1.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.33900800.0112               50.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.33901400.0112               18.116,53 

1.13.2.10.122.0001.2200.33903000.0102               50.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.33903000.0112               10.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.33903300.0112               20.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.33903400.0112             100.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.33903500.0112               20.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.33903600.0112             100.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.33903900.0112               89.710,13 

1.13.2.10.122.0001.2200.33909200.0112               10.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.44903900.0112               10.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.44905200.0102               50.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2200.44905200.0112               60.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.31900400.0102          9.600.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.31901100.0102      125.000.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.31901300.0102          7.000.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.31901600.0102             150.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.31909200.0102                 5.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.31909400.0102          4.000.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.31911300.0102        14.400.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.31919200.0102          1.000.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.33900800.0102               29.489,20 

1.13.2.10.122.0001.2201.33903400.0102          2.428.449,73 

1.13.2.10.122.0001.2201.33903600.0102          2.200.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.33903900.0102          1.815.925,19 

1.13.2.10.122.0001.2201.33904800.0102             150.000,00 

1.13.2.10.122.0001.2201.33904900.0102             379.270,81 

1.13.2.28.846.0036.0005.31909100.0102             229.080,95 

1.14.2.22.122.0001.2009.33901400.1100               20.000,00 

1.14.2.22.122.0001.2009.33903000.1100               26.192,10 

1.14.2.22.122.0001.2009.33903300.1100               30.000,00 



"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, 3 de abril de 2018 Página 10 de 24 Diário Oficial de Contagem - Edição 4315

1.14.2.22.122.0001.2009.33903600.1100               10.000,00 

1.14.2.22.122.0001.2009.33903900.0100                    409,00 

1.14.2.22.122.0001.2009.33903900.1100             107.773,74 

1.14.2.22.122.0001.2009.33904700.1100               24.137,04 

1.14.2.22.122.0001.2009.33909100.1100                 6.000,00 

1.14.2.22.122.0001.2009.33909300.1100               30.000,00 

1.14.2.22.122.0001.2009.44905100.0192          2.262.809,00 

1.14.2.22.122.0001.2009.44905200.0192             247.000,00 

1.14.2.22.122.0001.2009.44909300.0192               29.591,00 

1.14.2.22.122.0001.2010.31901100.0100             350.000,00 

1.14.2.22.122.0001.2010.31901100.1100             646.756,83 

1.14.2.22.122.0001.2010.31901300.1100             120.957,83 

1.14.2.22.122.0001.2010.31909400.1100                 1.601,59 

1.14.2.22.122.0001.2010.31911300.1100             121.691,00 

1.14.2.22.122.0001.2010.33903600.1100                 7.200,00 

1.14.2.22.122.0001.2010.33904900.1100                 3.600,00 

1.14.2.22.122.0010.2007.33903900.1100             300.000,00 

1.14.2.22.661.0010.2008.33903900.1100             525.000,00 

1.22.1.08.122.0001.2115.31901100.0100             571.542,00 

1.22.1.08.122.0001.2115.31901300.0100               70.732,00 

1.22.1.08.122.0001.2115.31911300.0100                 8.358,00 

1.22.1.08.122.0001.2115.33904900.0100                 6.000,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.33504300.0100             320.026,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.33901400.0100                 2.000,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.33903000.0100                 9.600,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.33903300.0100                 2.000,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.33903600.0100                 1.000,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.33903900.0100               20.000,00 

1.22.1.08.242.0001.2211.44905200.0100                 5.000,00 

1.22.1.08.242.0028.2023.33504300.0100             251.097,68 

1.22.1.08.242.0028.2023.33903900.0100             684.041,72 

TOTAL 206.727.330,37
Art. 4º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 2 de abril de 2018.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício

Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 134/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 313/2017

Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2018, às 14h00min, reuniu-se a Equipe de Pregão, designada pela Portaria SEAD número 014, de 27/10/2017, com intuito de ana-
lisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão ELETRÔNICO número 134/2017, Processo Administrativo número 313/2017, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN ADAPTADAS, INCLUINDO MOTORISTA, TÉCNICO EM TRANSPOR-
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TE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LAVAGEM AUTOMOTIVA, RASTREADOR / SISTEMA 
DE MONITORAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, COM ALTO GRAU DE 
COMPROMETIMENTO NA SUA MOBILIDADE – PROGRAMA SEM LIMITE, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzi-
da e Atenção ao Idoso, apresentada pela Sra. ELAINE NUNES MARTINS MAIA, Empresária, portadora do RG: MG- 13.481.726, CPF: 061.113.016-59.

O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes.

O item 4.4 e subsequentes do edital em comento tratam do assunto:

4.4 – Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, até o 3º (terceiro) dia útil anterior a abertura da sessão, através do site 
www.licitacoes-e.com.br 
4.5  -  As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos poderão ser disponibilizadas no site www.licitacoes-e.com.br  link: acesso livre/pregões/agen-
dados, buscar Município de Contagem, verificar o número do Pregão número 134/2017 – campo Informações do Pregão. Consequentemente, não haverá respostas 
individualizadas, devendo o autor do pedido de esclarecimentos e/ou impugnação tomar ciência das respectivas respostas nos sites supramencionados.
4.6 – Serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar os sites acima 
com frequência.
4.7 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, através do site www.licitacoes-e.com.br , a partir da publicação do aviso do edi-
tal até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas.
4.8 – A Prefeitura do Município de Contagem não aceitará impugnação realizada por outra forma que não as estabelecidas no item anterior.

A peça impugnatória apresentada traz como impugnante a Senhora ELAINE NUNES MARTINS MAIA, Empresária, portadora do RG: MG- 13.481.726, CPF: 061.113.016-
59.

Diante disso, a peça apresentada será considerada como ato impugnatório oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, da Lei número 
8.666/93, que prevê o prazo de 03 (três) dias úteis anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, vez que o documento foi protocolizado, visto que o 
documento foi protocolizado, antes do terceiro dia útil anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja 04/04/2018.

Portanto, a impugnações será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA.

A Sra. ELAINE NUNES MARTINS MAIA, Empresária, portadora do RG: MG- 13.481.726, CPF: 061.113.016-59. apresentou impugnação aos termos do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 134/2017, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO 
VAN ADAPTADAS, INCLUINDO MOTORISTA, TÉCNICO EM TRANSPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL, LAVAGEM AUTOMOTIVA, RASTREADOR / SISTEMA DE MONITORAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPOR-
TE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, COM ALTO GRAU DE COMPROMETIMENTO NA SUA MOBILIDADE - PROGRAMA SEM LIMITE, conforme as especificações e 
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

A impugnação apresentada pela Sra. ELAINE NUNES MARTINS MAIA, foi realizada nos termos da lei, observou a tempestividade e a motivação, razão pela qual foi 
conhecida por este Pregoeiro.

I – DA RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As dificuldades enfrentadas por uma empresa em Recuperação Judicial são muitas e, quando sua principal atividade é a prestação de serviço ao poder público, é funda-
mental que ela possa participar de processos de licitação a fim de permitir novas fontes de receita que atendam aos interesses dos credores, mantenham o quadro de 
funcionários, possibilitem sua preservação e, consequentemente, contribuam para o estímulo à atividade econômica e o cumprimento de sua função social.
O artigo 47, da Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei 11.101/05) congrega em si o verdadeiro espírito do legislador, ou seja, a preservação da empresa. Com base 
nessa premissa, extrai-se do artigo 52, II, que, estando a empresa em Recuperação Judicial em situação tributária e fiscal regular, está apta a contratar com o poder 
público. Essa regularidade fiscal se comprova através das negativas fiscais exigidas, meramente.
Paralelamente, a Lei 8.666/93, reúne as normas gerais sobre licitações e contratos com o poder público e estabelece os documentos a serem apresentados com vistas na 
qualificação econômico-financeira de empresa para fins de participação em certame licitatório, dentre eles, a Certidão Negativa de Falência e de Concordata.
Neste tocante, importa frisar que as próprias orientações da jurisprudência do Tribunal de Contas da União sinalizam no sentido que não é permitido exigir, como crité-
rio de habilitação/contratação, certidões não arroladas pela referida legislação.
Mas a questão vai além! Ainda que o legislador cogite a modificação na Lei 8.666/93, estaremos diante de um grave impasse, posto que, a exigência de apresentação 
de Certidão Negativa de Recuperação Judicial traduz-se no decreto de impossibilidade de empresas, nesta condição jurídica, participarem de processo licitatório, o 
que afronta o princípio norteador da Lei 11.101/2005, qual seja, a preservação da empresa, célula essencial da economia que cumpre relevante função social, gerando 
empregos e receitas tributárias.
Tal princípio conduz à necessidade da viabilização de procedimentos que permitam auxiliar a empresa em Recuperação Judicial a reestruturar-se, de forma a superar 
o momento de crise, preservando-a, sendo inegável que essa, passageira e temporária, condição jurídica não altera, por si só, a qualificação econômico-financeira da 
empresa em Recuperação, que deverá demonstrar dispor da estrutura operacional adequada para a execução do objeto do certame.

Parte superior do formulário
 
De acordo com o novo regime falimentar brasileiro, instituído em 2005, pela Lei nº 11.101, “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação 
de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promoven-
do, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47).
Visando atingir tal desiderato, a Lei instituiu uma série de medidas para conferir operacionalidade ao processamento da recuperação judicial, entre as quais, destaca-se 
a dispensa de apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, prevista no art. 52, inc. II da Lei de Falências. 
Ao prever a dispensa de CND, todavia, a Lei ressalvou a isenção no tocante às contratações com o Poder Público. À primeira vista, a leitura do dispositivo conduz à 
conclusão de que a demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial é exigível para contratar ou manter a execução de contrato celebrado 
com a Administração.
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No entanto, esse não é o entendimento adotado pelo STJ. Em atual precedente, a Corte Superior propôs a flexibilização das exigências das certidões negativas fiscais 
também pela Administração Pública, ao argumento de que, do contrário, a recuperação judicial não será efetiva. Veja-se os trechos que conduzem à essa orientação, 
extraídos do Voto do Relator Min. Luis Felipe Salomão:
“VOTO
(…)
Portanto, ao que se vê, a Lei previu, em um primeiro momento, a dispensa da apresentação de certidão negativa para o devedor continuar exercendo as suas ativida-
des, ressalvando a isenção no tocante a contratação com o Poder Público e recebimento de incentivos fiscais; e, em um segundo momento, a exigência da apresentação 
da CND para o deferimento da recuperação da empresa.
Como visto, o STJ, para o momento de deferimento da recuperação, dispensou a comprovação de regularidade tributária em virtude da ausência de legislação específi-
ca a reger o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial.
Nessa linha de intelecção, por óbvio, parece ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação 
judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público.
É que, como dito naquele oportunidade, em se tratando de recuperação judicial, a nova Lei de Falências traz uma norma-programa de densa carga principiológica, 
constituindo a lente pela qual devem ser interpretados os demais dispositivos. A inovação está no art. 47, que serve como um norte a guiar a operacionalidade da 
recuperação judicial, vale dizer, ‘viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’.
Com feito, a hermenêutica conferida à Lei n. 11.101⁄2005, no particular relativo à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, 
nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância que – além de não fomentar – inviabilize a superação da crise empresarial, com consequências 
perniciosas ao objetivo de preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de trabalho, além de não atender a nenhum 
interesse legítimo dos credores, sob pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação judicial, sepultando o instituto.
Isso porque é de se presumir que a empresa que se socorre da recuperação se encontra em dificuldades financeiras para pagar seus fornecedores e passivo tributário 
e, por conseguinte, em obter a emissão de certidões negativas de débitos; não podendo isso, contudo, significar a impossibilidade de sua recuperação, máxime para 
recebimento de crédito a que faz jus por ter cumprido integralmente sua obrigação contratual.
Ao revés, pelos primados da lei, deve-se possibilitar meios e condições econômicas para que a empresa supere a situação de crise.” (STJ, Recurso Especial nº 1.173.735, 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 22.04.2014)
Pelo exposto acima, resta consignado que assiste razão à impugnante, devendo ser extirpada do edital a vedação à participação de empresas em recuperação judicial.

II – DA EXIGÊNCIA DE REGISTRO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA

Comumente, nos deparamos com questionamentos sobre a necessidade de exigir o registro junto ao Conselho Regional de Administração competente nas licitações 
para a contratação de serviços terceirizados. E não é sem motivo, pois é grande a controvérsia que envolve a questão. Vejamos.
Primeiramente, é preciso reconhecer a falta de clareza das normas vigentes que estabelecem o plexo de atividades subordinadas ao controle dos Conselhos Regionais de 
Administração. 

A Resolução Normativa CFA nº 390, de 30 de setembro de 2010, prescreve: 
“Art. 30 Serão obrigatoriamente registradas nos CRAs as Pessoas Jurídicas (PJ) de direito público e privado que explorem, sob qualquer forma, atividades de Administra-
dor.” 

Especificamente sobre os serviços terceirizados, o CFA, no Acórdão nº 01/97 – Plenário, acabou por delimitar o seguinte entendimento:
“julgar obrigatório o registro das empresas prestadoras de serviços terceirizados (limpeza e conservação, segurança e vigilância, motoristas, copeiragem e outros), cuja 
execução requer o fornecimento de mão de obra, nos Conselhos Regionais de Administração, por ficar caracterizadas atividades típicas do profissional Administrador, 
tais como: recrutamento, seleção, admissão, treinamento, desenvolvimento, movimentação e supervisão de recursos humanos”. (Grifamos.) 

A partir disso, é possível concluir que o Conselho Federal de Administração – CFA se considera como entidade profissional competente para exercer a fiscalização das 
empresas que explorem, sob qualquer forma, a atividade de administração, o que conduz ao entendimento de que a inscrição dessas empresas neste Conselho se faz 
obrigatória. 

Em manifestações pretéritas, o Tribunal de Contas da União manifestou-se no sentido de que a exigência da inscrição junto ao CRA competente nos casos de terceiriza-
ção de serviços seria válida. 

É o caso, por exemplo, do Acórdão n° 2783/2003 – Primeira Câmara, oportunidade na qual ficou assentado que seria “notório que empresas de conservação e limpeza 
devem ter lastro na área do conhecimento sobre Administração, haja vista as atividades de gerenciamento e execução de atividades laborais, o que justifica sem maio-
res problemas tal exigência do registro no CRA”. (Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça. Sessão em 11/11/2003.)
Vejamos o que diz a Resolução Normativa CFA nº 464 de 22 de Abril de 2015:
Art. 1º Ficam criados no Sistema CFA/CRAs os Acervos Técnicos de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas registradas nos CRAs. 

Art. 2º Os Acervos Técnicos de que trata o art. 1º desta Resolução Normativa, serão constituídos por meio do Registro de Comprovação de Aptidão para Desempenho 
de Atividades de Administração ⁄ RCA no Conselho Regional de 
Administração.   
 
§ 1º Considera-se Acervo Técnico de Pessoa Física as formações acadêmicas diferentes da graduação que deu origem ao registro no CRA, além das especializações, mes-
trados e doutorados, desde que averbados os respectivos Diplomas ou Certificados de conclusão do curso, assim como toda a experiência adquirida pelo profissional 
em razão da sua atuação, relacionada com as atribuições e atividades próprias de Administração, previstas na legislação em vigor, desde que registrados os Atestados 
ou Declarações de Capacidade Técnica, ou qualquer documento que comprove a execução dos serviços, no CRA da jurisdição onde estiver estabelecido o tomador dos 
serviços.  
 
 § 2º Considera-se Acervo Técnico de Pessoa Jurídica toda a experiência adquirida pela empresa ao longo da sua atuação, em razão da prestação de serviços de Adminis-
tração para terceiros, relacionada com as atividades próprias do Administrador, desde que registrados os Atestados ou Declarações de Capacidade Técnica no CRA da 
jurisdição onde estiver estabelecido o tomador dos serviços.”

Art. 3º Entende-se por Comprovação de Aptidão para Desempenho de Atividades de Administração os Atestados ou Declarações de Capacidade Técnica, fornecidos aos 
registrados nos CRAs pelos tomadores dos seus serviços (pessoas jurídicas de direito público ou privado), comprobatórios da prestação de serviços nos campos privati-
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vos do Administrador, de que trata a Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965

Art. 4º São requisitos indispensáveis para o registro de Atestados ou Declarações de Capacidade Técnica, além de diplomas e certificados de conclusão de cursos dife-
rentes do que lhe deu direito ao registro em CRA:  
I – de Pessoa Física:  
requerimento de RCA preenchido e assinado pelo interessado;  
possuir registro profissional no CRA e cadastro atualizado. 
estar em dia com as obrigações legais vigentes perante o CRA e 
com a Carteira de Identidade Profissional dentro da validade. 
comprovar o pagamento da taxa de RCA.  
II – de Pessoa Jurídica:  
requerimento de RCA preenchido e assinado pelo profissional 
Responsável Técnico;  
possuir registro de pessoa jurídica no CRA e cadastro atualizado. 
estar em dia com as obrigações legais vigentes perante o CRA, assim como o seu Responsável Técnico;  
comprovar o pagamento da taxa de RCA.  
§ 1º Para efeito do RCA de pessoa jurídica serão aceitos Comprovantes de Aptidão ou Atestados/Declarações de Capacidade Técnica, relativos a serviços prestados a 
partir da data de seu registro no CRA. 
§ 2° Excepcionalmente, o CRA poderá registrar Atestados/Declarações de Capacidade Técnica de pessoa jurídica, relativos a serviços prestados anteriormente ao registro 
no CRA, desde que a data de sua emissão não ultrapasse 5 (cinco) anos  anteriores à data do registro e o interessado recolha as anuidades correspondentes a este 
período. 

§ 3º O Conselho Regional de Administração deverá investigar e fazer diligências quando os Atestados ou Declarações de Capacidade Técnica suscitarem dúvidas quanto 
à veracidade. 
  
Pelo exposto acima, resta consignado que não assiste razão à impugnante quando se trata do registro dos atestados na entidade fiscalizadora competente, qual seja o 
Conselho Regional de Administração, mantendo-se assim as exigências do edital.

VII - CONCLUSÃO E JULGAMENTO 

Há de se ter em mente que o edital é a Lei interna da Licitação, instrumento destinado a estabelecer as regras de cunho objetivo que irão nortear todo o procedimento. 
A transparência e a licitude do comportamento adotados pela Administração fazem parte da própria ideologia administrativa, que parte da Lei e aplica-a uniformemen-
te ao caso concreto, evitando-se, assim, quaisquer vícios ou ilegalidades.

Pelo exposto, diante das razões de inconformismo apresentadas pela Impugnante, a Equipe de Pregões julga PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada pela 
Senhora ELAINE NUNES MARTINS MAIA,  alterando assim  a data de abertura da sessão do pregão ELETRÔNICO para o dia 16 de abril de 2018, às 09hs e republicando 
o referido edital com as devidas correções e a demais disposições do edital, devendo a Impugnante ser intimada da presente decisão, na forma da Lei. 

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

Luiz Adolfo Belém
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

Recebo a Impugnação interposta pela Senhora ELAINE NUNES MARTINS MAIA, eis que é tempestiva, para no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL, tendo em vista que a 
decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente.

Posto isso, RATIFICO a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, alterando a abertura do Pregão ELETRÔNICO número 134/2017 – PA número 313/2017, para a data 
de 16/04/2018.

Contagem, 02 de abril de 2018.

Igor Oliveira Marques
Secretário Adjunto de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
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AVISO DE LICITAÇÕES
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SEAD 015/2017, de 27/10/2017, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitações na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, na página eletrônica do Banco do Brasil S.A., conforme abaixo: 
1) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018 – PROCESSO Nº 024/2018 – AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE COMERCIAL 60CM BIVOLT ⁄ 200 WATTS ⁄ 1400 RPM 
⁄ CHAVE DE VELOCIDADE E UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL DE 9.000 BTU/H 127 V, marcado para o dia 13/04/2018, abertura das propostas às 
09h00min;
2) PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 134/2017 – PROCESSO Nº 313/2017 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, tipo VAN 
ADAPTADA, com motorista, técnico em transportes, manutenção preventiva e corretiva dos veículos, combustível, higienização, rastreador, monitoramento, seguros, 
impostos e taxas.
NOVA DATA: 16/04/2018, abertura das propostas às 09h00min. 
Edital disponível nos sites: www.contagem.mg.gov.br/licitacao, e www.licitacoes-e.com.br e informações telefone: 31 3352.5135. Contagem, 03/04/2018. Equipe de 
Pregões.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 03/04/2018

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 021/2017 PA. 184/2016 DL. 028/2016
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCADOR: LUIZ ALBERTO DA ROCHA D’AVILA REPRESENTADO PELA EMPRESA IMOBILIÁRIA AG IMÓVEISD LTDA - EPP
OBJETO:  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES; E ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO IPTU PASSANDO A RESPONSABILIDADE PARA O 
MUNICÍPIO FICANDO O LOCADOR ISENTO
VALOR MENSAL: R$ 2.900,00
VALOR GLOBAL: R$ 34.800,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101.08.122.0001.2050 – 33903614 - 0100
VIGÊNCIA: DE 24/03/2018 ATÉ 24/03/2019
ASSINADO: 22/03/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2018 PA. 302/2017 PE. 126/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
CONTRATADA: ARMIND FESTAS E EVENTOS LTDA - ME
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE PELC- PRO-
GRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE. LEGADO NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/ MG
VALOR GLOBAL: R$ 5.499,96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1201.27.812.0075.1016 - 33903999 - 2124
VIGÊNCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 1°/07/2018
ASSINADO: 20/03/2018

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 004/2018 PA. 092/2016 CRED. 003/2016, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRE-
ATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O GRUPO CLINIMED EIRELI - ME
OBJETO:  O PRESENTE INSTRUMENTO VISA CREDENCIAR CLÍNICA SIGNATÁRIA DESTE TERMO PARA: LOTE 01) CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, PARECERES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO 
VIGENTE; E LOTE 02) CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EXAMES ADMISSIONAIS – AVALIAÇÃO CLÍNICA, 
AOS CANDIDATOS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, EFETIVOS, CONTRATADOS (ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS) E 
COMISSIONADOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
VALOR GLOBAL: R$ 41.617,70
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0050.2435 – 33903941 - 0100
VIGÊNCIA: DE 22/03/2018 ATÉ 22/03/2019
ASSINADO: 22/03/2018

Secretaria Municipal 
de Educação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº 001/2018 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Sra. Gesiela Lacerda dos Santos Gonçalves, autoridade competente da Caixa Escolar Umei Professora Juverci 
Ferreira de Freitas, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, resolve: 
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1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente à Carta Convite nº 001/2018, para
para contratação de empresa especializada em comunicação visual, para executar os serviços de: plotagem/papel de parede autoadesivo de arquivos digitais, impressão 
a base de solvente resolução gráfica em vinil leitoso, alta performance, incluindo todos os materiais para sua execução, na UMEI Professora Juverci Ferreira de Freitas, 
localizada a Avenida Alvarenga Peixoto, nº 768, Bairro Amazonas – Contagem – CEP: 32223-450, conforme condições e especificações contidas no Edital de Licitação 
Carta Convite nº 001/2018 e no Termo de Cooperação 027/2017 celebrado com o Município de Contagem.
 
2. ADJUDICAR o objeto do certame à empresa LUIZ OTAVIO MENDONÇA MOURA, CNPJ: 16.818.862/0001-66, localizada na Rua Luciana Carvalho Pereira, Nsa. da Con-
ceição, nº 29, Contagem-MG, CEP-32183460, pelo valor total de R$ 13. 312,80 (Treze mil, trezentos e doze reais e oitenta centavos).

3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa. 

Contagem– MG, 27 de março de 2018. 

GESIELA LACERDA DOS SANTOS GONÇALVES
Presidente da Caixa Escolar UMEI Professora Juverci de Freitas

ATA DA 8ª PLENÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CAE, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete na sede do Conselho de Alimentação Escolar/CAE, situado a Rua Marechal Hermes da Fonse-
ca, 214 – Bairro JK em Contagem/MG, às nove horas e trinta minutos reuniu-se os Conselheiros eleitos para sua 8ª Plenária Ordinária do ano de dois mil e dezessete. 
Estiveram presentes: Representante do Poder Executivo: Melina Meira Freitas Gomides, representante suplente (SEDUC). Representantes da área da Educação - Docente-
Discente: Andréia Cristiana Soares, representante titular. Representantes da Sociedade Civil: Maria Dolores Lima de Paiva, representante titular (GETEC) e a funcionária 
do CAE Jacira Duarte de Oliveira. A Presidente Maria Dolores inicia a plenária dando bom dia e boas vindas a todos. Pauta: 1) Aprovação por unanimidade da ata da 
sétima plenária. 2) Informes. Dolores começou falando sobre a mudança e reestruturação do CAE para o prédio da SEDUC que está prevista ainda para este mês de 
dezembro. Foi falado sobre a homenagem que a NUTRIPLUS fez para as merendeiras, como é bom sempre valorizar o trabalho delas já que o fazem com muito carinho. 
3) Calendário para 2018. Foi sugerido mudar o dia da semana para realização das plenárias. Assim sendo, ficou decidido pelos presentes trocarmos para toda segunda 
sexta-feira do mês às 9 horas. Nosso calendário ficou assim: 16 de fevereiro, 9 de março, 13 de abril, 11 de maio, 8 de junho, 13 de julho, 10 de agosto, 14 de setem-
bro, 12 de outubro, 9 de novembro e 14 de dezembro. 4) Outros assuntos. Dolores nos mostrou o extrato do mês de outubro que veio do FNDE. Ficou decidido por 
recomendação do jurídico da SEDUC mandar ofício para a ex presidente do CAE, Marina Dutra, com Aviso de Recebimento para não utilizar mais o blog do CAE Conta-
gem. Ela não pode mais usar o nome do CAE de forma alguma mais. Foi feito uma retrospectiva do nosso calendário de 2017, com tudo que realizamos neste primeiro 
ano de mandato. Por fim, fomos surpreendidos com uma decisão da Medicina do Trabalho revogando o laudo da nossa funcionária Jacira, que tem depressão profunda 
e não tem condições nenhuma de voltar a exercer sua função de disciplinária. Dolores falou que vai abraçar esta causa e lutar para segurar Jacira no CAE. Como não 
teve outros pronunciamentos a sessão foi encerrada. E, para constar foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada com os demais conselheiros. 

ATA DA 1ª PLENÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CAE, REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito na sede do Conselho de Alimentação Escolar/CAE, às nove horas e trinta minutos reuniu-se os Conse-
lheiros. Estiveram presentes: Representante do Poder Executivo: Andréia Cecília Braga, representante titular (SEDUC), Representantes da área da Educação - Docente-
Discente: Andréia Cristiana Soares, representante titular. Representantes da Sociedade Civil: Maria Dolores Lima de Paiva, representante titular (GETEC), José William da 
Silva, representante titular do CEI Pequeno Príncipe, Dando início à 1ª plenária de 2018, Maria Dolores deu boas vindas a todos e apresentou a Pauta: 1) A ata da oitava 
plenária será apresentada na próxima reunião; 2) Informes sobre a mudança de local da sede do CAE. A sede do CAE passará a se localizar no prédio da Secretaria de 
Educação de Contagem, na Rua Portugal, nº 20. Essa mudança ainda não tem data certa para acontecer, pois não tem caminhão para mudança, está prevista a partir 
da segunda semana do mês de março. 3) Calendário de 2018: como houve a necessidade de mudança do dia da semana agora será as terça-feira para que o Conselhei-
ro William participe, já que na quinta-feira acumulava com as reuniões do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional/COMSAN: as datas são fevereiro 20; 
março 13; abril 10; maio 08; junho 12; julho 10; agosto 14; setembro 11; outubro 09, novembro 13 e dezembro 11. 4) Relatório de 2017: a) eleição e recomposição do 
CAE em maio de 2017; b) posse dos conselheiros; c) recuperação dos documentos que estavam na casa da ex-presidente Marina Aparecida Dutra; d) encontro da Nutri-
plus  com conselheiros do CAE na SEDUC; Visita dos Conselheiros a sede da Nutriplus em Contagem; e) Visita a duas Escolas Municipais, sobre reclamação da merenda 
escolar; f) negociação da mudança da sede do Conselho e reestruturação do mesmo; g) foram realizadas oito reuniões mensais. 5) Justificativa de ausência: Melina 
Meira Freitas Gomides, Adriana de Campos e Suely de Oliveira Diniz Rocha. Como não teve outros pronunciamentos à sessão foi encerrada. E, para constar foi lavrada a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada com os demais conselheiros. 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA 
DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO 
DIRETORIA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
- ANÁLISES CONCLUÍDAS NO MÊS DE MARÇO/2018 -                                                                                                                                                                                          
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A Diretoria de Receitas Imobiliárias  /  DRI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela  Lei  Complementar  nº  142, de  29  de  maio  de  2013,  e  em  
conformidade  com  os  dispositivos  regulamentares  vigentes, torna-se  público,  para  conhecimento dos interessados, que procedeu a análise  dos processos abaixo 
especificados, com as seguintes respostas:

NOME DO REQUERENTE Nº PROCESSO RESPOSTA

AGNALDO RODRIGUES DE FREITAS BESSA 04720/2018-02A PROCEDENTE 

ALBERTO ANGELO DA LUZ 00976/2018-02A PROCEDENTE 

ALCIBIADES NUNES PIRES JUNIOR 23431/2017-02A IMPROCEDENTE 

ALEXANDRE DE SOUZA TIBURCIO 23817/2017-02A PROCEDENTE 

ANGELICA MARIA DINIZ DUARTE 01006/2018-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

AVV DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 03690/2018-02A PROCEDENTE 

CARLOS ALBERTO DO CARMO 02497/2018-02A IMPROCEDENTE 

CARLOS ROBERTO SOARES 03290/2017-02A IMPROCEDENTE 

CARLOS ROBERTO SOARES 10138/2017-02A IMPROCEDENTE 

CONSTRUTORA HERO LTDA 15875/2017-05A PARCIALMENTE PROCEDENTE

CONSTRUTORA HERO LTDA 24387/2017-02A PROCEDENTE 

CRISTIANO ELIAS CARVALHO 09025/2017-02A IMPROCEDENTE 

DEOSDÉRIO COROADO DOS SANTOS 19226/2017-05A PARCIALMENTE PROCEDENTE

DIONE NASCIMENTO DE PAULA 27180/2017-02A IMPROCEDENTE 

ELVIO ROMEU FERREIRA GUIMARÃES 27127/2017-02A PROCEDENTE 

FORNO DE MINAS ALIMENTOS S/A 03400/2018-02A PROCEDENTE 

GILMAR PAIVA DE CASTRO 27106/2017-02A IMPROCEDENTE 

GUILHERME PADUA ALVES 14644/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

IVONE GUIMARÃES DO CARMO BONFIM 27480/2017-02A IMPROCEDENTE 

JOÃO MIRANDA LIMA JUNIOR 25590/2017-02A PROCEDENTE 

JOSE MARCOS FERREIRA BARRETO 14683/2017-02A IMPROCEDENTE 

JOSE PEDRO DA FONSECA 06559/2015-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

LAÉRCIO FAVERO DE RESENDE 03651/2018-02A PROCEDENTE 

LUIS FERNANDO BLOM GUIMARÃES 27812/2017-02A PROCEDENTE 

MARIA DAS NEVES SILVA ESPINDOLA 13140/2017-02A IMPROCEDENTE 

MARIA ORIE RODRIGUES PESSOA 09688/2017-02A PROCEDENTE 

MAURY DE PAULA SANTOS 01880/2015-02A PROCEDENTE 

NILSON MARRA DA SILVA 11154/2016-02A PROCEDENTE 

NILZA JOAQUINA DA COSTA ANJOS 27651/2017-02A IMPROCEDENTE 

NOVOLAR EMPREENDIMENTOS LTDA 00960/2018-02A PROCEDENTE 

PATRICK LEON JOSEPH POTTIE 01102/2018-02A PROCEDENTE 

RANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 25337/2017-02A PROCEDENTE 

RICARDO COELHO 12563/2017-02A IMPROCEDENTE 

ROMARIO VICENTE DE SOUZA 24293/2017-02A IMPROCEDENTE 

SERAFIM EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA LTDA 23912/2017-02A PROCEDENTE 

SIMONE CARVALHO DOS SANTOS 14103/2017-02A IMPROCEDENTE 

SONIA DE OLIVEIRA CORREIA 23838/2017-02A IMPROCEDENTE 

VEIMILSON GERALDO DE LIMA 08707/2017-02A PROCEDENTE 

VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS FONTES LANNA 13724/2017-02A PROCEDENTE 

WALLACE WAGNER AZEVEDO ARAUJO 23892/2017-02A PROCEDENTE 

WILLIAM JUSTINO RIBEIRO 03243/2018-02A PROCEDENTE 

Ficam estes contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de eventual recurso, o qual, findo o prazo  sem sua interposição, o processo será 
encaminhado para arquivamento.
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DIRETORIA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

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

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Receita Imobiliária vem, por meio de seu Diretor, no uso de suas atribuições, e como forma de dar publicidade aos atos administrativos emanados, e nos 
termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, bem como em conformidade com o disposto nas Leis Comple-
mentares 177/2014 e 217 de 07/03/2017, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que compareçam junto a Secretaria Adjunta de Receita / SAREC, para 
apresentação dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. Ficam estes contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) 
dias para o atendimento a esta notificação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arquivamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês 
de atendimento sobre as pendências, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1.887 – Bairro Cidade Industrial, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

23667/2017-02A HELBERT DOS SANTOS BORGES

07809/2017-05A VALÉRIA APARECIDA FERNANDES REZENDE DE SOUSA

DIRETORIA DE RECEITA IMOBILIÁRIA

Secretaria Municipal 
de Saúde

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado – PSS 001/2017 do(s) cargo(s) e classificação (es) abaixo relacionado(s), a 
comparecer(em) ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de 08h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David 
Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 03/04/2018 a 13/04/2018 para contratação temporária, portando laudo médico pré-admissional, expe-
dido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessária para admissão e início de exercício imediato.
Enfermeiro da Família– 3º  ao 7º Classificados – Vaga Reservada para candidatos  Negro
Enfermeiro da Família– 8º  ao 23º Classificados 
Enfermeiro da Família– 1º  ao 2º Classificados - Vaga Reservada para candidatos  com deficiência.
Assistente Social – 2º ao 7º Classificado Geral
Assistente Social – 2º Classificado Vaga Reservada para candidatos  Negro
Cirurgião Dentista – 1º Classificado
Enfermeiro 20 horas – 2º  ao 3º Classificados 
Farmacêutico Bioquímico – 1º Classificado Vaga Reservada para candidatos  com deficiência
Farmacêutico Bioquímico – 1º ao 2º Classificado Vaga Reservada para candidatos  Negro
Farmacêutico Bioquímico -  1º ao 7º Classificado
Fonoaudiólogo - 1º ao 7º Classificado
Fonoaudiólogo - 1º ao 2º Classificado Vaga Reservada para candidatos  Negro
Nutricionista 1º ao 10º Classificado
Nutricionista 1º ao 2º Classificado Vaga Reservada para candidatos  Negro
Nutricionista 1º  Classificado Vaga Reservada para candidatos  com deficiência
Psicólogo 1º  Classificado Vaga Reservada para candidatos  com deficiência
Psicólogo 1º ao 2º Classificado Vaga Reservada para candidatos  Negro
Psicólogo 2º ao 11º Classificado 
Terapeuta Ocupacional -  1º ao 6º Classificado 
Terapeuta Ocupacional -  1º Classificado Vaga Reservada para candidatos  Negro
Enfermeiro 24 horas -  1º ao 2º Classificado Vaga Reservada para candidatos  Negro
Enfermeiro 24 horas -  1º  Classificado Vaga Reservada para candidatos  com deficiência
Enfermeiro 24 horas -  1º ao 9º Classificado 
Técnico em Enfermagem 30 horas – 94º ao 151º Classificado
Técnico em Enfermagem 30 horas – 23º ao 36º  Classificado Vaga Reservada para candidatos  Negro
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Técnico em Raio X – 1º ao 3º  Classificado
Técnico em Enfermagem 40 horas – 15º ao  30º Classificado
Técnico em Enfermagem 40 horas – 7º ao  10º Classificado
Técnico em Enfermagem 40 horas – 1º  Classificado - Vaga Reservada para candidatos  com deficiência

Contagem, 02 de abril de 2018.

Bruno Diniz Pinto
Secretario Municipal de Saúde

Serviço Público Municipal
Processo Seletivo Simplificado - Edital /PSS Nº 001/2018
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC

O Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, Bruno Diniz Pinto, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela legislação em vigor, divulga a 1ª RETIFICAÇÃO do Processo Seletivo Simplificado – PSS - EDITAL N° 01/2018.

No item 3.1

Onde se lê:

3.1. As inscrições serão formalizadas pelos candidatos ou por seus procuradores legais a partir de 06 de fevereiro de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde e Fundação 
de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, no horário de 09:00 
horas às 11:00 horas e de 14:00 horas às 16:00 horas, no setor de Recursos Humanos.

Leia – se:

3.1. As inscrições serão formalizadas pelos candidatos  a partir de 06 de fevereiro de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Assistência Médica e de Ur-
gência de Contagem, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, no horário de 09:00 horas às 11:00 horas e de 14:00 
horas às 16:00 horas, no setor de Recursos Humanos, ou por e-mail em arquivos tipo PDF, atraves do e-mail: admissaofamuc.pss@gmail.com.

Contagem, 26 de março de 2018

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

Serviço Público Municipal
Processo Seletivo Simplificado - Edital /PSS Nº 001/2018
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

O Secretário Municipal de Saúde, Bruno Diniz Pinto, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, divulga a 1ª RETIFICAÇÃO do Processo 
Seletivo Simplificado – PSS - EDITAL N° 01/2018.

No item 3.1

Onde se lê:

3.1. As inscrições serão formalizadas pelos candidatos ou por seus procuradores legais a partir de 06 de fevereiro de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde e Fundação 
de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, no horário de 09:00 
horas às 11:00 horas e de 14:00 horas às 16:00 horas, no setor de Recursos Humanos.

Leia – se:

3.1. As inscrições serão formalizadas pelos candidatos  a partir de 06 de fevereiro de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde , localizada à Avenida General David Sar-
noff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, no horário de 09:00 horas às 11:00 horas e de 14:00 horas às 16:00 horas, no setor de Recursos Humanos, ou por 
e-mail em arquivos tipo PDF, atraves do e-mail: admissaofamuc.pss@gmail.com.

Contagem, 26 de março de 2018
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BRUNO DINIZ PINTO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 025

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2018 – 025º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 
– Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  28/03/2018 a  06/04/2018:

             Medico Clinico Geral -  1º   Classificado  

Contagem, 27 de março de 2018.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem  

EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 007/2014 - FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/FMS e a INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS.  Objeto: prorrogação de prazo, pelo período de 06 (seis) meses. VIGÊNCIA: 24 
de março de 2018 a 23 de setembro de 2018. Contagem, 02 abril de 2018.

Previcon.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.630

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora NOEMIA ROSANA DE ANDRADE, matrícula nº 01.11136-8, CPF 635.699.306-
53, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P6”, lotada na Secretaria Municipal de Educação,  com vigência a partir da data 
da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 03 de abril de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
CHRS./

Transcon

DECISÃO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Referência: Pregão Presencial nº. 01/2018 – Processo Administrativo 015/2018
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Vieram os autos em epígrafe conclusos a esta comissão, para análise e decisão em face da impugnação apresentada pela empresa GCT – Gerenciamento e Controle de 
Trânsito S/A.

Questiona-se, sob o argumento de vícios insanáveis, exigências ilegais e restrição ao caráter competitivo da licitação, os seguintes itens:
Letra A1 do item 15.1.4: “Documentos relativos à Qualificação Técnica: [...] Apresentar propriedade de software de área pública ou privada registrado no INPI, devendo 
o registro estar disponível para consulta no site www.inpi.gov.br”.
Item 10.1: “A licitante vencedora ficará obrigada a iniciar os serviços, 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Serviços, expedida pela TRANSCON. Existe ainda 
um cronograma, previsto no Capítulo VIII item 11 do Termo de Referência, que deverá ser atendido pela contratada em até 40 (quarenta) dias corridos da implantação 
do sistema”
No Termo de Referência, item 1.1, número 2: “O sistema deverá trocar informações, em tempo real, com o servidor Web Service da PRODEMGE, utilizando a estrutura 
XML para envio e recepção de dados online, com retorno/resposta imediata nas seguintes rotinas abaixo: [...]”; e item 5: “Das amostras na forma de acesso”, todos os 
itens questionados quanto à previsão de funcionalidade de comunicação com o servidor Web Service da PRODEMGE. 
Apresentada a impugnação, foi requerido Parecer da Assessoria Jurídica da TransCon, que opinou pela parcial procedência das alegações, nos seguintes termos: 

II.1. – Exigência de propriedade de software registrado no INPI.

De fato, neste argumento, assiste razão à impugnante. É inquestionável a impossibilidade jurídica de exigir dos licitantes a propriedade prévia de software registrado no 
INPI, com todos os ônus que referida condição exige, antes mesmo da contratação. 

Tal exigência, certamente decorrente de equívoco, prejudica a disputa no certame com a redução do número de licitantes em condição de apresentá-la. 

Doutro lado, o questionamento de que a exigência de comprovação de aptidão de desempenho de atividade não relacionada a expertise da licitante seria inadequada 
não é juridicamente pertinente. 

Isso porque a exigência seleciona prestadores de serviço com capacidade técnica para desenvolvimento de software conforme as necessidades do contratante. Essa 
exigência não eliminaria empresas com grande expertise na prestação de serviço deste tipo para a Administração Pública, adaptável às necessidades previstas. Exigir 
experiência exclusivamente na área, reduziria em muito o número de concorrentes. 

Como bem destacado por ele próprio, o impugnante é “empresa tradicional do ramo detentora de contratos assinados atualmente com municípios de Alfenas, Betim, 
Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, João Monlevade, Juiz de Fora, Patrocínio, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São 
João Del Rei, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Timóteo, Uberlândia, Viçosa [...]”. É impossível negar a sua predominância no mercado, nos maiores municípios do Estado de 
Minas Gerais. 

Impedir que outras empresas, com experiência na prestação de serviços para a Administração Pública, possa também desenvolver, também, o sistema de gestão de 
infrações e multas, e reforçar o domínio de mercado por apenas uma ou duas empresas, e impedir a livre concorrência. 

Este argumento do impugnante é, portanto, contraditório com o que defendeu no item anterior, de amplitude da concorrência, e, sob o olhar jurídico, não merece ser 
acatado. 

II.2 – Dos prazos para início da execução do contrato.

Quanto à impugnação do prazo previsto para iniciar os serviços, de 3 (três) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, e cronograma de 40 (quarenta) dias corridos 
da implantação do sistema, não é possível vislumbrar quaisquer irregularidades, no âmbito jurídico, de tal exigência. 

Nesse sentido, orientamos para que seja verificado junto ao setor responsável que, caso os prazos previstos estejam tecnicamente exíguos, sem espaço para realização 
de conferências e melhorias por parte do contratado, que em homenagem ao princípio da eficiência, estabeleçam prazos mais dilatados, mas sem perder de vista as 
necessidades administrativas observadas. 

II.3 – Da exigência de sistema com comunicação com o WebService da PRODEMG. 

Ao contrário do afirmado pelo impugnante, o edital possui exigência de sistema de comunicação com o WebService da PRODEMGE porque, de fato, conforme demon-
stram os documentos em anexo, o sistema já está em fase de produção, inclusive com a utilização por outros municípios. 

Neste sentido, a exigência tem como fundamento jurídico o princípio da eficiência e economicidade da Administração Pública, ao automatizar o recebimento e trans-
missão de dados necessários à gestão das Infrações e Multas de Trânsito. 

Os sistemas anteriores faziam comunicação, mas de uma forma arcaica. Não faz sentido, agora que a PRODEMGE passou a disponibilizar uma forma mais eficaz de 
comunicação, a TransCon admitir a contratação de um sistema com ferramentas ultrapassadas. 

Conforme email com informações encaminhadas pelo Supervisor da Equipe de Infrações, da Gerência de Sistemas de Trânsito, da Companhia de Tecnologia da Informa-
ção do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE, Contagem poderia iniciar um piloto em Produção a partir de amanhã. 

Não há, portanto, fundamento fático que permite acolher essa parte da impugnação.  

II.4 – Outros apontamentos

O impugnante aponta que a finalidade da contratação é tão somente a prestação de serviços de gestão de autos de infração para o Município de Contagem. 

Entretanto, o objeto previsto no edital é a aquisição de licença de uso, por tempo indeterminado, de Sistema de Gestão de Infrações e Multas de Trânsito. Confunde, 
portanto, a intenção da Administração Pública. Não se quer mais, uma prestação de serviços de gestão de autos de infração, com software cedido pelo tempo do 
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contrato. 

Esta administração pública já experimentou essa forma de contratação, e não atende aos interesses públicos, especialmente ao princípio da eficiência e economicidade. 
É importante, agora que dispomos de sistema da PRODEMGE que permite a comunicação de outros, o desenvolvimento de sistema próprio, de uso por prazo indeter-
minado, que será desenvolvido no decorrer dos anos e evoluções tecnológicas, mas que seja de uso livre da TransCon, independente do fim do contrato dos prestadores 
de serviços. 

É notório que o impugnante possui sistema próprio, como apontado em seu relato de extensa lista de municípios para os quais presta serviço. No entanto, o produto 
que o impugnante oferece aos seus contratados, de locação de software, não atende aos interesses da TransCon. 

Destacada essa diferença, em sequência, salta aos olhos que o argumento de que o presente edital é parte do escopo de outro, de nº 03/2015, suspenso pelo TCE-MG 
é inconcebível. Isso porque a pretensão daquele edital era a locação de software de gestão de infrações e multas, enquanto o presente edital busca a aquisição, por 
tempo indeterminado, do software com as especificações trazidas no Termo de Referência: 

Constitui objeto desta licitação, a prestação de serviços de gestão de tráfego, obtida através da utilização de soluções integradas de fiscalização e análise de tráfego, 
em vias urbanas do Município de Contagem/MG, incluindo o fornecimento dos equipamentos, softwares e sistemas de informática, bem como sua implantação, ma-
nutenção e atualização tecnológica e todo o suporte sistêmico necessário para o apoio ao processamento das imagens, ao protocolo, ao julgamento de defesas e dos 
recursos, de acordo com as normas gerais da Lei Federal n 8.666/93 e Legislação complementar vigente, observadas as condições e termos definidos neste Edital e, em 
especial, no Anexo II – Projeto Básico. 

Não se quer mais a locação do sistema pelo prazo possível no contrato administrativo. 

O escopo desenvolvido na presente proposta de contratação, prevista no edital, permite que a Administração Pública, ao deter total controle sobre o sistema de gestão 
de imagens, infrações, multas, possa ter segurança nas informações, sem depender da comunicação entre duas contratadas – a empresa que fornece os radares e a 
empresa que fornece o software. 

A comunicação entre dois contratados prestadores de serviço, com o acompanhamento possível da administração pública para esses casos, não é possível garantir que 
as informações sejam passadas sem falhas. 

O sistema ora licitado permite que as imagens captadas pelos equipamentos sejam armazenadas no servidor da TransCon, garantido assim total controle e fiscalização 
do funcionamento destes equipamentos. Neste sentido, permitirá visualizar e processar todas as imagens e filmes registrados pelos equipamentos, o que dará um 
controle sobre os problemas de fluxo e intercorrências que eventualmente possam ocorrer nestes lugares através do monitoramento/processamento via sistema. Todo 
e qualquer processamento das imagens coletadas pelos equipamentos será feita pela TransCon, através de seu sistema próprio e sem qualquer interrelação com a em-
presa fabricante dos equipamentos, sendo este um dos maiores motivos que um sistema próprio, capaz de garantir uma transparência e controle total da capacidade 
técnica e qualidade dos serviços prestados pelos equipamentos contratados.

A TrasnCon considera que a finalidade deste sistema não é  somente a gestão de infrações, tampouco, a gestão de autos de infração de trânsito, mas deve ser capaz de 
permitir a fiscalização e o  acompanhamento de todas as  etapas propostas na gestão do trânsito e o cumprimento a legislação vigente, inclusive com as garantias de 
ampla defesa e do contraditório.

Por isso, havendo nova possibilidade de tecnologia disponibilizada pela PRODEMGE, e diante do interesse público de maior controle dos dados de multas e infrações, é 
que definiu-se por escopo diverso daquele apresentado em 2015, atual e mais eficaz. 

III – CONCLUSÃO

 Diante das razões expostas, opinamos: 

Pela eliminação da exigência apresentada na alínea a1 do item 15.1.4 do Edital;
Pela possibilidade de revisão, pelo setor competente, dos prazos estabelecidos no cronograma de atividades da empresa contratada, sendo possível a permissão de 
prazos em atenção ao princípio da eficiência; 
Pela manutenção da exigência de sistema que comunique com o WebService da PRODEMGE, e por consequência, todas as cláusulas com as especificidades.

Ainda, quantos aos demais questionamentos apresentados na impugnação, esclarecemos que: 

Ofenderia o princípio da competitividade restringir a possibilidade de contratação apenas àquelas empresas que já possuem expertise com prestação de serviços e soft-
wares na área específica, sendo produtivo permitir a entrada no mercado, de empresas com experiência na prestação de serviços à administração púbica e capacidade 
técnica de elaboração de programas;
O objeto licitado não é a locação de um sistema, mas a elaboração de um sistema próprio da TransCon, com utilização por prazo indeterminado, não coincidindo, 
portanto, com qualquer parte do escopo da licitação nº 03/2015 suspensa pelo TCE-MG; 
O novo escopo é capaz de dar mais controle e poder de fiscalização à TransCon, tanto das prestações de serviços, quanto dos atos administrativos que pratica com base 
nos dados fornecidos. 

É o parecer.   
 
Em síntese é o relatório. 

DECIDO:

Isto posto, acolhemos integralmente as razões apresentadas pela Assessoria Jurídica no Parecer nº 036/2018, dando provimento parcial à impugnação da empresa GCT 
– Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A, para abolir o item 15.1.4 e alterar os itens que estabelecem os prazos para implantação do sistema, de dias corridos para 
dias úteis. 
Quanto à exigência de sistema que comunique o WebService da PRODEMGE, rejeitamos a impugnação para manter as exigências expressas no edital. 
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Por fim, rejeitamos integralmente os argumentos contrários às definições da capacidade técnica com expertise na área e quanto ao escopo do objeto licitado.

Registre-se, publique-se e intime-se.

Contagem, 28 de março de 2018.

Kênia Janaína de Sousa Madureira Silveira 
Pregoeira

À ratificação de V Sª. 

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transportes

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - CONCORRÊNCIA Nº 01/2018-PROCESSO 022/2017-RESULTADO PROPOSTAS E JULGAMENTO FINAL
QUADRO I- APURAÇÃO DO RESULTADO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

LICITANTE NOTA TÉCNICA SITUAÇÃO CLASSIFICADA NOTA FINAL TÉCNICA

FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKENTING EIRELI 70,52 SIM 0,73

LUME COMUNICAÇÃO EIRELI 97,10 SIM 1,00

P& B DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA ME 41,46 NÃO ****

AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA  EIRELI 71,47 SIM 0,74

CASA BLANCA COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA 55,76 NÃO ****

BRASIL 84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME 50,89 NÃO ****

OBS: ****Empresas Desclassificadas por não atingirem a pontuação mínima de 70% da pontuação técnica, conforme disposto no Item 16.1.6.3 do edital de licitação.

QUADRO II- APURAÇÃO DO RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

LICITANTE PERCENTUAL DE DESCONTO PROPOSTO PELO LICITANTE
MENOR PERCENTUAL DE HONORARIOS PROPOSTO DENTRE 
AS LICITANTES

LUME COMUNICAÇÃO EIRELI 61 5

FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKENTING EIRELI 80 5

AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA  EIRELI 80 5

Aplicando as formulas: 
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NP-1 =

PERCENTUAL DE DESCONTO PROPOSTO PELO LICITANTE

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO PROPOSTO DENTRE AS LICITANTES

NP-2 =

MENOR PERCENTUAL DE HONORARIOS PROPOSTO DENTRE AS LICITANTES

PERCENTUAL DE HONORARIOS PROPOSTO PELA LICITANTE

LICITANTE NOTA PREÇO-1 NOTA PREÇO-2 NOTA PREÇO (NP)

LUME COMUNICAÇÃO EIRELI 0,76 1,00 0,88

FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKENTING EIRELI 1,00 1,00 1,00

AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA  EIRELI 1,00 1,00 1,00

QUADRO III- APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL - (TÉCNICA E PREÇO)
Aplicando a formula: 

NF      = (0,7XNT)+(0,3XNP)

ORDEM LICITANTE NT NP NOTA FINAL

1º LUME COMUNICAÇÃO EIRELI 1,00 0,88 0,96

2º AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA  EIRELI 0,74 1,00 0,82

3º FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKENTING EIRELI 0,73 1,00 0,81

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por telefone 3198-5141 ou 3359-8700. Pessoalmente no endereço: Praça Silviano Brandão, nº 17, Centro, Contagem /
MG, no horário de 09h00min as 12h00min e 14h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira (dias úteis) ou e-mail – compras@cmc.mg.gov.br. Contagem, 02 de Abril 
de 2018. Viviane Silva Diniz- Presidente da Comissão de Licitação

Ata da 7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezoito. Aos vinte e sete dias do mês de março, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a sétima reunião ordinária com a presença de dezenove vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel 
Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência dos vereadores Arnaldo Luiz de Oliveira e João Bosco 
Câncio (New Texas).  Em seguida, o vereador Vinícius Faria  fez a leitura do Capítulo 13, Versículos 21 a 38, narrado por São João, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi 
votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Na sequência, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa para as 
providências de praxe.  Foi ainda lido o Ofício s/nº, que de acordo com os termos do Inciso VIII do artigo 190, do Regimento Interno vigente nesta Casa Legislativa, 
requer a retirada em caráter definitivo, do Projeto de resolução nº 012/2018, de autoria do vereador Vinícius Faria. Prosseguindo, foram lidos e encaminhados ao órgão 
competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei Complementar nº 003/2018 – “Institui o Plano dos Servidores da Secretaria 
Municipal de Fazenda, estabelece a respectiva Tabela de Vencimentos, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 
004/2018 – “Fixa as diretrizes de modernização da Administração Tributária no Município, cria o Prêmio de Superação de Meta de Arrecadação de Tributos – PRESMAT, 
e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 001/2018 – “Concede reajuste salarial a servidores efetivos do Quadro de 
Pessoal da Câmara Municipal de Contagem, altera dispositivos da Lei Complementar nº 200, de 18 de janeiro de 2016, e dá outras providências”, de autoria da Mesa 
Diretora; Projeto de Lei nº 015/2018 – “Assegura matrícula para o aluno portador de deficiência motora na escola municipal mais próxima de sua residência”, de autoria 
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do vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar); Projeto de Resolução nº 017/2018 – “Aprova integralmente a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, relativas às contas do Exercício Financeiro de 1984, Processo nº 2627”, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; Projeto de 
Resolução nº 018/2018 – “Aprova integralmente e sem ressalvas o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativas às contas do 
Exercício de 2007, Processo nº 749853”, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; Projeto de Resolução nº 019/2018 – “Aprova integral-
mente e sem ressalvas o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativas às contas do Exercício de 2014, Processo nº 958551”; 
Projeto de Resolução nº 020/2018 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Promotor de Justiça do Ministério Público de Contagem, doutor Fábio 
Reis Nazareth”,  de autoria do vereador Marcos Vinícius Rangel Faria. Em seguida, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos Nºs 245 a 
302/2018; Indicações Nºs 328 a 359/2018; Moções Nºs 011 e 012/2018, apresentados pelos vereadores, inclusive a matéria destacada, a saber: Indicação nº 344/2018 
– “Indico ao Poder Executivo a instalação da Feira de Carros que foi retirada do Bairro Santa Maria e realocá-la na Rua José Pedro de Araújo, Bairro Cinco neste 
Município”, de autoria do vereador 1º Vice-Presidente José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital). Em seguida, o vereador Pastor Itamar solicitou a 
palavra para lamentar pelo falecimento do Pastor Davi da Igreja Quadrangular de Nova Contagem. Esse vereador cumprimentou, com tristeza, o Pastor Levi, pai do 
falecido e,  estendeu as condolências à família e à comunidade da Igreja do Evangelho Quadrangular. O que foi corroborado pelo vereador Capitão Fontes que também 
consternou-se  pelo falecimento do Pastor Davi.  O vereador Léo Motta, representante a Igreja Assembleia de Deus,  também registrou o seu pesar pelo falecimento do 
Pastor Davi. Em seguida, Pastor Itamar solicitou o cumprimento de um minuto de silêncio em memória póstuma do Pastor Davi, falecido na data de hoje. Logo após, o 
vereador Capitão Fontes solicitou a palavra e  comentou sobre a posse dos novos membros do Conselho Municipal de Políticas do Álcool e das Drogas deste município. 
Como representante desta Casa nesse Conselho,   Capitão Fontes falou de sua responsabilidade e, na oportunidade,  destacou a importância dessa política pública na 
prevenção e combate ao uso de álcool e drogas. Capitão Fontes aproveitou e parabenizou o Governo Municipal  pela iniciativa de trabalhar no combate a esses 
dependentes químicos.  O Presidente Daniel Carvalho  parabenizou o colega parlamentar e falou da   honra em tê-lo como representante da Câmara nesse Conselho. Na 
sequência,  foi executado o hino da cidade de Contagem. Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, os seguintes 
Projetos de Resolução: Projeto de Resolução nº 007/2018, que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Delegado Christiano Xavier”, de autoria do 
vereador Alexandre Alves Teodoro de Souza (Alexandre Xexeu); Projeto de Resolução nº 008/2018, que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao 
Doutor Thiago Dominice Soriano”, de autoria do vereador Wellington Moreira Lamy (Wellington ortopedista); Projeto de Resolução nº 009/2018 , que “Concede o título 
de cidadania honorária de Contagem ao doutor Sérgio Barboza Menezes”, de autoria do vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical); Projeto de Resolução nº 
010/2018, que “Concede o diploma de mérito desportivo ao Senhor Francisco Luziário Rangel”, de autoria do vereador Gil Antônio Diniz (Teteco); Projeto de Resolução 
nº 011/2018, que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Senhor Marcos Willians de Paula Santos”, de autoria do vereador Jerson Braga Maia 
(Caxicó). Em Segundo Turno e em Redação Final, foram votados e aprovados, por unanimidade, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 002/2018, que “Cria programas 
de trabalho no Orçamento Fiscal, abre crédito especial, anula dotações e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 003/2018, que 
“Dispõe sobre o conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CODECON e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 004/2018, 
que “Altera a Lei nº 3.484 de 19 de dezembro de 2001”, de autoria do Poder Executivo. Esse Projeto de Lei nº 004/2018 recebeu a abstenção dos vereadores Alex Chiodi 
Maia e Jair Rodrigues da Costa( Jair Tropical). Logo após, em virtude da ausência do vereador Arnaldo de Oliveira e de acordo com o Artigo 62, Parágrafo 1º do 
Regimento Interno desta Casa,  ficou retirado de pauta para votação em Segundo Turno e em Redação Final, o Projeto de Lei nº 084/2017, de autoria do vereador 
Arnaldo Luiz de Oliveira. No horário destinado ao Grande Expediente,  o vereador Vinícius Faria comentou que no ano passado,    através da Lei Orgânica do Município 
foram  instituídas as Emendas Parlamentares e,   que ele destinará uma verba no valor de  trezentos e oitenta mil reais para a implantação do Instituto de Terapia Renal 
no município de Contagem. Vinícius Faria falou da importância desse instituto para os pacientes que precisam deslocar-se para cidades mais próximas a fim de realizar 
a hemodiálise. Acrescentou que são inúmeros os pedidos que chegam em seu gabinete solicitando a implantação desse instituto na cidade de Contagem.  Em seguida, 
o vereador José Antônio anunciou que o Governo Municipal teria determinado ao Secretário Municipal de Saúde para que instale o Centro de Oncologia Público dentro 
do Hospital Municipal. José Antônio agradeceu o governo e os colegas vereadores que destinaram verbas parlamentares para a instalação desse centro oncológico. 
Deixou os agradecimentos  aqueles vereadores que com poucos recursos destinaram verbas, como o vereador Capitão Fontes, que teria destinado cem mil reais,  e o 
Alexandre Xexeu que também teria destinado verbas. Ainda, de acordo com José Antônio  no próximo ano esse centro oncológico já deverá estar funcionando. Em 
seguida, o vereador Presidente Daniel Carvalho suspendeu os trabalhos por 3 (três) minutos, a fim de discutirem a respeito de matérias constantes da pauta. Reabertos 
os trabalhos, foram convocadas a 8ª Reunião Ordinária e a 1ª Reunião Extraordinária, previstas para o dia 3 de abril, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias 
constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, 
eu, Cláudio Santos Fontes , 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.
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