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Atos do Executivo

DECRETO Nº 518, DE 22 DE MAIO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar.

     O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 
1964, e do parágrafo único do art. 8º  da Lei complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e  art 8º, da Lei nº 4.923, de 5 de janeiro  de 2018; e

     CONSIDERANDO a apuração de superávit financeiro de exercício anterior, por meio do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2017, no valor de 
R$340.556,12 (trezentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), referente a recursos próprios,

     DECRETA:

     Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar á seguinte dotação orçamentária:

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1.12.2.12.122.0001.2089.33903900.1200 340.566,12

TOTAL 340.566,12

 

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

     Palácio do Registro, em Contagem, 22 de maio de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

* Republicado por haver incorreções

DECRETO Nº 531, DE 7 DE JUNHO DE 2018
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Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

     O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de 
janeiro  de 2018,

     DECRETA:

     Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar provenientes de Emendas Parlamentares Municipais de acordo com Decreto nº 513 de 
15/05/2018  às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.20.1.27.812.0077.2101.44905100.5100 117.658,78

1.13.1.10.302.0041.1032.44905100.5102 100.000,00

1.20.2.27.812.0077.2153.33903100.5100 60.000,00

1.10.1.08.122.0001.2138.33903900.5100 30.658,78

1.10.2.08.244.0072.2146.33504300.5100 4.470.905,37

1.18.4.08.241.0028.2098.33504300.5100 1.903.293,90

1.18.1.04.122.0001.2049.33504300.5100 1.021.317,57

1.13.1.10.122.0038.2183.33903000.5102 80.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.44905200.5102 520.658,79

1.13.1.10.301.0040.2190.44905100.5102 821.317,58

1.13.1.10.122.0038.2182.33903900.5102 891.976,36

1.13.1.10.122.0038.2182.33903000.5102 3.316.587,90

1.13.1.10.301.0040.2190.33903000.5102 891.317,60

1.13.1.10.301.0040.2192.33903900.5102 430.658,79

1.13.1.10.301.0040.2192.44905100.5102 230.000,00

1.13.1.10.301.0040.2192.44905200.5102 50.000,00

1.13.1.10.122.0038.2186.33903900.5102 380.658,79

1.20.2.27.812.0077.2153.33504100.5100 390.000,00

TOTAL 15.707.010,21

 

     Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das 
seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.23.1.04.122.0036.9001.44999900.5100 7.713.175,21

1.23.1.04.122.0036.9001.33999900.5100 7.993.835,00

TOTAL 15.707.010,21
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     Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

     Palácio do Registro, em Contagem, 7 de junho  de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 532, DE 7 DE JUNHO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

     O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de 
janeiro  de 2018,

    DECRETA:

     Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.09.1.04.126.0059.2070.44905200.0100 80.000,00

1.12.1.12.361.0030.2087.33903900.0101 5.452.162,08

1.12.1.12.365.0030.2084.44905100.3100 1.513.648,00

1.12.1.12.365.0030.2088.33903900.0101 327.330,09

1.19.2.11.334.0035.2041.33504300.0100 303.368,01

1.17.1.06.122.0001.2022.33903900.0100 862.151,40

1.17.1.06.122.0001.2022.44905100.4190 43.000,00

1.12.1.12.365.0029.2080.33909300.0100 71.517,69

1.20.1.13.392.0014.2159.33504100.0100 480.000,00

1.15.1.15.451.0017.2054.44905100.0100 99.740,93

TOTAL 9.232.918,20

 

     Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das 
seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.07.1.04.122.0001.2132.33903700.0100 80.000,00

1.20.1.27.812.0075.1016.31901300.0100 42.999,00

1.12.1.12.361.0030.1011.44905100.4190 43.000,00

1.15.1.15.452.0015.2053.33903900.0100 99.740,93

1.20.1.27.812.0073.1014.33903000.0100 53.999,00

1.20.1.27.812.0074.1015.33903000.0100 11.155,00

1.20.1.27.812.0074.1015.33903900.0100                        844,00 
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1.20.1.27.812.0075.1016.33903000.0100 10.399,00

1.20.1.27.812.0075.1016.33903900.0100 6.878,00

1.20.1.27.812.0076.1017.33903600.0100 19.942,00

1.20.1.27.812.0076.1017.33903900.0100 7.256,00

1.23.1.04.122.0036.9002.44999900.3100 1.513.648,00

1.23.1.28.062.0036.0006.44909100.0100 6.713.161,26

1.20.1.27.812.0077.2210.33903600.0100 88.876,68

1.20.1.27.812.0077.2210.31901300.0100 139.652,32

1.20.1.27.812.0077.2210.33903000.0100 97.999,00

1.10.2.08.244.0072.2144.33504300.0100 303.368,01

TOTAL 9.232.918,20

 

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

     Palácio do Registro, em Contagem, 7 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 533, DE 7 DE JUNHO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar.

     O PREFEITO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 
1964, e do parágrafo único do art. 8º  da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e  art 8º, da Lei nº 4.923, de 5 de janeiro  de 2018; e

     CONSIDERANDO a apuração de superávit financeiro de exercício anterior, por meio do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2017, no valor 
de R$ 9.892,00 (Nove mil, oitocentos e noventa e dois reais), referente a Recursos Ordinários não vinculados e vinculados do Convênio nº 702274/2010,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.12.1.12.361.0029.2081.44909300.2246 9.892,00

 

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

     Palácio do Registro, em Contagem, 7 de junho de 2018.
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ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 534, DE 7 DE JUNHO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

     O PREFEITO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de 
janeiro  de 2018,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.02.1.04.122.0001.2011.33504100.0100 25.500,00

1.13.1.10.305.0044.2197.33903500.2150 250.000,00

1.10.3.08.243.0070.2131.44905200.2100 6.229,10

TOTAL 281.729,10

 

     Art. 2º  Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das 
seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.02.1.04.122.0001.2011.33903900.0100 25.500,00

1.13.1.10.305.0044.2197.33903502.2150 250.000,00

1.10.3.08.243.0070.2131.44504200.2100 6.229,10

TOTAL 281.729,10

  

     Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.923, de 5 de janeiro de 2018, confor-
me parágrafo 1º e seus incisos.

     Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

     Palácio do Registro, em Contagem, 7 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SEAD 003/2017, de 17/04/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, na página eletrônica do Banco do Brasil S.A., conforme abaixo: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2018 – PROCESSO Nº 034/2018 – REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS., marcado para o dia 
20/06/2018, abertura das propostas às 09h00min. O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através dos sites www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. 
Informações pelo telefone (31) 3352-5135. Jáder Luís Sales Júnior – Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.389
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA da servidora abaixo relacionada, com base nos despachos exarados no Ofício nº. 
696/2018/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Local A partir de:

DIRCE FERREIRA XAVIER SILVA 01284807 Escola Municipal Machado de Assis 22/05/2018
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2018.
IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.390
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especificados, com base nos despacho exarado no Ofício nº. 697/2018/GAB/SEDUC.

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar de Flexibilização

Período

Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

ALINE ROCHA BORGES 01395749
Escola Municipal Maria do 
Amparo 01/05/18 17/05/18 13h às 17h30min

EUNICE GOMES 01280321
Escola Municipal Sônia Braga da 
Cruz Ribeiro Silva 15/05/18 13/07/18 7h às 11h30min

MARIA APARECIDA LIMA DOS SAN-
TOS NEGREIROS 01317977 UMEI Sagrado Coração de Jesus 15/05/18 28/05/18 13h às 17h30min

MARIA CRISTINA DE SOUZA 
BARBOSA 01446106 Escola Municipal Dora de Mattos 22/05/18 28/05/18 13h às 17h30min

RENATA MATOS DE SOUZA LIMA 01453994 Escola Municipal Eli Horta Costa 06/05/18 01/11/18 7h às 11h30min

TALES ANTONIO DE SOUZA 01381047
Escola Municipal Carlos Drum-
mond de Andrade 23/05/18 21/06/18 13h às 17h30min

TELMA LENISE GONÇALVES ARAUJO 01350680 UMEI Estrela Dalva 18/05/18 01/06/18 7h às 11h30min
Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em flexibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2018.
IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
Subsecretário de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.391
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 92, da Lei Orgânica do Município; considerando, os despachos no processo judicial 
5000224-74.2017.8.13.0079; REINTEGRA ao Quadro de pessoal da Administração Direta do Município de Contagem, o Servidor JORGE FRANCISCO DOS SANTOS, a 
partir de 31 de março de 2015; ficando ratificada sua nomeação no cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Escolares - Zelador, nos termos do Ato Adminis-
trativo nº 4.359, datado de 14 de junho de 2007.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.392
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º (primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; PRORROGA 
AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 1º (primeiro) de 
setembro de 2018, a Servidora PATRICIA PERINI VITAL SOARES, matricula 01375861, Nível XII, Padrão “P1”, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2018.
IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
Subsecretário de Administração

Secretaria Municipal 
de Planejamento, 
Orçamento e Gestão

PROJETO DE LEI Nº 12, DE 15 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA de 2019 e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º  Em cumprimento ao disposto no art. 92, inciso X, da Lei Orgânica do Município de Contagem, de 20 de março de 1990, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam estabelecidas as diretrizes para a elaboração do orçamento do Município de Contagem 
para o exercício de 2019, compreendendo:
I - prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
II - organização e estrutura do orçamento;
III - diretrizes gerais para elaboração do orçamento do Município;
IV - diretrizes para a execução orçamentária;
V - disposições relativas às despesas do Município com pessoal e com encargos sociais; e
VI - disposições gerais.
Parágrafo único.  Integram a presente Lei os quadros relativos às Metas Fiscais, aos Riscos Fiscais e à Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Anuais de Receitas.
CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E DIRETRIZES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º  As prioridades que orientarão a alocação de recursos no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019, respeitadas as disposições constitucio-
nais e legais, observarão as seguintes diretrizes:
I - eficiência na gestão e melhoria da qualidade dos serviços públicos de saúde, com ampliação de investimentos da rede física e da oferta de serviços, humanização do 
atendimento, fortalecimento da atenção básica e especializada e valorização dos profissionais de saúde;
II - desenvolvimento do sistema educacional, com foco na melhoria da qualidade do ensino, na obtenção de melhores resultados em relação aos indicadores de avalia-
ção do aprendizado, na universalização do ensino fundamental, na expansão do ensino infantil, na infraestrutura dos prédios escolares e na valorização dos profission-
ais da educação;
III - ações de prevenção e combate à violência, com vistas à redução de crimes violentos, com foco nos jovens e adolescentes;
IV - unificação de ações entre os principais órgãos de segurança, estabelecendo intercâmbio com diversos setores sociais;
V - fortalecimento da política habitacional de interesse social, com viabilização de novas moradias, redução das áreas de risco e regularização urbanística;
VI - atração e manutenção de empreendimentos econômicos, compreendendo o incentivo à modernização e renovação industrial do Município, o fomento à pesquisa, 
à tecnologia e à inovação, o desenvolvimento da logística, e a reestruturação da gestão dos distritos industriais;
VII - aumento na geração do trabalho e renda, com o incentivo aos micros e pequenos empreendimentos, à economia solidária e à promoção de cursos profissionali-
zantes;
VIII - consolidação da sustentabilidade ambiental, em integração com o desenvolvimento econômico;
IX - ações de mobilidade urbana e modernização do transporte coletivo, com segurança no trânsito, conforto e redução de acidentes, minimizando impactos ambien-
tais;
X - adoção de sistemas interligados de transporte com sistemas de monitoramento, oferecendo espaços públicos seguros para os pedestres;
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XI - utilização adequada dos bens naturais, garantindo um ambiente urbano seguro, limpo e sustentável;
XII - ampliação da oferta de serviços e equipamentos de assistência social e a promoção de ações de direitos humanos por meio da prevenção, reparação e restauração 
de direitos nos diversos segmentos sociais;
XIII - promoção, apoio e incentivo às atividades culturais e valorização do patrimônio histórico e cultural;
XIV - promoção, apoio e incentivo às atividades esportivas, recreativas e de lazer, com investimentos na recuperação e ampliação dos equipamentos; e
XV - promoção da proteção integral à criança e ao adolescente, por meio de apoio a programas de proteção, às ações formativas e deliberativas e aos processos refer-
entes aos atores do Sistema de Defesa, Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, garantindo a implantação ou a reformulação dos serviços públi-
cos destinados ao atendimento a este público, conforme Plano de Ação 2019 aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem 
- CMDCAC, através da Resolução nº 11/2018, de 26 de abril de 2018, e publicado no Diário Oficial do Município em 7 de maio de 2018.
Art. 3º  As ações da administração pública municipal, visando a boa governança e a viabilidade financeira do Município, deverão se orientar por:
I - busca da elevação imediata, substancial e permanente das receitas públicas, sobretudo das receitas próprias;
II - ampliação e diversificação de outras fontes de receita, sobretudo as de menor custo;
III - aperfeiçoamento do sistema de arrecadação tributária, com maior eficiência para a administração municipal e para os contribuintes;
IV - modernização e aprimoramento dos instrumentos de planejamento e controle da execução orçamentária e financeira;
V - planejamento e alocação de recursos para a execução orçamentária e financeira, considerando o contexto socioeconômico nacional e internacional;
VI - aplicação de recursos conforme metas e diretrizes de planejamento estabelecidas no PPA e no Plano Estratégico de Longo Prazo, aprimorando os mecanismos de 
controle e transparência;
VII - racionalização dos gastos, reordenamento de despesas e otimização dos custos; e
VIII - gestão de tecnologia da informação, comunicação e inovação para a melhoria e ampliação da oferta e qualidade de serviços prestados ao cidadão.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DO ORÇAMENTO
Art. 4º  Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - programa: o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, mensurado por metas e indicadores estabeleci-
dos no Plano Plurianual - PPA;
II - atividade: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III - projeto: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou para o aperfeiçoamento da ação de governo;
IV - operação especial: as despesas que não contribuem para manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto nem 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;
V - unidade orçamentária: o nível intermediário da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classifica-
ção institucional; e
VI - especificação da fonte e destinação de recursos: o detalhamento da origem e da destinação de recursos definido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
- TCEMG, para fins de elaboração da LOA e de prestação de contas por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM.
Parágrafo único.  O Projeto de Lei do Orçamento poderá readequar e redefinir a codificação e as especificações das fontes, obedecendo as normativas do TCEMG.
Art. 5º  Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais, especificando os 
respectivos valores, objetivos e metas, bem como a unidade orçamentária responsável pela ação.
Art. 6º  O orçamento fiscal e da seguridade social discriminará a despesa, no mínimo, por:
I - órgão e unidade orçamentária;
II - função;
III - subfunção;
IV - programa;
V - ação: atividade, projeto e operação especial;
VI - categoria econômica;
VII - grupo de natureza de despesa;
VIII - modalidade de aplicação;
IX - origem de fonte e aplicação programada de recursos; e
X - identificador de uso.
Art. 7º  O Projeto de Lei do Orçamento Anual - PLOA, a ser encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal de Contagem, será constituído de:
I - texto da lei;
II - quadros orçamentários consolidados, discriminando os recursos próprios e as transferências constitucionais e com vinculação econômica;
III - anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa dos órgãos, fundos, autarquia e fundação;
IV - relatório de metas físicas e financeiras das ações de governo; e
V - quadros orçamentários determinados pela Lei Federal n° 4.320/1964 e pela Lei Complementar Federal n° 101/2000, demonstrativo de despesa com pessoal, demon-
strativo de aplicação de recursos públicos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, demonstrativo da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de 
saúde.
Parágrafo único.  O PLOA, seus anexos e suas alterações deverão ser disponibilizados em meio eletrônico.
Art. 8º  O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamen-
tária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício financeiro de 2019, conforme dispõe o §3º do art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 9º  O Orçamento para o exercício financeiro de 2019 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, Fundação e Autarquia e será elaborado levando-se 
em conta a Estrutura Organizacional do Município.
Parágrafo único.  As unidades orçamentárias do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem - PREVICON, de que trata a Lei Complementar nº 5, de 
12 de julho de 2005, são vinculadas à Secretaria Municipal de Administração, com dotações específicas para a sua manutenção e composição da reserva de benefícios.
Art. 10  As metas, objetivos e prioridades para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2019, bem como os critérios para a alocação de recursos 
a programas e ações, serão os constantes do Plano Plurianual 2019-2021, conforme determinações contidas nesta Lei, na Lei Orgânica do Município de Contagem, na 
Lei Federal nº 4.320/1964, e na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e suas alterações.
Art. 11  É obrigatória a consignação na LOA de recursos específicos para o pagamento de contrapartidas a empréstimos contratados, para os desembolsos de projetos 
executados mediante parcerias público-privadas, bem como para o pagamento de amortização, de juros, de precatórios oriundos de ações com sentença transitada em 
julgado e de outros encargos da dívida pública. 
Art. 12  Nos termos do previsto no art. 117, III, da Lei Orgânica do Município de Contagem, fica assegurada a aprovação das emendas parlamentares à Lei Orçamentária 
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Anual, no limite de 1,00% (um por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo.
Art. 13  Na lei orçamentária para o exercício de 2019, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contrata-
das e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à Câmara Municipal.
Art. 14   Na Proposta de Lei de Orçamento Anual – PLOA, constará a unidade orçamentária Encargos Gerais do Município, sem estrutura administrativa e personalidade 
jurídica, de modo a individualizar determinados conjuntos de despesas e atender a necessidade de clareza e transparência orçamentária, pelo qual serão alocadas 
dotações orçamentárias destinadas a:
I - recursos para contrapartida de operações de crédito, convênios e termos de cooperação;
II - recursos para o serviço da dívida pública;
III - reserva de contingência;
IV - encargos devidos ao instituto de previdência;
V - despesas com precatórios e depósitos judiciais;
VI - reserva para emendas parlamentares; e
VII - recursos para o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP.
Art. 15  Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do Tesouro Municipal, as outras despesas correntes e as despesas de capital, a Câmara de 
Coordenação Orçamentária e Administração Financeira – CCOAF, estabelecerá o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo.
Art. 16  A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída, exclusivamente, com recursos do Orçamento Fiscal, equivalendo a, no mínimo, 2% (dois por 
cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da 
Lei Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 17  Não poderão ser apresentadas emendas ao PLOA que aumentem o valor de dotações orçamentárias com recursos provenientes de:
I - dotações referentes a despesas de pessoal e seus encargos;
II - dotações referentes às despesas com o serviço da dívida pública;
III - dotações com recursos vinculados;
IV - dotações referentes a contrapartidas do Tesouro Municipal a recursos transferidos ao Município e a operações de crédito;
V - recursos próprios da administração indireta;
VI - dotações referentes a obras em execução;
VII - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
VIII - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
IX - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-alimentação e auxílio-transporte;
X - dotações destinadas aos desembolsos dos recursos relativos aos projetos executados mediante Parcerias Público-Privadas;
XI - dotação referente a reserva de contingência; e
XII - recursos destinados aos fundos municipais.
Art. 18  Os valores previstos de receitas e despesas para o exercício de 2019 serão expressos em preços correntes, observarão as normas técnicas e legais, considerarão 
os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, nos termos da Memória e 
Metodologia do Cálculo das Metas Anuais, constante dos anexos desta Lei.
§1º A previsão de receita para o exercício financeiro de 2019 será acompanhada de demonstrativo da evolução da receita nos últimos três anos e da projeção para os 
dois seguintes.
§2º A projeção da receita para os exercícios financeiros de 2020 e 2021 observará o disposto no caput deste artigo.
Art. 19  A elaboração, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária do Município de Contagem deverão observar os princípios da transparência e da publicidade na 
gestão fiscal, permitindo o amplo acesso da sociedade, sendo disponibilizados no site oficial da Prefeitura de Contagem os seguintes documentos:
I - Proposta e Lei de Diretrizes Orçamentárias; e
II - Proposta e Lei Orçamentária Anual.
CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 20  Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão a coordenação da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual e a definição do 
cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo.
Art. 21  As operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão executadas por meio de empenho, liquidação e 
pagamento, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91.
Art. 22  Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei e no Plano Plurianual 2019/2021, a alocação de recursos na LOA e em seus créditos adicionais será 
feita de forma a propiciar o controle da execução das ações e a avaliação dos resultados de programas de governo.
Parágrafo único. A avaliação dos programas municipais definidos na LOA será realizada, periodicamente, por meio do comparativo entre a previsão e a realização orça-
mentária das metas fiscais, com base nos principais indicadores de políticas públicas.
Art. 23  Além da observância das prioridades fixadas nos termos do art. 2º desta Lei, a inclusão de novos projetos na LOA, mediante autorização legislativa, poderá ser 
feita, desde que comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira.
Parágrafo único.  Os projetos em execução terão prioridade sobre novos projetos, atendido o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 24  A LOA conterá dispositivos que autorizem o Executivo a:
I - proceder à abertura de créditos adicionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964;
II - contrair operações de crédito e empréstimos por antecipação de receita, nos limites previstos na legislação específica;
III - proceder à redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, quando considerada indispensável à movimentação administrativa interna de pessoal;
IV - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita; e
V - designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias e unidades administrativas regionalizadas.
Art. 25  Fica o Executivo autorizado a transpor, remanejar ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na LOA para 2019, em créditos adi-
cionais, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, no limite da autorização de abertura de crédito suplementar, constante na LOA para 
2019.
Parágrafo único. A autorização do caput pode ser usada em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos, 
entidades ou fundos, bem como de alterações de suas competências e atribuições.
Art. 26  Na abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, quando a fonte compensatória for o excesso de arrecadação, o cálculo de apuração será o saldo 
positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada por codificação da destinação da fonte de recursos, considerando ainda a 
tendência do exercício.
Art. 27  Respeitadas as demais determinações constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, o Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais 
até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa a ser fixada na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único. Não oneram o limite fixado no caput deste artigo:
I - as suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais;
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II - as suplementações de dotações com recursos vinculados, isto é, oriundos de transferências e/ou de convênios celebrados com o Estado, a União e outras entidades, 
e quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro de exercícios anteriores;
III - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública e de precatórios judiciais;
IV - as alterações orçamentárias ocorridas dentro de um mesmo Programa;
V - as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência;
VI - as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos provenientes de excesso de arrecadação e saldos financeiros de exercícios anteriores das 
Receitas Próprias; e
VII - as alterações orçamentárias geradas quando da criação de novos órgãos ou unidades orçamentárias.
Art. 28  Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica, oriundos de convênios e doações não previstos na Lei Orçamentária Anual, poderão ser utilizados 
como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, bem como o excesso de arrecadação apurado ou os saldos financeiros transferi-
dos de exercícios anteriores.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 29  Fica o Poder Executivo autorizado, mediante abertura de Crédito Adicional ou Remanejamento, a incluir no Orçamento Anual categoria econômica e grupo de 
despesa, fonte de recursos em projetos, atividades e operações especiais, para atender às necessidades de execução orçamentária.
Parágrafo único. As alterações durante o processo de execução da Lei Orçamentária Anual de 2019 e em seus créditos adicionais poderão ser realizadas diretamente 
através do Sistema de Contabilidade, Orçamento e Finanças - SICOF, até a classificação Modalidade de Aplicação, em conformidade com as determinações do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 30  Caso venha a ser necessária limitação de empenho das dotações orçamentárias, o percentual de limitação será individualizado para conjuntos de “projetos” e 
“atividades”, nos termos do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, sem prejuízo das obrigações constitucionais ou legais aplicáveis a despesas específicas.
§1º  O Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o qual providenciará o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação finan-
ceira, acompanhado da devida memória de cálculo.
§2º  Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particular-
mente nas de educação, saúde e assistência social.
Art. 31  Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir com despesas de custeio de órgãos do Estado e da União mediante celebração de convênios.
Art. 32  Na realização de ações de competência do Município, poderá este transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente 
autorizada em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou instrumento congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, 
a forma e os prazos para prestação de contas.
Art. 33  A subvenção de recursos públicos para os setores público e privado, objetivando cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas, sem 
prejuízo do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, será precedida de análise das metas de interesse social, e a concessão priorizará os setores 
da sociedade civil que não tenham atendimento direto de serviços municipais.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E COM ENCARGOS SOCIAIS
Art. 34  Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos arts. 20, 21 e parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e suas alterações, 
e cumpridas as exigências previstas nos arts. 15 a 17 do referido diploma legal, ficam autorizadas: 
I - a revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e 
funções de confiança ou alteração de estruturas de carreiras;
II - a admissão de pessoal ou contratação a qualquer título; e
III - a adequação a qualquer reestruturação administrativa proposta ou incremento de funções de confiança e cargos de provimento em comissão.
Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo somente poderá ocorrer se houver:
I - dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal, no caso do Poder Legislativo.
Art. 35  As despesas com pessoal e encargos sociais e previdenciários serão fixadas em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000, e as Instruções Normativas 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 36  O Poder Executivo estabelecerá, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2019, a programação financeira e o cronograma de ex-
ecução mensal de desembolso, buscando manter o equilíbrio entre receita e despesa.
Art. 37  Para atender o disposto na Lei Complementar Federal nº 101/2000, o Poder Executivo se incumbirá de:
I - publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;
II - desdobrar as receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, com especificação, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quan-
tidade e valores de ações para cobrança da dívida ativa e dos critérios tributários passíveis de cobrança administrativa; e
III - divulgar e disponibilizar, para consulta pública, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, as Prestações de Contas e os Parece-
res das Prestações de Contas enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 38  Quando do encaminhamento do Projeto de Lei relativo à proposta orçamentária para o exercício de 2019, caso seja necessário, o Poder Executivo encaminhará 
Projeto de Lei compatibilizando as diretrizes aqui estabelecidas com as novas estimativas de receitas e despesas orçamentárias.
Art. 39  Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de dezembro de 2018, a programação nele constante poderá ser executada para o atendimento 
das seguintes despesas:
I - com pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais;
IV - serviço da dívida e precatórios judiciais; e
V - outras despesas correntes, à razão de 1/12 (um doze avos).
Art. 40  Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do §3° do referido artigo, aquelas cujo 
valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
Art. 41  Para os efeitos do art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, as receitas provenientes de alienação de bens poderão ser utilizadas para atender despesas 
de obrigações patronais previdenciárias de contribuições e aportes no corrente exercício e seguinte.
Art. 42  O Projeto de Lei do Orçamento Anual e seus Anexos deverão ser entregues ao Poder Legislativo em meio eletrônico e disponibilizados no Portal da Transparên-
cia no site da Prefeitura, após sua aprovação.
Art. 43   Lei entra em vigor na data de sua publicação.



"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, 7 de junho de 2018 Página 11 de 39 Diário Oficial de Contagem - Edição 4358

Palácio do Registro, em Contagem, 15 de maio de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

QUADRO GERAL DA RECEITA

2019

Valores em R$1,00

DESCRIÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RECEITAS CORRENTES      1.510.510.175      1.578.258.205      1.773.759.572      1.927.315.574      2.026.251.936       2.130.578.055 

RECEITA TRIBUTÁRIA         330.684.819         405.144.309         528.560.810         620.490.000         652.039.232          685.311.150 

Impostos         305.005.713         372.104.190         489.171.340         570.589.000         600.133.000          631.318.000 

Taxas            25.679.106            33.040.119            39.389.470            49.901.000            51.906.232             53.993.150 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO            79.737.931            84.610.595            83.370.000         105.166.456         109.381.702          113.765.903 

Contribuições Sociais            40.311.521            43.784.277            42.090.000            62.227.000            64.716.080             67.304.723 

Contribuições Econômicas            39.426.410            40.826.317            41.280.000            42.939.456            44.665.622             46.461.180 

RECEITA PATRIMONIAL            48.309.791            42.772.035            35.329.059            34.455.750            35.883.980             37.267.339 

RECEITA DE SERVIÇOS              9.508.452            10.776.101            21.935.339            13.092.850            13.616.564             14.161.226 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         972.725.647         968.586.557      1.068.185.434      1.120.078.518      1.179.937.178       1.243.262.466 

Transferências da União         267.914.264         254.763.398         282.884.531         304.762.224         319.472.833          334.945.226 

Transferências dos Estados         518.808.987         535.767.792         591.236.563         612.465.611         649.459.755          688.831.986 

Transferências Multigovernamentais - FUNDEB         173.564.017         170.650.053         189.149.340         196.753.000         204.663.000          212.890.000 

Outras Transferências            12.438.379              7.405.314              4.915.000              6.097.683              6.341.590               6.595.254 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES            69.543.536            66.368.607            36.378.930            34.032.000            35.393.280             36.809.971 

RECEITA DE CAPITAL         102.820.338            31.143.731         330.096.039         317.349.584         330.043.566          343.245.310 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO            24.559.316            16.083.295         225.813.521         223.134.160         232.059.526          241.341.907 

ALIENAÇÃO DE BENS                  445.019                  332.663            15.467.400              2.528.293              2.629.424               2.734.602 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            28.622.574              6.138.303            84.695.073            89.737.131            93.326.616             97.059.681 

Transferências de Recursos dest. a Programas 
de Educação                  630.423                             -              44.800.000            44.000.000            45.760.000             47.590.400 

Transferências de Convênios da União            22.867.515              6.138.303            39.747.077            45.537.131            47.358.616             49.252.961 

Transferências de Convênios dos Estados              5.124.636                             -                    147.996                  200.000                  208.000                   216.320 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL            49.193.429              8.589.471              4.120.045              1.950.000              2.028.000               2.109.120 

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS            76.973.310         103.946.343            94.034.000            97.344.000         101.237.760          105.287.270 

DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO 
FUNDEB       (116.023.749)       (120.519.094)       (126.994.740)       (134.877.800)       (143.276.000)        (152.224.400)

RESTITUIÇÕES DE RECEITA                  (66.553)                             -                               -                               -                               -                                -   

RETIFICAÇÕES DE RECEITA            (2.488.338)               (220.299)                             -                               -                               -                                -   

OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA                             -                 (406.000)                             -              (1.100.000)            (1.144.000)             (1.189.760)

RECEITA TOTAL      1.571.725.183      1.592.202.886      2.070.894.871      2.206.031.358      2.313.113.262       2.425.696.475 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
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MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
2019

As metas anuais relativas às receitas e despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública foram elaboradas conforme determina a Portaria nº 495, 
de 06 de junho de 2017, do Ministério da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional. 

Para alcançar os resultados demonstrados foram utilizados os seguintes parâmetros e procedimentos:
Análise dos dados extraídos dos Balanços relativos aos anos de 2015 a 2017, fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda, possibilitando a verificação do comporta-
mento da receita e da despesa nos anos anteriores;
Dados da Dívida Pública Consolidada, bem como sua projeção para os anos seguintes, fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda;
Foram incluídos na previsão de receita os repasses intergovernamentais, os convênios e as operações de crédito em negociação, dentre outras; 
Se até o mês de agosto de 2018 novos repasses e convênios forem firmados, tais valores serão incorporados à previsão da receita através da LOA para o exercício de 
2019, a qual será colocada à disposição do Poder Legislativo no prazo estabelecido no §3º do artigo 12 da LRF;
A estimativa do PIB do Estado de Minas Gerais e os índices utilizados para apuração dos valores apresentados nos Demonstrativos foram obtidos através da aplicação 
dos indicadores mencionados na tabela abaixo:

INDICADORES ECONÔMICOS

Anos Taxa de Inflação IPCA Taxa de Crescimento do PIB Nacional PIB do Estado de MG em R$ milhões

2016 6,29 -3,50 550.326

2017 2,95 1,00 573.661

2018 3,60 3,00 590.871

2019 4,25 3,00 608.597

2020 4,00 2,40 623.203

2021 4,00 2,30 637.537

Notas: 
As taxas de inflação medidas pelo IPCA, de 2016 e 2017, são as divulgadas pelo IBGE. Para 2018, adotou-se a estimativa do 
Banco Central do Brasil e nos anos posteriores, a projeção adotada foi a mesma utilizada para a LDO da União para 2019. 
As taxas de crescimento do PIB Nacional apresentadas até 2017 são as divulgadas pelos órgãos oficiais. A partir de 2018 
utilizou-se também as previsões constantes na LDO da União para o exercício 2019.
Para o PIB do Estado de Minas Gerais, utilizou-se dados da Fundação João Pinheiro para o ano de 2016 e 2017 e nos anos 
seguintes, aplicou-se a previsão da taxa de crescimento do PIB Nacional constante na LDO da União para 2019. 

Fontes: LDO da União 2019, Banco Central do Brasil 2018, IBGE 2018, Fundação João Pinheiro 2018.

A previsão da receita própria para 2019 baseou-se na análise de cada categoria de receita verificando o comportamento da arrecadação no período de 2016 e 2017, 
nos valores previstos na Lei Orçamentária para 2018 e na arrecadação realizada até abril deste ano;
Para os anos de 2020 e 2021 foi aplicada a taxa de crescimento do PIB Nacional constante na LDO da União de 2019, referente ao período em análise;
Ressalta-se que, no segundo semestre, quando iniciarem as atividades de elaboração do Orçamento Anual, tais estimativas serão revistas de acordo com o cenário 
econômico e seus efeitos sobre as finanças municipais.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
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ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2019

 

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)  R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO

2019 2020 2021

Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB

Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB)

(a)  x 100 (b)  x 100 (c)  x 100

Receita Total 2.206.031.358 2.116.097.226 0,362 2.313.113.262 2.133.474.693 0,371 2.425.696.475 2.151.264.026 0,380

Receitas Primárias (I) 1.945.913.155 1.866.583.362 0,320 2.042.540.332 1.883.914.713 0,328 2.144.352.627 1.901.750.162 0,336

Despesa Total 2.206.031.358 2.116.097.226 0,362 2.313.113.262 2.133.474.693 0,371 2.425.696.475 2.151.264.026 0,380

Despesas Primárias (II) 2.164.170.158 2.075.942.598 0,356 2.270.247.393 2.093.937.828 0,364 2.381.844.691 2.112.373.436 0,374

Resultado Primário (III) =  (I – II) -218.257.003 -209.359.235 -0,036 -227.707.061 -210.023.115 -0,037 -237.492.064 -210.623.274 -0,037

Resultado Nominal 67.327.515 64.582.748 0,011 20.533.313 18.938.676 0,003 20.000.000 17.737.289 0,003

Dívida Pública Consolidada 746.315.411 715.890.082 0,123 716.848.724 661.177.572 0,115 686.848.724 609.141.732 0,108
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Dívida Consolidada Líquida 567.566.341 544.428.145 0,093 588.099.654 542.427.277 0,094 608.099.654 539.301.979 0,095

FONTE: Órgãos da Administração Direta e Indireta
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2019

 

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)    R$ 1,00 

Especificação

Metas Previstas em 2017 % PIB Metas Realizadas em 2017 % PIB Variação

(a)  (b)  
Valor                                                  
( c) = (b-a)

%                                                       
(c/a) x 100

Receita Total 1.804.943.735 0,371 1.592.202.886 0,278 -212.740.849 -11,79

Receitas Primárias (I) 1.667.682.411 0,343 1.533.014.893 0,267 -134.667.518 -8,08

Despesa Total 1.804.943.735 0,371 1.632.664.765 0,285 -172.278.970 -9,54

Despesa Primárias (II) 1.758.442.035 0,362 1.593.956.982 0,278 -164.485.053 -9,35

Resultado Primário (III) = (I–II) -90.759.624 -0,019 -60.942.089 -0,011 29.817.535 -32,85

Resultado Nominal 160.048.750 0,033 -118.523.973 -0,021 -278.572.723 -174,05

Dívida Pública Consolidada                  681.207.823 0,140 482.618.752 0,084 -198.589.071 -29,15

Dívida Consolidada Líquida                  523.899.630 0,108 245.326.907 0,043 -278.572.723 -53,17

Fonte: SICOF/Contabilidade

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
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ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS  NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2019

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, 
inciso II)          R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES

 2016 2017 ∆% 2018 ∆% 2019 ∆% 2020 ∆% 2021 ∆%

Receita Total 1.571.725.183 1.592.202.886 1,30 2.070.894.871 30,06 2.206.031.358 6,53 2.313.113.262 4,85 2.425.696.475 4,87

Receitas Primárias (I) 1.498.411.057 1.533.014.893 2,31 1.794.284.891 17,04 1.945.913.155 8,45 2.042.540.332 4,97 2.144.352.627 4,98

Despesa Total 1.417.699.857 1.632.664.765 15,16 2.070.894.871 26,84 2.206.031.358 6,53 2.313.113.262 4,85 2.425.696.475 4,87

Despesas Primárias (II) 1.381.167.965 1.593.956.982 15,41 2.031.909.795 27,48 2.164.170.158 6,51 2.270.247.393 4,90 2.381.844.691 4,92

Resultado Primário (III) 
= (I – II) 117.243.092 -60.942.089 -151,98 -237.624.904 289,92 -218.257.003 -8,15 -227.707.061 4,33 -237.492.064 4,30

Resultado Nominal  -253.848.972 -118.523.973 -53,31 254.911.919 -315,07 67.327.515 -73,59 20.533.313 -69,50 20.000.000 -2,60

Dívida Pública Consoli-
dada      609.270.016     482.618.752 -20,79    708.987.896 46,90 746.315.411 5,26 716.848.724 -3,95 686.848.724 -4,18

Dívida Consolidada 
Líquida      363.850.880     245.326.907 -32,57    500.238.826 103,91 567.566.341 13,46 588.099.654 3,62 608.099.654 3,40

 

ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES

 2016 2017 ∆% 2018 ∆% 2019 ∆% 2020 ∆% 2021 ∆%

Receita Total 1.676.342.355 1.649.522.190 -1,60 2.070.894.871 25,55 2.116.097.226 2,18 2.133.474.693 0,82 2.151.264.026 0,83

Receitas Primárias (I) 1.598.148.294 1.588.203.429 -0,62 1.794.284.891 12,98 1.866.583.362 4,03 1.883.914.713 0,93 1.901.750.162 0,95
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Despesa Total 1.512.064.795 1.691.440.697 11,86 2.070.894.871 22,43 2.116.097.226 2,18 2.133.474.693 0,82 2.151.264.026 0,83

Despesas Primárias (II) 1.473.101.267 1.651.339.433 12,10 2.031.909.795 23,05 2.075.942.598 2,17 2.093.937.828 0,87 2.112.373.436 0,88

Resultado Primário (III) 
= (I – II) 125.047.027 -63.136.004 -150,49 -237.624.904 276,37 -209.359.235 -11,90 -210.023.115 0,32 -210.623.274 0,29

Resultado Nominal  -270.745.667 -122.790.836 -54,65 254.911.919 -307,60 64.582.748 -74,66 18.938.676 -70,68 17.737.289 -6,34

Dívida Pública Consoli-
dada 649.824.247 499.993.027 -23,06 708.987.896 41,80 715.890.082 0,97 661.177.572 -7,64 609.141.732 -7,87

Dívida Consolidada 
Líquida 388.069.522 254.158.676 -34,51 500.238.826 96,82 544.428.145 8,83 542.427.277 -0,37 539.301.979 -0,58

FONTE: SICOF/Contabilidade; LOA 2017 - Lei nº 4.877/2016 e seus anexos; Órgãos da Administração Direta e Indireta
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EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2019

 

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)   R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 % 2016 % 2015 %

Patrimônio/Capital 1.930.622.766 100,0 1.732.321.099 100,0 939.283.619 100,0

Reservas 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Resultado Acumulado 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 1.930.622.766 100,0 1.732.321.099 100,0 939.283.619       100,0 

Fonte: SAFCI/SICOF - Demonstrativo STN/MCASP//Balanço Patrimonial UG: Município

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 % 2016 % 2015 %

Patrimônio -234.592.285 100,0 -222.380.171 100,0 -393.663.105 100,0

Reservas 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Lucros ou Prejuízos Acumulados 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL -234.592.285 100,0 -222.380.171 100,0 -393.663.105       100,0 

Fonte: SAFCI/SICOF - Demonstrativo STN/MCASP//Balanço Patrimonial UG: Previcon
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ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2019

 

AMF -  Demonstrativo 5  (LRF, art.4º, §2º, inciso III)   R$ 1,00 

RECEITAS REALIZADAS 2017 2016 2015

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 332.663 445.019 380.312

Alienação de Bens Móveis                         -                           -   155.450

Alienação de Bens Imóveis 332.663 445.019 224.862

DESPESAS EXECUTADAS 2017 2016 2015
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 28.585 826.021 100.000

DESPESAS DE CAPITAL 28.585 826.021 100.000

Investimentos ¹ 28.585 826.021 100.000

Inversões Financeiras  0 0

Amortização da Dívida  0 0

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  0 0

Regime Geral de Previdência Social  0 0

Regime Próprio dos Servidores Públicos   0 0

SALDO FINANCEIRO 2017 2016 2015

VALOR (III) 2.252.462 1.645.446 1.990.748

FONTE: SAFCI/Contabilidade

Nota¹: Despesa empenhada no exercício

MUNICÍPIO DE CONTAGEM

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea 
"a") R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2015 2016 2017

RECEITAS CORRENTES (I)                   33.515.225,86                   64.130.398,13                   53.521.943,30 

Receita de Contribuições dos Segurados                     9.908.343,99                   15.652.160,98                     7.422.640,49 

Civil                     9.908.343,99                   15.652.160,98                     7.422.640,49 

Ativo                     9.908.343,99                   15.330.770,70                     7.288.316,63 

Inativo                                           -                           301.419,91                           82.402,78 

Pensionista                                           -                             19.970,37                           51.921,08 

Militar                                           -                                             -                                             -   

Ativo                                           -                                             -                                             -   

Inativo                                           -                                             -                                             -   

Pensionista                                           -                                             -                                             -   

    Receita de Contribuições Patronais                   13.193.286,61                   24.150.217,44                   15.035.495,67 

Civil                   13.193.286,61                   24.150.217,44                   15.035.495,67 

Ativo                   13.193.286,61                   24.150.217,44                   15.035.495,67 

Inativo                                           -                                             -                                             -   

Pensionista                                           -                                             -                                             -   

Militar                                           -                                             -                                             -   

Ativo                                           -                                             -                                             -   

Inativo                                           -                                             -                                             -   

Pensionista                                           -                                             -                                             -   

Em Regime de Parcelamento de Débitos                                           -                                             -                                             -   
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Receita Patrimonial                   10.413.595,26                   17.706.896,09                   16.884.003,41 

Receitas Imobiliárias                                           -                                             -                                             -   

Receitas de Valores Mobiliários                   10.413.595,26                   17.706.896,09                   16.884.003,41 

Outras Receitas Patrimoniais                                           -                                             -                                             -   

Receita de Serviços                                           -                                             -                                             -   

Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos                                           -                       6.600.000,00                   13.397.894,40 

Outras Receitas Correntes                                           -                             21.123,62                         781.909,33 

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                           -                                             -                                             -   

Demais Receitas Correntes                                           -                             21.123,62                         781.909,33 

RECEITAS DE CAPITAL (II)                                           -                                             -                                             -   

Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                           -                                             -                                             -   

Amortização de Empréstimos                                           -                                             -                                             -   

Outras Receitas de Capital                                           -                                             -                                             -   

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)                   33.515.225,86                   64.130.398,13                   53.521.943,30 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2015 2016 2017

ADMINISTRAÇÃO (IV)                                           -                                             -                                             -   

Despesas Correntes                                           -                                             -                                             -   

Despesas de Capital                                           -                                             -                                             -   

PREVIDÊNCIA (V)                     3.703.149,64                   39.103.755,13                   33.232.191,21 

Benefícios - Civil                     2.989.532,07                   38.999.444,48                   33.170.631,58 

Aposentadorias                         161.635,18                   36.431.547,55                   27.850.982,10 

Pensões                           46.011,08                     1.617.522,29                     5.318.375,61 

Outros Benefícios Previdenciários                     2.781.885,81                         950.374,64                              1.273,87 

Benefícios - Militar                                           -                                             -                                             -   

Reformas                                           -                                             -                                             -   

Pensões                                           -                                             -                                             -   

Outros Benefícios Previdenciários                                           -                                             -                                             -   

Outras Despesas Previdenciárias                         713.617,57                         104.310,65                           61.559,63 

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                                           -                                             -                                             -   

Demais Despesas Previdenciárias                         713.617,57                         104.310,65                           61.559,63 

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + 
V)                     3.703.149,64                   39.103.755,13                   33.232.191,21 

    

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)                   29.812.076,22                   25.026.643,00                   20.289.752,09 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
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AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea 
"a") R$ 1,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIO-
RES 2015 2016 2017

VALOR                   66.586.594,94                   93.720.628,02                 119.049.192,05 

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2015 2016 2017

VALOR                   31.950.000,00                   20.000.000,00                   18.000.000,00 
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APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 
DO RPPS 2015 2016 2017

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar                                            -                                             -   

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Prede-
finidos                                           -                       6.600.000,00                   13.397.894,40 

Outros Aportes para o RPPS                                           -                                             -                                             -   

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                           -                                             -                                             -   

BENS E DIREITOS DO RPPS 2015 2016 2017

Caixa e Equivalentes de Caixa                         125.665,17                         157.271,03                                 483,77 

Investimentos e Aplicações                   93.792.170,14                 120.233.145,61                 143.012.227,61 

Outro Bens e Direitos                     8.437.166,85                   13.324.177,36                     1.890.030,95 

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2015 2016 2017

RECEITAS CORRENTES (VIII)                   87.717.385,97                   76.738.620,73                 117.028.810,95 

Receita de Contribuições dos Segurados                   27.378.924,30                   24.463.687,12                   35.723.472,07 

Civil                   27.378.924,30                   24.463.687,12                   35.723.472,07 

Ativo                   25.976.075,36                   23.400.772,30                   34.383.175,59 

Inativo                     1.332.288,90                     1.012.777,05                     1.317.150,26 

Pensionista                           70.560,04                           50.137,77                           23.146,22 

Militar                                           -                                             -                                             -   

Ativo                                           -                                             -                                             -   

Inativo                                           -                                             -                                             -   

Pensionista                                           -                                             -                                             -   

Receita de Contribuições Patronais                   51.853.289,67                   45.364.059,46                   74.319.208,29 

Civil                   51.853.289,67                   45.364.059,46                   74.319.208,29 

Ativo                   51.853.289,67                   45.364.059,46                   74.319.208,29 

Inativo                                           -                                             -                                             -   

Pensionista                                           -                                             -                                             -   

Militar                                           -                                             -                                             -   

Ativo                                           -                                             -                                             -   

Inativo                                           -                                             -                                             -   

Pensionista                                           -                                             -                                             -   

Em Regime de Parcelamento de Débitos                                           -                                             -                                             -   

Receita Patrimonial                         746.387,37                         464.514,19                         498.621,05 

Receitas Imobiliárias                                           -                                             -                                             -   

Receitas de Valores Mobiliários                         746.387,37                         464.514,19                         498.621,05 

Outras Receitas Patrimoniais                                           -                                             -                                             -   

Receita de Serviços                                           -                                             -                                             -   

Outras Receitas Correntes                     7.738.784,63                     6.446.359,96                     6.487.509,54 

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                     7.540.781,58                     6.248.129,76                     6.270.975,74 

Demais Receitas Correntes                         198.003,05                         198.230,20                         216.533,80 

RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                           -                                             -                                             -   

Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                           -                                             -                                             -   

Amortização de Empréstimos                                           -                                             -                                             -   

Outras Receitas de Capital                                           -                                             -                                             -   
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TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII 
+ IX)                   87.717.385,97                   76.738.620,73                 117.028.810,95 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea 
"a") R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2015 2016 2017

ADMINISTRAÇÃO (XI)                     1.493.592,05                     1.094.368,00                     1.229.050,02 

Despesas Correntes                     1.493.592,05                     1.089.803,02                     1.210.192,88 

Despesas de Capital                                           -                                4.564,98                           18.857,14 

PREVIDÊNCIA (XII)                 135.763.662,06                 104.794.850,47                 127.448.614,95 

Benefícios - Civil                 133.546.145,04                 104.259.699,95                 125.995.218,72 

Aposentadorias                 118.052.240,85                   94.542.719,19                 121.904.083,87 

Pensões                     7.368.061,44                     6.851.306,06                     4.090.979,50 

Outros Benefícios Previdenciários                     8.125.842,75                     2.865.674,70                                 155,35 

Benefícios - Militar                                           -                                             -                                             -   

Reformas                                           -                                             -                                             -   

Pensões                                           -                                             -                                             -   

Outros Benefícios Previdenciários                                           -                                             -                                             -   

Outras Despesas Previdenciárias                     2.217.517,02                         535.150,52                     1.453.396,23 

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                         602.234,36                                           -                                             -   

Demais Despesas Previdenciárias                     1.615.282,66                         535.150,52                     1.453.396,23 

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI 
+ XII)                 137.257.254,11                 105.889.218,47                 128.677.664,97 

    

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)                 (49.539.868,14)                 (29.150.597,74)                 (11.648.854,02)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO 
RRPS 2015 2016 2017

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                   37.906.279,97                   34.613.098,84                   15.764.100,00 

Recursos para Formação de Reserva                                           -                                             -                                             -   
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AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea 
"a") R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

 

EXERCÍCIO

Receitas 
Previdenciárias  
(a)

Despesas 
Previdenciárias 
(b)

Resultado 
Previdenciário 
(c) = (a-b)

Saldo Financeiro  
do Exercício 
(d) = (d Exercício Anterior) + (c)

2016
            
140.869.018,86             144.992.973,60               (4.123.954,74)             378.241.514,12 

2017
            
149.420.419,90             149.210.254,87                   210.165,03             377.371.481,84 

2018
            
152.054.658,90             181.473.518,60             (29.418.859,70)             347.952.622,14 

2019
            
155.661.942,61             225.417.735,22             (69.755.792,61)             278.196.829,53 

2020
            
159.138.410,92             240.749.287,59             (81.610.876,66)             196.585.952,87 

2021
            
163.013.826,29             252.920.247,86             (89.906.421,58)             106.679.531,29 

2022
            
167.233.822,79             264.040.943,25             (96.807.120,46)                9.872.410,83 

2023
            
171.838.974,62             273.613.566,05           (101.774.591,44)             (91.902.180,61)

2024
            
176.990.801,77             285.047.076,80           (108.056.275,03)           (199.958.455,64)

2025
            
182.542.968,86             293.553.061,40           (111.010.092,54)           (310.968.548,18)

2026
            
188.517.932,88             300.995.253,20           (112.477.320,32)           (423.445.868,49)

2027
            
194.965.676,78             309.075.557,03           (114.109.880,25)           (537.555.748,75)

2028
            
202.197.273,64             319.640.784,71           (117.443.511,07)           (654.999.259,81)

2029
            
209.657.301,96             330.796.043,66           (121.138.741,70)           (776.138.001,51)

2030
            
217.395.848,22             343.466.045,48           (126.070.197,26)           (902.208.198,77)

2031
            
225.100.092,61             353.684.098,45           (128.584.005,84)        (1.030.792.204,61)

2032
            
232.973.830,60             363.208.560,76           (130.234.730,17)        (1.161.026.934,78)

2033
            
241.050.107,90             370.081.366,82           (129.031.258,93)        (1.290.058.193,70)

2034
            
249.291.239,23             377.683.725,34           (128.392.486,11)        (1.418.450.679,81)

2035
            
257.752.360,25             384.461.235,35           (126.708.875,10)        (1.545.159.554,91)

2036
            
266.316.548,74             389.778.585,41           (123.462.036,66)        (1.668.621.591,58)

2037
            
275.001.579,63             394.356.954,27           (119.355.374,64)        (1.787.976.966,22)

2038
            
283.674.381,06             398.246.635,05           (114.572.253,99)        (1.902.549.220,21)

2039
            
292.409.254,43             401.200.214,10           (108.790.959,67)        (2.011.340.179,88)

2040
            
301.060.753,26             402.325.139,89           (101.264.386,63)        (2.112.604.566,50)
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2041
            
309.891.302,82             403.174.751,47             (93.283.448,65)        (2.205.888.015,15)

2042
            
318.672.173,48             403.071.383,23             (84.399.209,75)        (2.290.287.224,90)

2043
            
327.534.661,55             402.480.674,08             (74.946.012,53)        (2.365.233.237,43)

2044
            
336.358.236,47             400.736.959,39             (64.378.722,92)        (2.429.611.960,36)

2045
            
345.424.681,14             399.406.236,54             (53.981.555,40)        (2.483.593.515,76)

2046
            
354.469.476,02             396.328.431,88             (41.858.955,86)        (2.525.452.471,62)

2047
            
363.900.249,13             394.170.209,57             (30.269.960,44)        (2.555.722.432,06)

2048
            
373.381.893,39             391.007.913,59             (17.626.020,20)        (2.573.348.452,27)

2049
            
383.155.003,46             388.421.304,42               (5.266.300,96)        (2.578.614.753,22)

2050
            
393.069.157,69             385.302.742,18                7.766.415,50        (2.570.848.337,72)

2051
            
403.253.236,06             382.384.670,39              20.868.565,66        (2.549.979.772,06)

2052
            
413.531.281,39             378.210.227,82              35.321.053,57        (2.514.658.718,49)

2053
            
424.286.337,73             373.848.300,41              50.438.037,32        (2.464.220.681,18)

2054
            
435.319.065,58             368.101.878,40              67.217.187,19        (2.397.003.493,99)

2055
            
446.963.326,35             362.648.625,46              84.314.700,89        (2.312.688.793,10)

2056
            
459.136.173,50             356.933.907,91             102.202.265,59        (2.210.486.527,51)

2057
            
471.904.295,67             351.481.880,92             120.422.414,75        (2.090.064.112,76)

2058
            
485.230.599,93             345.776.615,36             139.453.984,57        (1.950.610.128,20)

2059
            
499.258.598,97             340.071.495,74             159.187.103,23        (1.791.423.024,97)

2060
            
513.972.077,04             333.718.561,97             180.253.515,07        (1.611.169.509,90)

2061
            
529.462.034,59             326.657.900,82             202.804.133,77        (1.408.365.376,12)

2062
            
545.904.982,80             319.675.773,28             226.229.209,52        (1.182.136.166,61)

2063
            
563.336.769,33             313.099.292,12             250.237.477,21           (931.898.689,39)

2064
            
581.717.420,12             306.051.611,27             275.665.808,86           (656.232.880,54)

2065
            
601.364.087,93             299.455.147,75             301.908.940,18           (354.323.940,36)

2066
            
622.089.214,25             292.509.892,44             329.579.321,81             (24.744.618,54)

2067
            
644.184.642,80             285.872.966,78             358.311.676,03             333.567.057,48 

2068
            
667.626.977,79             279.024.157,55             388.602.820,24             722.169.877,72 

2069
            
692.655.778,49             272.184.389,87             420.471.388,62          1.142.641.266,34 

2070
            
719.201.311,06             264.779.772,89             454.421.538,17          1.597.062.804,52 
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2071
            
747.710.341,69             258.107.114,22             489.603.227,47          2.086.666.031,99 

2072
            
777.989.912,52             251.340.291,03             526.649.621,49          2.613.315.653,48 

2073
            
810.222.886,25             245.014.116,74             565.208.769,51          3.178.524.422,99 

2074
            
844.625.408,41             238.595.238,89             606.030.169,52          3.784.554.592,51 

2075
            
881.366.272,16             232.481.866,30             648.884.405,86          4.433.438.998,37 

2076
            
920.469.332,20             225.887.910,83             694.581.421,37          5.128.020.419,74 

2077
            
962.179.513,70             219.376.576,22             742.802.937,48          5.870.823.357,22 

2078
         
1.006.738.806,68             213.619.023,16             793.119.783,52          6.663.943.140,74 

2079
         
1.054.161.995,46             208.126.587,24             846.035.408,22          7.509.978.548,96 

2080
         
1.104.803.252,11             202.900.005,37             901.903.246,74          8.411.881.795,70 

2081
         
1.158.715.099,03             198.133.994,69             960.581.104,34          9.372.462.900,04 

2082
         
1.216.075.453,42             193.682.360,81          1.022.393.092,60        10.394.855.992,65 

2083
         
1.277.134.488,20             189.407.631,29          1.087.726.856,91        11.482.582.849,56 

2084
         
1.342.090.477,78             185.585.882,40          1.156.504.595,38        12.639.087.444,94 

2085
         
1.411.180.799,44             182.161.920,37          1.229.018.879,07        13.868.106.324,00 

2086
         
1.484.661.613,75             178.996.904,26          1.305.664.709,49        15.173.771.033,49 

2087
         
1.562.799.948,42             176.069.097,44          1.386.730.850,97        16.560.501.884,46 

2088
         
1.645.726.089,20             173.454.243,00          1.472.271.846,20        18.032.773.730,66 

2089
         
1.733.899.447,88             170.986.035,47          1.562.913.412,42        19.595.687.143,08 

2090
         
1.827.524.107,66             168.727.885,32          1.658.796.222,34        21.254.483.365,41 

2091
         
1.926.861.883,20             166.764.075,36          1.760.097.807,84        23.014.581.173,26 

FONTE: Sistema SICOF, Unidade Responsável: PREVICON. Emissão: 17/04/2017, às 15:22:01.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2019

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)                                                                                                                                R$ 1,00

TRIBUTO (1) MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA PREVISTA

COMPEN- SAÇÃO2019 2020 2021
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IPTU Isenção(2) Residencial 37.502.880 39.010.496 40.578.718

Renúncia conside-
rada na estimativa 
da receita, não 
afetando as metas 
fiscais.

IPTU Isenção(3) Aposentados 15.355.043 15.937.989 16.578.696

IPTU Isenção(4)
Imóveis de particulares utilizados pela Admi-
nistração Pública 95.969 99.827 103.840

IPTU Isenção(5)
Imóveis próprio utilizado por associação sem 
fins lucrativos 10.023 10.426 10.845

IPTU Isenção(6) Templos Religiosos 142.208 147.925 153.872

IPTU Isenção(7)
Imóvel alugado utilizado por associação sem 
fins lucrativos 401.881 418.036 434.841

Taxas Isenção(8) Taxas do poder de polícia para entes imunes 64.546 67.141 69.840

Total 53.572.550 55.691.840 57.930.652 -
FONTE: SEFAZ – 30/03/2018

Notas:
(1) Onde se lê IPTU, o cálculo da isenção inclui o valor da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, que é cobrada juntamente com o imposto.
(2) Isenção de imóveis residenciais com valor venal de até R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Lei N° 1.611/1983, Artigo 50.B, caput, alterado pela Lei Comple-
mentar 245, de 29/12/2017.
(3) Isenção para aposentados, Lei N° 1.611/1983, Artigo 50.C, com as alterações inseridas pela Lei Complementar 245, de 29/12/2017.
(4) Isenção prevista na Lei N° 1.611/1983, Artigo 50.A, inciso I.
(5) Isenção prevista na Lei N° 1.611/1983, Artigo 50.A, inciso II.
(6) Isenção prevista na Lei N° 3.496/1983, Artigo 1º, inciso VI.
(7) Isenção prevista na Lei N° 1.611/1983, Artigo 50.A, inciso II.
(8) Isenção prevista na Lei N° 1.611/1983, Artigo 47, §4º.

Metodologia: os valores acima foram obtidos a partir de aplicação do índice de correção previsto para a inflação oficial de 2018 sobre os valores previstos para o exercí-
cio.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2019

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) R$ 1,00

Eventos Valor Previsto para 2019

Aumento Permanente da Receita 0,00

(-) Transferências Constitucionais 0,00

(-) Transferências ao FUNDEB 0,00

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 0,00

Redução Permanente da Despesa (II) 0,00

Margem Bruta (III) = (I+II) 0,00

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00

     Novas DOCC 0,00

     Novas DOCC geradas por PPP 0,00

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 0,00

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o Ente a obrigação 
legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado é um requisito 
introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para assegurar que não sejam criadas novas despesas permanentes sem fontes consistentes de financiamento.

Seguindo a interpretação do governo federal, entende-se que a efetivação desse grupo de despesas necessita de compensação pelo aumento permanente de receita ou 
pela redução permanente de despesa, em que aumento permanente de receita é aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo em decor-
rência do crescimento real da atividade econômica, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Considerando que não existem perspectivas de aumento permanente das receitas e redução permanente das despesas obrigatórias de caráter continuado, não haverá 



"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, 7 de junho de 2018 Página 23 de 39 Diário Oficial de Contagem - Edição 4358

margem líquida de expansão para as DOCC do município. Desse modo, as despesas obrigatórias de caráter continuado adequar-se-ão às receitas do município.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2019
(Art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) 

I - INTRODUÇÃO 

A fim de prover transparência na apuração dos resultados fiscais dos governos, a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilida-
de Fiscal - LRF, estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO deve conter Anexo de Riscos Fiscais, com a avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos 
capazes de afetar negativamente as contas públicas e, consequentemente, as metas fiscais estabelecidas em lei. 

Os passivos contingentes são obrigações que surgem em função de acontecimentos futuros e incertos e não totalmente sob controle da municipalidade, ou de fatos 
passados ainda não reconhecidos. Já os outros riscos envolvem, principalmente, alterações do cenário macroeconômico. 

De forma a estruturar a análise, serão utilizadas duas categorias: riscos de caráter orçamentário e riscos vinculados a dívidas, que incluem os precatórios. 

II - RISCOS ORÇAMENTÁRIOS

Os Riscos Orçamentários representam a possibilidade de as receitas estimadas e despesas fixadas na Lei Orçamentária não se confirmarem no exercício financeiro, por 
conta de fatos imprevisíveis no momento da elaboração da peça orçamentária. 

II.1 - Riscos decorrentes da previsão da receita 

Circunstâncias imprevisíveis no contexto econômico podem afetar a arrecadação, com consequências nas metas de resultados primário e nominal, visto que os índices 
utilizados para a previsão das receitas podem sofrer alterações ao longo do exercício. 

Um dos principais impactos tem origem no comportamento do nível de atividade econômica, medido pela taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto – PIB. O 
PIB serve como parâmetro de evolução da maioria das receitas, destacando-se, prioritariamente, as receitas tributárias, que representam a maior parcela do ingresso de 
recursos.  

Ainda a respeito do nível de atividade econômica, destaca-se o PIB Serviços, que tem forte influência nas receitas municipais, visto que a arrecadação do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS mantém forte ligação com o indicador. 

Também pode impactar indiretamente na arrecadação tributária por meio de outros aspectos, como por exemplo, na variação da inadimplência percebida em determi-
nados tributos. O impacto mais relevante ocorre no Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Com efeito, apesar do advento da Lei Complementar Municipal nº 214, de 29 de dezembro de 2016, que reduziu consideravelmente a isenção do imposto para os imó-
veis residenciais, estipulando a cobrança para aqueles com valor venal superior a R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), bem como da Lei Complementar Municipal 
nº 245, de 29 de dezembro de 2017, que objetivou o aprimoramento da legislação municipal e propiciou alguns ajustes de redação do Código Tributário do Município 
de Contagem, o nível de adimplência do IPTU tem sido impactado consideravelmente ante a existência de várias ações judiciais com o objetivo de cercear a cobrança 
deste tributo.

Nesse ponto, podemos citar a ADI nº 1.0000.17.034.850-2/000, ajuizada pela Federação Sindical, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º 
da LC 214/17; a ADI nº 1.0000.17.074.500-4/000, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade da LC 
214/17 e dos Decretos 12/17 e 54/17; a Ação Popular nº 5018780.27.2017.8.13.0079, ajuizada por Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage, em que se pretende a decla-
ração de nulidade da LC 214/16 e, alternativamente, a declaração de nulidade da exigência do IPTU residencial para o exercício de 2017 e, por fim, a Ação Popular nº 
5019170.94.2017.8.13.0079, ajuizada por Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage, em que se pretende a declaração de nulidade da LC 214/16.

Não bastasse isso, a Lei Complementar Municipal nº 246, de 29 de dezembro de 2017, que revisou e atualizou a planta de valores genéricos dos imóveis de Contagem, 
conquanto tenha otimizado sobremaneira o cadastro municipal do Município, ainda é muito recente e objeto de muitas discussões, devendo apresentar mais resultados 
para o Município somente a partir do exercício de 2019. 

Neste aspecto, especialmente com relação ao impacto dos novos parâmetros de lançamento do IPTU, considerando a necessidade de fomentar o setor produtivo e o 
desenvolvimento ordenado da cidade sob o viés da função social da propriedade, a administração pública deverá estipular um programa que conceda estímulos com 
intuito de alcançar tais objetivos. Tal programa pretende instituir um regime que fomente a atividade econômica e, por conseguinte, a geração de riqueza no Município, 
como também o ordenamento da cidade e seu crescimento adequado e sustentável. Convém registrar que tais estímulos e benefícios serão considerados na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12 da LRF, não afetando as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. De 
igual sorte, a concessão de benefício está acompanhada de medidas de compensação, eis que eventual perda de receita oriunda dos benefícios conferidos no programa 
será compensada por meio do aumento de receita proveniente deste mesmo, como também pela real expectativa de ampliação da arrecadação do ISS, e da cota parte 
do ICMS e do IPVA. 

Outra circunstância que afeta a arrecadação é o aquecimento ou retração do mercado imobiliário, que reflete na arrecadação do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos 
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI, uma vez que a arrecadação depende do número de transações e dos valores transacionados. Os níveis de inves-
timento no Município também guardam relação estreita com este imposto, visto que grandes negócios são acompanhados, na maioria dos casos, de movimentações 
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imobiliárias. 

A inflação, por sua vez, possui influência relevante na maioria dos itens de receitas. A elevação de preços, todavia, pode ter como contrapartida efeitos sobre a deman-
da agregada na economia, via contração do consumo, do investimento e mesmo dos gastos do governo. 

Choques inflacionários ou cambiais têm reflexo nas dívidas existentes junto a credores internos e externos, e podem impactar tanto o fluxo de desembolsos para cober-
tura do serviço da dívida como o saldo devedor dessas obrigações. Embora com um impacto menor, a variação cambial reflete na realização de receitas, principalmente 
o Imposto Sobre Serviços – ISS e o repasse do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 

Outro fator relevante a considerar na receita do Município é a variação nas taxas de juros, visto que diversos fundos e aplicações financeiras são remunerados de acordo 
com as taxas praticadas no mercado. 

II.2 - Riscos decorrentes da programação da despesa

As variações não previstas na despesa obrigatória programada na Lei Orçamentária Anual são oriundas de modificações no arcabouço legal que criam ou ampliam as 
obrigações para o Município, bem como de decisões de políticas públicas que o Governo necessita tomar posteriormente à aprovação daquela lei. 

Ademais, despesas como as relacionadas às ações e serviços públicos de saúde, de segurança e de educação, às de limpeza e iluminação pública, às de ordenamento e 
uso do solo, dentre outras, são dependentes de parâmetros macroeconômicos. Mudanças no cenário podem afetar sobremaneira o montante dessas despesas, o que 
implica alteração da programação original constante da Lei Orçamentária.

III - RISCOS VINCULADOS ÀS DÍVIDAS 

III.1 - Riscos decorrentes da Dívida Pública

O risco inerente à administração da dívida pública municipal decorre do impacto de eventuais variações das taxas de juros, de câmbio e de inflação nas dívidas con-
tratadas. Essas variações, quando verificadas, geram impacto no orçamento anual, reduzindo a capacidade de financiamento das políticas públicas, pois provocam 
variações no volume de recursos necessários ao pagamento da dívida nos exercícios orçamentários seguintes.

A dívida pública do Município de Contagem, consolidada até dezembro de 2017, monta a R$ 482,6 milhões, firmada em contratos com Credores Internos: União, Caixa 
Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil S/A, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e precatórios judiciais. A dívida com preca-
tórios vincendos, parcelados nos termos da EC 099/2017, totalizam R$ 223,4 milhões, com vencimento final em 2024, tendo como indexador o IPCA-E, e representa 
46,89% do estoque total da dívida. A dívida com a União é de R$ 59 milhões, formada pelos parcelamentos previdenciários (R$ 4,5 milhões), contribuições sociais do 
PASEP (R$ 12,3 milhões), parcelamento tributário. O parcelamento com o IPSEMG encontra-se sob judicie e soma o total de R$ 101,74 milhões. A dívida contratual com 
as instituições financeiras internas totaliza R$ 197,4 milhões, sendo a Caixa Federal com R$ 82,9 milhões, indexadas pela TR + 6% a.a. e TJLP. As dívidas contratadas 
com o Banco do Brasil totalizam R$ 12,7 milhões do Programa de Financiamento de Contrapartidas - CPAC, indexados pela TJLP acrescidos de juros de 3,4% a.a. Dos 
riscos que impactam a dívida pública, o mais importante é o decorrente de eventuais variações nos índices SELIC, TJLP, IPCA-E e TR, com efeito direto sobre o total e 
serviço da dívida. A eventual variação a maior dos indexadores se transfere para o orçamento da dívida no exercício de 2018 e seguintes, uma vez que essa dívida terá o 
saldo devedor, primeiramente, corrigido monetariamente pela variação do indexador superior ao previsto e, posteriormente acrescidos de juros contratuais.

Em relação às dívidas externas, existem estudos de viabilidade para contratações de operações externas que poderá sujeitar o orçamento a riscos advindos da variação 
da taxa de câmbio ou taxa de juros internacionais variáveis (LIBOR), uma vez que as operações serão contratadas em moeda estrangeira, que é a referência para forma-
ção da taxa de juros incidentes sobre esses empréstimos.

III.2 - Riscos decorrentes dos passivos contingentes 

As contingências passivas são decorrentes de novas obrigações resultantes de acontecimentos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência 
de acontecimentos futuros e não totalmente sob o controle da municipalidade, ou uma obrigação presente derivada de acontecimentos passados, mas que não é 
reconhecida por ser improvável a necessidade de liquidação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Eventuais decisões judiciais 
desfavoráveis ao Município aumentam, por exemplo, o estoque de precatórios, representando risco. 

Destacam-se nesse tópico os precatórios como um risco fiscal importante no curto e médio prazo. Isso porque, em 2013, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a 
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62, que estabelecia uma regra sustentável de pagamento dessas dívidas.

No dia 14 de dezembro de 2017, foi promulgada Emenda Constitucional nº 99 que estabelece o prazo até 31 de dezembro de 2024 para pagamento de precatórios em 
mora atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Foi ainda estabelecido que será aberto aos Estados e Municípios, em um prazo 
de até 6 meses, uma linha de crédito especial para pagamento dos precatórios. 

Ademais, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou em dezembro, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 74/15, que muda o regime 
especial de pagamento de precatórios para viabilizar a utilização de fontes não orçamentárias para quitação da dívida de precatórios por parte de alguns Estados e 
Municípios que não possuem disponibilidade financeira pagar toda a dívida nos próximos cinco anos. 

Insta consignar que recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) reabriu a discussão referente à constitucionalidade da Emenda 62/09 ao converter o julgamento 
das ADIs 4357 e 4425 em diligência para permitir a intervenção de todos os interessados na causa.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
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2019

Tabela 1 – Demonstrativo dos Riscos decorrentes da Previsão de Receita
LRF, art 4º, § 3º                    R$1,00

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Descrição

Procedência da ADI ajuizada pela Federação Sindical em que se pretende a declara-
ção de inconstitucionalidade do art. 2º da LC 214/17.
Impacto negativo na arrecadação. R$ 70 milhões

Demonstrar à sociedade e ao poder judiciário a constitu-
cionalidade da legislação do IPTU.

Procedência da ADI ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em que se 
pretende a declaração de inconstitucionalidade da LC 214/17 e dos Decretos 12/17 
e 54/17.
Impacto negativo na arrecadação. R$ 70 milhões

Demonstrar à sociedade e ao poder judiciário a constitu-
cionalidade da legislação do IPTU.

Procedência da Ação Popular ajuizada por Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage em 
que se pretende a declaração de nulidade da LC 214/16 e, alternativamente, a 
declaração de nulidade da exigência do IPTU residencial para o exercício de 2017.
Impacto negativo na arrecadação. R$ 70 milhões

Demonstrar à sociedade e ao poder judiciário a constitu-
cionalidade da legislação do IPTU.

Procedência da Ação Popular ajuizada por Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage em 
que se pretende a declaração de nulidade da LC 214/16.
Impacto negativo na arrecadação. R$ 70 milhões

Demonstrar à sociedade e ao poder judiciário a constitu-
cionalidade da legislação do IPTU.

Procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada 
pela CEMIG Distribuição S/A em que se questiona valores de IPTU de 03 índices 
cadastrais.
Impacto negativo na arrecadação.

R$26.399.599,40
(valor relativo ao IPTU de 
2012 a 2018)

Demonstrar ao poder judiciário a existência de relação 
jurídica e a legalidade da cobrança do IPTU.

Aprovação do programa de estimulo à atividade econômica e ao adequado orde-
namento da cidade e de seu crescimento sustentável.
Impacto negativo na arrecadação. R$ 10 milhões

Propor ao legislativo a aprovação de lei de estimula ao 
cumprimento da função social da propriedade. Ainda 
que a proposta de concessão do benefício constitua 
perda de receita, tal perda é compensada pelo aumento 
de receita do próprio programa, como também pelas 
medidas antes indicadas.

Perspectiva com as adequações legislativas relativas ao IPTU e TCRS e com a revisão 
da planta genérica de valores. 
Impacto positivo na arrecadação. R$ 20 milhões

Realizar os procedimentos legais para a cobrança do 
IPTU e da TCRS.

Incremento da arrecadação do ISSQN por intermédio da fiscalização remota e pelo 
cruzamento de informações.
Impacto positivo na arrecadação. R$ 25 milhões

Realizar os procedimentos legais para compra da fer-
ramenta de sistema.

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – 23/04/2018.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2019

Tabela 2 – Demonstrativo dos Riscos decorrentes de Demandas Judiciais
ARF (LRF, art. 4º, § 3º)          R$1,00

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor

Câmara Municipal de Contagem: ação em andamento na justiça impetrada por 
ex-servidora da Câmara Municipal. 3.991.898,75 Abertura de créditos adicionais. 3.991.898,75

TRANSCON: ação em andamento - acidente de trânsito pedido de indenização 
por danos morais, pensão vitalícia e indenização por danos físicos. Alegação de 
sinalização preponderante para acidentes. 1.499.200,00 Abertura de créditos adicionais. 1.499.200,00

TRANSCON: ação em andamento - acidente de trânsito pedido de indenização 
por danos morais, e materiais pensão vitalícia e indenização por danos físicos. 
Alegação de sinalização preponderante para acidentes. 760.500,00 Abertura de créditos adicionais. 760.500,00

TRANSCON: ação em andamento - acidente de trânsito pedido de indenização 
por danos materiais e morais pensão mensal, restituição com das despesas 
com alegação de sinalização preponderante para acidentes 468.500,00 Abertura de créditos adicionais. 468.500,00

TRANSCON: ação em andamento - queda de marquise do ponto de ônibus, 
danos materiais e pensão mensal. 857.355,00 Abertura de créditos adicionais. 857.355,00

TRANSCON: ação em andamento indenização por lucros cessantes. 100.000,000 Abertura de créditos adicionais. 100.000,000
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TRANSCON: ação em andamento -indenização trabalhista referente a valores 
da progressão vertical e horizontal no período de 5 anos. 174.005,55 Abertura de créditos adicionais. 174.005,55

TRANSCON: ação em andamento - pagamentos supostamente não repassados 
a SITRAN em decorrência de contrato administrativo. 4.744.984,00 Abertura de créditos adicionais. 4.744.984,00

TRASNCON: ação em andamento - suposta ausência de repasses de valores a 
empresas que integram os consórcios Norte e Sul. 1.709.061,90 Abertura de créditos adicionais. 1.709.061,90

TOTAL 14.305.505,20 TOTAL 14.305.505,20
FONTE: Câmara Municipal de Contagem – 16/04/2018; Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – TRANSCON – 13/04/2018.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Ata nº003/2018 – Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito horas, iniciou a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem, no 
auditório da Nova Faculdade, situada à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1996 - Cidade Industrial, Contagem – MG. Estavam presentes conforme assinatura em livro de 
presença os conselheiros titulares Antônio Cândido Sobrinho, Maria José Pinto, Josete Ramos Martins, Raymundo Luiz Rodrigues, Maria Marta do Carmo Maduro, Lucas 
Davdson Guedes, Patrícia de Cássia Silva, Nelci Barreiros da Silva, Elane Márcia Lobo (ausência justificada por atestado médico), Vera Lúcia Silva Ferreira de Oliveira, 
Paulo Simão dos Santos, Edirléia Martins Reis, Cleber de Faria Silva e João Pedro Laurito Machado. Conselheiros Suplentes Antônio Eustáquio Peixoto da Fonseca, José 
Francisco dos Santos, Corália Maria de Lima Cardoso, Wildes de Souza, Rosária Nicolau da Silva, José Maria de Melo, Maria Salete dos Santos, Vera Lúcia de Oliveira 
Ramos, João Batista Dias de Oliveira, Kênia Silveira Carvalho, Danielly Aparecida de Jesus, Ronaldo Wagner Gontijo e Carolina Silva Martins. Cleber deseja boa noite a 
todos e inicia a plenária com o Hino Nacional e o Hino da Cidade de Contagem. Após execução dos hinos, Cleber diz que após uma solicitação da mesa diretora e 
prontamente atendida pelo Secretário de Saúde Bruno, Karoline Gibson é contratada para ajudar a servidora Aline na Sede do Conselho e mais uma vez dá as boas 
vindas a ela. Após, Maria José segue com a palavra para a aprovação da ata referente à reunião do dia seis de março, realizadas algumas ressalvas e acréscimos, fora 
aprovada por unanimidade. Cleber esclarece algumas situações de o porquê não houve lanche para reunião, que inclusive era uma insatisfação dos Conselheiros e 
muitos se manifestaram oficialmente em relação à prestação dos serviços, sendo assim, está em andamento a rescisão do contrato e quando houver a substituição do 
novo fornecedor devidamente licitado, ocorrerá normalmente o fornecimento de lanche. E o segundo ponto, é que a reunião do Conselho está sendo realizada na Nova 
Faculdade devido aos auditórios da Prefeitura e Maternidade Municipal estarem indisponíveis na data solicitada. Acrescida uma pauta apresentada na Câmera Técnica 
da SAS pela Referência Técnica Saúde Bucal, Sª Ângela Regina, aprovado pela Câmera Técnica em unanimidade, que apresenta para aprovação deste Conselho o Plano 
de Execução Financeira do Bônus de Investimento para recebimento do recurso definido pela Resolução SES/MG nº6037, de 20 de dezembro de 2017, que estabelece 
os critérios e divulga os valores de rateio entre os municípios-sede dos Centros de Especialidade Odontológicas do Estado de Minas Gerais do bônus proveniente do 
saldo remanescente ao exercício de 2017, que seria a aquisição de um motor rotatório para endodontia, com movimento reciprocante de um equipamento que 
agilizará o tratamento de canal, que fará com que a qualidade do tratamento seja melhor, ampliando ainda mais vagas de atendimento para a população.  O 
investimento custará o valor de quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos. Vera Ferreira faz uma observação à mesa diretora que quando 
houver situações como essa resolução, informar aos conselheiros antes, para que seja estudado o assunto. Nelci pergunta a Ângela se não há possibilidade de incluir as 
próteses dentárias e em tréplica, Ângela esclarece que os insumos para próteses já estão inseridas no plano de custeio e deixa seu ramal à disposição de todos para 
futuros esclarecimentos. Após apresentação e explicações, colocado em votação e aprovado por unanimidade. Próxima pauta com relação à Formação da Comissão 
para acompanhamento dos cursos de capacitação, Carina da SUGEST, apresenta o projeto que tem como título Capacitação dos Conselheiros e Atores Sociais. Setor de 
convênios da SMS, juntamente com a SUGEST até final de julho desse ano, terá uma parceria com a ESP-MG, assinando um contrato para execução de quatro módulos, 
que são basicamente capacitações e cada módulo é explicado detalhadamente por Carina. Maria José faz uma observação que se precisa no mínimo de quatro pessoas 
e pessoas com disposição, que irão executar o projeto que deverá segui a agenda da ESP, ou seja, estar disponíveis para os dias que eles tiverem disponibilidades, pois 
afinal, esta capacitação é de interesse do CMSC. Se fazer presente, uma capacitação que chega em um tempo com conselheiros novos que contemplarão essa 
aprendizagem e quando der o nome, entender que em alguns momentos os conselheiros terão que renunciar compromissos particulares em função do bem comum, 
para que o curso venha atender as necessidades e demandas do CMSC. Cleber pergunta quem tem interesse e disponibilidade em fazer parte da comissão do 
seguimento usuário, colocado em votação fica definido: Maria José e Lucas (titulares); José Francisco e Nelci (suplentes). Seguimento trabalhador três conselheiros 
tiveram interesse, foram eles Vera Ferreira, Maria Salete e João Batista. Colocado em votação Vera Ferreira com nove votos, João Batista com cinco votos e Maria Salete 
com dois votos. Vera Ferreira (titular) e João Batista (suplente). Seguimento gestor Ronaldo Gontijo (titular) e Danielly Aparecida (Suplente). Seguindo a pauta, Marcílio, 
Superintendente da Vigilância em Saúde, apresenta a Resolução 6002/2018, já apresentado à mesa diretora e agora a todos os conselheiros. Cleber e Maria José 
explicam que não havia tempo hábil de uma nova plenária inclusive extraordinária para apresentar a resolução em questão, porque haviam datas a serem cumpridas e 
vinha o feriado da semana santa, apressando a mesa diretora a reunir com a vigilância em saúde. Marcílio apresenta e explica todo o consolidado de forma que fica 
referendado nesta reunião, uma vez aprovado pela mesa diretora. Maria José solicita ao Marcilio que encaminhe a planilha com os gastos e custos a todos os 
conselheiros e salienta que a mesa ainda ajudou a Vigilância com algumas informações. Marcílio se mantém à disposição para todos os conselheiros que quiserem 
procurá-lo para quaisquer esclarecimento. Em relação à pauta Relatório de Apuração, Cleber explica que foi formada uma comissão de apuração em relação à servidora 
Cleunice de Souza Barros, aonde essa comissão chegou a uma conclusão e fora lido o relatório final, constado na Ata nº23/2018 – Reunião na Sede do Conselho 
Municipal de Saúde de Contagem, realizado no dia 09/03/2018, onde o original encontra-se na SEDE do CMSC. Depois de lido pelo presidente Cleber, essa ata foi 
trazida para ciência da assembléia e a plenária, caso seja deferida será encaminhada para gestão. Colocado em votação se aprovam o relatório final em relação à 
servidora supracitada, por 15 votos a favor, uma vez que o conselheiro Ronaldo precisou ausentar-se, o relatório final, será encaminhado para SUGEST. Seguindo a 
pauta, inicia a apresentação do RAG 2017, pelo Dr.Newton Sergio do setor da ASPLAN da SMS, juntamente com Alexandre Viana da Superintendência de Urgência e 
Rúbia da ASPLAN. Maria José pede a palavra, diz que a apresentação do Dr. Newton foi muito boa, mas lembra um pequeno detalhe, que esta RAG 2017, não chegou a 
tempo ao Conselho, foi o recesso da semana santa por isso ela não teve tempo de ler todo o RAG 2017 e que não tem condições de aprovar um documento que não 
tenha sido lido pelos conselheiros, apropriar de todas as informações e diz também querer saber o parecer de todas as Câmaras Técnicas, se colocar em votação o RAG 
2017 na data de hoje, todos os conselheiros estarão sendo irresponsáveis. Sugere uma reunião extraordinária inclusive com a presença dos ex-conselheiros do biênio 
anterior que irão poder ajudar nesta votação. Cleber diz que o material apresentado pelo Dr.Newton, Alexandre e Rúbia ficará à disposição na SEDE do Conselho para o 
conselheiro que desejar, pede que leve um pen drive para que se copie, uma vez que o material é muito pesado para que seja enviado por e-mail e inviável o número de 
cópias para ser xerocado. Colocado em votação, uma plenária extraordinária para o dia 24/04/2018, para aprovação do RAG 2017. Aprovada por quinze votos a favor 
será realizada a reunião extraordinária para votação. Inicia os informes com o seguimento usuário, conselheira Nelci disse que teve um problema com uma pessoa que 
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ela estava acompanhando, que passou o caso para Renata do Distrito, e solicita ao Sr. Maurício, superintendente da SAS, que não retire a Renata de lá, uma vez que sua 
prestação de serviços é muito eficiente. Entrega nas mãos do presidente Cleber a reclamação de uma usuária com seus dados e solicita retorno, que agora ela fará tudo 
documentado. Rosária aproveita a solicitação de Nelci e pede ao Maurício que não tire a Júnia do distrito Ressaca ao qual ela faz parte, segundo ela, Júnia é uma 
excelente profissional. Jéssica também faz das palavras de Rosária as suas, salienta que deixou um documento aos cuidados de João Machado na Maternidade 
Municipal de Contagem referente a problemas com servidores efetivos na unidade, que não querem trabalhar e não obteve resposta e reclama também do Manchester 
e pediu para gestão observar. Inah pede a palavra e faz um clamor pelo São Luiz I que não tem conselho, que entrou bandido na Unidade e a roubaram e pergunta 
onde está a Guarda Municipal Patrimonial, que deveria ser presente na unidade, que não vê um GMP se quer passando perto das unidades. O São Luiz II, no aglomera-
do Morro do Pilar está sem agente de saúde, como houve um processo seletivo, Inah exige um agente de saúde no Morro do Pilar, solicita intervenção do Conselho 
nesta questão. José Maria Melo apresenta um jornal que é distribuído há muito tempo para a região do Eldorado, fornecido por um vereador, fazendo propostas para o 
espaço do antigo Pronto Socorro JK. Salienta que mesmo antes dessa gestão assumir o governo, essas propostas já circulavam no Eldorado, por ser um espaço grande, 
mais de dois mil metros quadrados, surgiu uma nova proposta de um Centro Oftalmológico. Sr.José Maria lembra que em primeiro lugar todos precisam de saúde, 
acompanhar o que será feito neste espaço, quer deixar registrado essa questão e pede um posicionamento da Secretária de Saúde de Contagem. Sr. Wildes pede a 
palavra, fala que está satisfeito com outro sobrenome que a cidade de Contagem ganhou, “Contagem das nascentes, cidade verde”, e quando foi confeccionado este 
certificado, Sr.Wildes estava presente. Ele salienta que embora ele seja conselheiro seguimento usuário, ele observa todo o trabalho tanto do trabalhador como gestor e 
homenageia a todos com uma música cantada por ele. Após inicia os informes seguimento trabalhador Sr. Paulo diz que as mudanças envolvendo diretoras de distritos 
não estão agradando a polução, segundo ele precisam sentar os conselheiros e gestão para falar sobre o assunto, se precisa mudar, primeiro deveriam conversar com o 
CMSC.Deixa registrado uma vez que o superintendente da SAS, Sr.Maurício estava presente na assembléia. Fala também de um relatório que entregou ao presidente 
Cleber sobre a UPA.JK e ainda não obteve resposta. Elogia a Equipe 69 do bairro Funcionários e dá os parabéns ao Sr.Maurício. Com a palavra Vera Ferreira, diz ter 
passado mal no meio do caminho com uma dor no peito, indo para uma reunião, como estava próxima à UPA.JK foi para lá ser atendida. Entrou por volta de meio dia e 
saiu às dezessete horas e oito minutos. Ela diz ter passado pela triagem, verificou a pressão arterial e foi classificada com a cor verde. Aguardou atendimento e quando 
entrou na sala do médico que ele perguntou o que ela tinha, ele solicita um ECG. Segundo ela, se um médico suspeitou de algo e somente depois de cinco horas de 
espera pediu o exame, imagina quem estava ainda aguardando? Enquanto ela esperava, pôde perceber que havia muitas pulseiras azuis e verdes e a maioria das 
pessoas ao redor dela, não havia nem aferido pressão (reclamação Manchester), diz que foi uma vergonha, salienta que necessitam também de cursos de humanização. 
Solicita ainda a padronização de formulários de demandas de pacientes, principalmente quando houver visitas técnicas, também reclama sobre as trocas de diretoras 
de distrito. Solicita os telefones de todas as unidades de saúde do município. João Batista complementa a fala do Inah, diz que os funcionários da unidade São Luiz, 
ligaram para saber o que os conselheiros podem fazer perante o que está ocorrendo na unidade, então ele perguntou se já ligaram para o diretor do distrito, pois 
segundo João Batista, as pessoas estão atropelando a ordem, por haver uma hierarquia. Agradece ao João Machado o tratamento da Srª Raimunda da equipe dele que 
está muito satisfeita com o atendimento no HMC, segundo a usuária o HMC está cem por cento. Elogia o atendimento da UPA.Petrolândia, que ele obteve em duas 
vezes que precisou utilizar os serviços. Maria Salete fala da demanda do Bernardo Monteiro, que segundo ela já foi passado para o Sr.Maurício e para o Gerente 
Valdemar que estão sem médicos e a demanda é muito grande e reclama também da falta de protetor solar para os ACE’s e ACS’s. Edirléia faz uma observação em 
relação aos pacientes e suas classificações de risco, será que os pacientes não estão tendo informações e procuram UPA’s sem passar nos postos de saúde ou as UBS’s 
não estão comportando mais a população que cresceu? Se usuário chega a uma unidade básica de saúde e não consegue atendimento para aquele momento devido 
também a falta de médicos e enfermeiros, ele irá procurar outra unidade ou até mesmo uma unidade de pronto atendimento, a que estiver de porta aberta a ele. Fala 
também do centro de controle de zoonoses, alguém para fiscalizar as obras, porque tem locais sem condições de uso. Seguimento gestor Maurício diz que respeita 
muitos os conselhos, que é militante nessa área há muitos anos, escutou e respeita os questionamentos de cada pessoa que falou nesta assembléia. Que o CMSC faz 
gestão para o município de Contagem e quando ele assumiu a SAS, fora feito um diagnóstico, andou nas UBS’s, chegando às sete horas da manhã, como por exemplo, 
o Bernardo Monteiro, unidades que estavam abrindo às oitos horas, passou a abrir às sete horas, padronizando o serviço. Cada pessoa no decorrer de sua vida acumula 
experiências, deu exemplo do Cleber que tem uma experiência de gestão, Danielly, Kênia e eles trocam experiências de municípios, estado e afins. A Renata tem uma 
experiência grande no distrito Nacional, da mesma forma a Júnia, cita as duas porque foram as mais colocadas em questão nesta assembléia. Então, Maurício entende 
que elas podem compartilhar experiências que elas tiveram em cada distrito, não quer dizer que elas irão ficar lá definitivamente, mas contribuir com o município de 
Contagem. E gestão se faz assim, compartilhando experiências, aprendendo uns com os outros e elas são capacitadas atuar no coletivo e não na individualidade. 
Responde também a pergunta da assembléia que os distritos não serão unificados. Em relação à questão da segurança no São Luiz, Maurício responde que fora 
realizado orçamento para vigilância, monitoramento e alarme nesta unidade e foi encaminhado ao setor de licitação para resolver os trâmites burocráticos.  Conselheira 
Danielly pontua duas questões que foram levantadas, a questão do processo seletivo do ACS, no edital esta uma vaga para cada distrito, mas na verdade é quadro de 
reservas o que não impede de chamar mais agentes comunitários diante da necessidade do município. Para recompor as equipes, logo após o processo seletivo serão 
chamados de acordo com um estudo que foi feito da quantidade ideal de ACS’s para determinada equipe de saúde da família, respeitando algumas questões de 
particularidades dessas equipes. Com relação aos estudos dos territórios das equipes, já foi feito um estudo dos territórios juntamente com cada diretor de distritos e 
referências técnicas. O que depende para remanejar estas equipes são vários fatores, desde a construção, estruturas e tentando adequar o que se tem de estrutura hoje. 
Júnia e Renata solicitam a palavra, agradecem a manifestação de carinho dos conselheiros e convidados para com elas, porém ressaltam que elas estão à disposição do 
município, com objetivo de somar ao município, trabalhando para Contagem por uma saúde melhor. Estarão à disposição como sempre por telefones ou nas unidades 
para a população e todos que necessitarem. Diante do assunto exposto, Cleber pede um voto de confiança com uma possibilidade de avaliação para verificar se as 
coisas estão caminhando dentro daquilo que é bom para todos. Maurício conversou com toda sua equipe, Cleber participou de algumas reuniões e disse que nada está 
sendo feito na base do “achismo” e sim visando o coletivo. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata pela servidora Aline Rocha, com término às 21 h: 25 
min.,  que será lida e após aprovada, publicada no Diário Oficial do Município de Contagem.

Ata nº004/2018 – Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito horas, iniciou a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de 
Contagem, no auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, situada à Praça Tancredo Neves, nº200, bairro Camilo Alves, Contagem – MG. Estavam presentes 
conforme assinatura em livro de presença os conselheiros titulares Antônio Cândido Sobrinho, Maria José Pinto, Josete Ramos Martins, Maria Marta do Carmo Maduro, 
Patrícia de Cássia Silva, Nelci Barreiros da Silva, Elane Márcia Lobo, Paulo Simão dos Santos, Edirléia Martins Reis, Bruno Diniz Pinto, Cleber de Faria Silva e João Pedro 
Laurito Machado. Conselheiros Suplentes Vânia Maria de Souza, Corália Maria de Lima Cardoso, Wildes de Souza, José Maria de Melo, Maria Salete dos Santos, João 
Batista Dias de Oliveira, Elaine Ferreira da Silva Fernandes, Kênia Silveira Carvalho e Daiana A. Penido de Souza, em substituição à conselheira Carolina Silva Martins. 
Cleber deseja boa noite a todos e inicia a plenária com o Hino Nacional e o Hino da Cidade de Contagem. Após execução dos hinos, Cleber lê um Ofício do HMTJ (UPA. 
JK), entregue à mesa diretora do CMSC, assinado pelo diretor e conselheiro Gustavo Campos, a substituição da conselheira seguimento gestor suplente Carolina Silva 
Martins por Daiana A.Penido de Souza, que também será a nova Referência Técnica em Enfermagem da UPA.JK. Maria José dá as boas vindas à Daiana e solicita uma 
salva de palmas. Seguindo a pauta da convocatória, Cleber solicita a Maria José que conduza a aprovação da RAG/2017. Maria José pergunta à assembléia se alguém 
deseja fazer alguma colocação, uma vez que será aberto espaço para algumas falas, fazendo as inscrições com a mesa e conforme rotina, respeitando cada seguimento. 
Houve algumas reclamações em relação ao curto tempo para poder apreciar o RAG 2017, porém a mesa diretora ressalta que o tempo foi decidido em plenária no dia 
dez de abril, todos concordaram e votaram que fosse na reunião extraordinária do dia vinte quatro de abril e inclusive cada conselheiro, conforme plenária concordou 
de vir na SEDE do CMSC copiar em seu pen drive ou HD externo o RAG para fazer suas respectivas análises. Seguimento usuário Vânia Maria diz que o RAG deveria ser 
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um documento impresso e que deveria ter mais de trinta dias para ser avaliado, ressalta que não foi buscar devido à falta de tempo e deixa claro que não aprova. Nelci 
diz que precisa ser aprovado para que venha o repasse para o município. Maria José diz que o relatório só poderá ser aprovado mediante algumas ressalvas e citará três 
como, por exemplo, a UPA.JK, onde foram realizadas algumas reuniões com a gestão, direção, colocadas algumas pontuações, feitas algumas reclamações e até o 
presente momento não adiantou , se paga muito para a UPA e o serviço oferecido é de má qualidade, segundo Maria José o CMSC não pode responder por esse crime 
que fere toda população de Contagem. Outra ressalva na mesma linha e que todos os conselheiros desejava que o Laboratório Labclin fosse embora, recebendo de 
coração aberto o Laboratório Santa Casa, como prestador de serviços e se olhar as questões contratuais, eles descumprem todas e os conselheiros não podem fechar os 
olhos para isso. Maria José diz que existe uma ata, mas não soube informar em qual secretaria está protocolada, que dá direito a comprar tudo quanto é tipo de móveis 
com valores exorbitantes, dentro do contexto do plano anual, a SEDE do CMSC teve o direito de adquirir mobílias, e na tomada de preços o que foi listado de mais caro 
dentro do CMSC, foi no valor de seis mil reais e nesta ata consta valores até quinze mil reais e ela não sabe até que ponto ela está sendo usada, assim como outros 
contratos. Ressalta que é preciso reconhecer os passos que foram dados dentro do município, a qualidade, a melhoria, mas o Conselho não pode fechar os olhos para 
essas questões. Maria José disse que não está na reunião para desaprovar o RAG 2017, mas essas ressalvas acima deverão constar de forma clara para a aprovação. 
Após, Cleber cumprimenta o Secretário Municipal de Saúde Bruno Diniz, também conselheiro seguimento gestor e o convida para compor à mesa. Seguimento 
trabalhador Elane Lobo diz que não estava presente na última reunião, pois estava doente e sua ausência foi justificada com o atestado médico, segunda questão 
apontada pela conselheira é que deveria ter um prazo de pelo menos sessenta dias, pois é lei, para que os conselheiros pudessem apreciar o material e dar um parecer 
dessas quatrocentas e noventa páginas e ela não pode ler todas, diante desta questão ela não tem como aprovar o RAG/2017. Seguimento gestor João Machado diz 
que falará como conselheiro e que trabalhou com relatório de gestão em quatro municípios e que nunca viu um relatório tão completo como esse. Que estava à 
disposição no CMS para os conselheiros terem acesso, segundo João, o conselheiro deverá se colocar no lugar de conselheiro e também ir à busca, pois nem tudo cairá 
no colo, é inviável fazer uma impressão de quatrocentas e noventa folhas para cada conselheiro, uma vez que possui esse material digital. Cleber faz uma colocação em 
relação ao tempo para apreciação do material do RAG/2017, o que está sendo seguido na reunião, não foi proposto pela gestão, foi colocado em plenária e decido em 
votação pelos conselheiros. Maria José esclarece a Elane Lobo que o RAG 2017 entrou para o CMSC em 28/03/2018 enquanto muitos estavam em recesso, Dr. Newton 
não estava e cumpriu seu prazo e como a plenária estava marcada para o dia dez de abril, não houve tempo de passar todo o relatório aos conselheiros, tornando 
inviável sua votação no dia dez de abril, sendo votado então a prorrogação do prazo para data de hoje, para a apreciação de todos. Dr.Newton faz esclarecimentos 
pertinentes ao RAG/2017 e algumas questões inseridas acima e agradece a oportunidade. Dando seqüência após explicações do Dr. Newton e às apreciações da plenária 
e seguindo exatamente o deferimento da última reunião, Cleber diz que será colocado o relatório em votação com as ressalvas, conforme convocação realizada. Sr. 
Paulo Simão ressalta que essa reunião extraordinária foi unânime sua votação para a data de hoje. Nelci solicita que seja constada a ressalva da prestadora Prestarh nos 
PSF’s, uma vez que estão recebendo um bom valor e que seu atendimento também deverá ser de boa qualidade, precisa ser melhor avaliada. Josete fala que com toda 
a sua dificuldade e problemas particulares, ela conseguiu um tempo de ir à SEDE do CMSC, comprou um pen drive somente para estas questões e foi em busca do 
relatório, a não aprovação, seria uma falta de respeito. Cleber diz que todas as colocações são pertinentes, porém precisa-se seguir o objetivo da convocatória. 
Verificado o quórum, inicia a votação, por quatorze votos a favor, duas abstenções e nenhum voto contra, é aprovado o RAG 2017. Em seguida a segunda pauta: Falta 
de repasses do Estado de Minas Gerais ao município de Contagem, explanada pelo Secretário Municipal e também conselheiro Bruno Diniz, que cumprimenta os 
presentes, diz que é uma honra estar com todos, parabeniza Dr. Newton pelo trabalho desempenhado no RAG/2017, um relatório excepcional, com transparência, se 
comparando com relatórios dentro do SARGSUS de 2010 até o recorrente ano .Bruno fala aos conselheiros que é necessário alinhar algumas questões, não somente 
criticar, mas atuar com relatórios, visitar as unidades e ser específicos em suas críticas construtivas. Exemplifica que a UPA.Jk faz quinze mil atendimentos por mês, 
numa população em que quarenta e nove por cento tinha plano de saúde, hoje são trinta por cento, que a demanda do município aumentou, várias pessoas vem de 
outro município buscar atendimento em Contagem, segundo Bruno, o interior e regiões metropolitanas  está um caos na saúde, Belo Horizonte fechou portas, o 
Hospital João XXIII está sem tomógrafo, e o HMC está fazendo tomografia dos casos urgentes do João XIII, pois Contagem é um município solidário, mas a situação é 
crítica no Estado de Minas Gerais, é muito bonito mencionar o SUS na Constituição Federal, falando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas 
ultimamente em Contagem está se fazendo saúde publica apenas com o Governo Federal e Municipal, o Governo do Estado não está fazendo a parte dele. No ano de 
2017 os doze por cento empenhados ao Município, apenas cinco por cento foi repassado pelo Estado, a dívida do Estado com o município de Contagem, chega a 
oitenta milhões de reais e isso reflete na assistência à população, diante deste cenário precisa-se discutir isso de forma objetiva e prática. Betim fechou atendimento de 
obstetrícia, e o período de primeiro de abril até a data de hoje, a Maternidade Municipal de Contagem realizou trezentos e noventa partos, passará de quinhentos 
partos esse mês e grande parte desses partos, quase cem são de outros municípios, UPA.JK está com dez pacientes de ortopedia, cinco pacientes não são do município 
de Contagem. Bruno solicita a todos que compreendam a situação, de 2017 até a presente data o município avançou muito, mas ainda há muito por fazer, porém não 
podemos perder o foco, objetivo, tem que ter planejamento. Nunca foi feito pregão eletrônico na saúde de Contagem e esta gestão está fazendo, pra comprar melhor, 
buscar melhores preços, Bruno convida a todos a participarem dos pregões, participarem das licitações, exemplifica a licitação de oxigênio que foi fechada com 
quarenta e dois por cento de redução de custos, graças ao pregão eletrônico, uma vez que antes não havia sistema informatizado, está sendo finalizada também a fibra 
óptica de internet em toda rede de saúde, internet de qualidade, assim se faz gestão. Elogia os servidores públicos, diz haver muitos servidores bons no Sistema Único 
de Saúde e que é importante valorizá-los. Volta à questão que na Constituição é clara que a saúde é dever da União, Estado e Município, mas como se faz então a 
gestão tripartite? Em Contagem não existe gestão tripartite. O que é gestão tripartite no Brasil, ou que deveria ser? Deveria ser cinqüenta por cento dos gastos da 
saúde, responsabilidade do governo federal, vinte cinco por cento cada, dos governos estadual e municipal, que seria o custo total da saúde. Aí tem uma lei comple-
mentar 141 de 2012, que definiu teto de gastos da saúde que seria quinze por cento por conta do município, Bruno salienta que dos doze por cento empenhados do 
Estado, ele pagou apenas cinco por cento e o governo federal de dez por cento empenhados, pagaram nove por cento. Na assistência farmacêutica, Contagem tem 
quase quatro milhões para receber e quem fica no prejuízo são os usuários que vivem em nosso município. Todas essas explicações foram apresentadas e explanadas 
pelo secretário Bruno a todos os conselheiros presentes e convidados e salienta que esta apresentação ficará disponível para cada conselheiro. Diante do exposto 
chegará um momento que a SMS irá começar a trabalhar com prioridades e não é isso que o secretário gostaria que acontecesse, mediante este cenário crítico, Bruno 
Diniz solicitou junto à Comissão de Saúde da Câmara de Contagem ajuda e eles foram semana passada na Assembléia Legislativa e pediram a Comissão de Saúde da 
Assembléia para fazer uma audiência pública aqui em Contagem e nesta quarta-feira, vinte cinco de abril do corrente ano, às dezessete horas e trinta minutos, ela 
ocorrerá e será realizada na Câmara Municipal de Contagem. Bruno ressalta que será muito importante a participação dos conselheiros municipais, da população, 
usuários e de lideranças. E se o Estado não se posicionar, terá que ser avaliado redução ou suspensão de procedimentos eletivos e priorizar situações mais urgentes, 
construir soluções. Bruno se coloca à disposição de todos e encerra seu discurso. Cleber dirige a palavra à conselheira Josete que deseja fazer uma sugestão, que se faça 
uma moção em nome do CMS, em repúdio ao não cumprimento dos repasses pertinentes ao Município de Contagem. Vânia diz que deverá enviar a moção também 
para todos, seja para o Estado, Conselho Estadual. Nelci diz que esta moção deverá ser encaminhada ao Ministério Público e diz também estar preocupada com os 
idosos e suas internações. Informe seguimento usuário, Inah diz que é preocupante o futuro da saúde. Edson Machado se identificou como radialista, mas naquele 
momento estava ali como usuário do SUS, relata um fato ocorrido com ele sobre a falta de comunicação dentro do CCE Iria Diniz, no departamento de consultas 
especializadas, onde sua esposa aguardava um encaminhamento no Iria Diniz e seu pedido nem tinha sido carimbado pelo médico. Diz também que estava com uma 
artrose e desde 2015 aguardava atendimento e somente neste ano saiu sua consulta e que chegando o dia consultar, foi muito mal atendido pelo médico Anderson, 
segundo ele, mal humorado e mal preparado. Sugere capacitação para os médicos. Procurou o Magno do CCE Iria Diniz que o encaminhou para um tratamento em um 
receituário médico. Edson falou que está na hora não somente de transferir servidores, como também gestores. Vânia elogia a Câmara Técnica da ASCOM e o pessoal 
do setor de engenharia da SMS na pessoa de Claret e solicita esclarecimentos em relação ao processo do “Posso ajudar”. Elogia João Machado em sua apresentação na 
Câmara Técnica do Complexo Hospitalar e os ganhos enormes do HMC como a canalização pluvial, CME bonito e organizado, pediatria funcionando no terceiro andar, 
duzentas e cinqüenta e uma ressonâncias realizadas e bem feitas. Laércio cumprimenta a todos e concorda com alguns pontos expostos pelo Edson e pergunta sobre a 
questão do terreno do Iria Diniz. Sugere também um lugar mais central para o prédio da SMS, tipo na Avenida João César de Oliveira, pois onde a SMS se encontra 
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atualmente é muito fora de mão. Seguimento trabalhador Elane Lobo faz duas perguntas: Além da Moção de Repúdio, da Audiência Pública referente ao dia vinte cinco 
deste mês, existe instrumento legal que obrigue o repasse do Estado para o Município? Como fica a situação do débito do Estado com o município findada a 
atual gestão em dezembro de 2018? Maria Salete agradece João Machado o atendimento que o irmão dela obteve no HMC, agradece ao secretário Bruno os dois psicó-
logos que foram para o PSF, mas ainda solicita um médico. Seguimento Gestor Bruno Diniz responde e esclarece alguns questionamentos. Em relação aos servidores, 
quando houver alguma reclamação, documentar, ter testemunhas, procurar também a ouvidoria, pois o servidor também tem o lado dele de se defender. Em relação 
aos estagiários do “Posso ajudar” é uma parceria de faculdades com a SMS, são estagiários de níveis superiores. Em relação à desapropriação do CCE Iria Diniz, Bruno 
ressalta que foi uma questão do tempo do Prefeito Ademir Lucas, e não foi pago o precatório quase cem milhões de reais, a prefeitura deve e eles entraram na justiça. 
Foi feita uma negociação e naquele quarteirão do CCE Iria Diniz será construído um novo CCE, cujo projeto arquitetônico será aprovado pela SMS e não tem previsão de 
saída. Bruno salienta que essas decisões são sempre pensando na população, buscando acessibilidade. Em relação à localização da SMS, foi feito um estudo de reforma 
do prédio para verificar os custos caso a SMS fique mesmo no Jardim Industrial, se valerá a pena ou não. Repasses do Estado, respondendo a conselheira Elane, as 
resoluções de pagamentos do Estado são muito frágeis e vem descrito como, por exemplo: Recurso de incentivo a custeio ao Município de Contagem para o serviço de 
determinadas questões e foi explicado detalhadamente, assim como outros esclarecimentos não inseridos em pauta. Inicia a votação para a moção do não repasse do 
Estado ao município de Contagem e um cronograma de pagamento, conduzida por Cleber e todos votam a favor. Maria José fala aos conselheiros que é importantíssi-
mo solicitar ao CMSC formulários de demandas, pois muitas questões discutidas nesta reunião irão para a mesa diretora, embora muitas questões o secretário tenha 
respondido, nem tudo irá diretamente para ele, muitas questões levantadas deveriam ir para Superintendências responder. Fala da importância do Conselheiro visitar os 
locais, conversar com as pessoas e registrar tudo por escrito, não apenas jogar no grupo do aplicativo WhatsApp ou verbalmente. Essas demandas deverão chegar por 
escrito para as secretárias do CMSC que posterior será encaminhado à mesa diretora. E mais uma vez é justificado o porquê muitos cartões de transporte ótimo não 
chegaram aos conselheiros, devido a entrega atrasada de documentações e agradece a presença do Secretário Municipal de Saúde de Contagem, Bruno Diniz. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata pela servidora Aline Rocha, com término às vinte horas e cinqüenta e um minutos, que será lida e após aprovada, será 
publicada no Diário Oficial do Município de Contagem.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Presencial nº 101/2017, Processo nº 240/2017, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR/PROTETOR 
SOLAR PARA PELE COM REPELENTE DE INSETOS E BLOQUEADOR/PROTETOR SOLAR PARA PELE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: a licitante COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME, no 
valor total estimado de R$ 145.600,00. Dotação Orçamentária 339030 28.  Cleber de Faria Silva  – Secretario Municipal de Saúde.  Em 22 de maio de 2018.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM         
   Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Contagem

Portaria nº. 098, de 29 de maio de 2018.

Dispõe sobre exoneração de servidor em cargo público.

O Secretario Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015. 

RESOLVE:

Art. 1° - Nos termos dos pedidos protocolizados na Diretoria de Administração de Pessoal, EXONERAR da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e 
de Urgência de Contagem – FAMUC, os servidores abaixo relacionados.

NOME MATRÍCULA CATEGORIA
DATA DA EXONERA-
ÇÃO

JOSELICE FATIMA DA S SORIANO 169027 AUXILIAR DE ENFERMAGEM II 01/03/2018

CRISTINA DE SOUZA COSTA 133017 TECNICO EM RAIO X 04/04/2018

RAQUEL TRAJANO FLAVIO 135036 AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 05/04/2018

FERNANDA KARINA DE JESUS PEREIRA 201953 TECNICO EM ENFERMAGEM 21/01/2018

WELLINGTON ANTONIO FARIA JUNIOR 43009 TECNICO EM LABORATORIO 21/02/2018

LEONARDO HENRIQUE FRADE 183066 MEDICO CARDIOLOGISTA 2/03/2018

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às datas das respectivas exonerações.

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

Contagem, 29 de maio de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 118, DE 04 DE JUNHO DE 2018.

Designa responsáveis por setores no âmbito do Complexo Hospitalar do Município de Contagem dá outras providências.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições legais e considerando solicitação da Superintendência do Complexo Hospitalar deste Município de Contagem, 

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam os servidores abaixo relacionados designados para responderem administrativamente pelos setores a seguir definidos:

Maternidade e Centro Materno Infantil
Ana Flávia Palmeira Braga
Setor de Pediatria e Pronto Atendimento Pediátrico
Janete Aparecida Justino Sekiya
Setor de Alojamento Conjunto
Marta Aparecida Paula Miranda
Bloco Obstétrico
Alessandra Cristina Oliveira Soares
Setor de CTI - Neonatal/Pediátrico

Hospital Municipal José Lucas Filho
Flávia Fabiane de Brito Freitas
Diretoria Geral do Departamento de Enfermagem
Vívian Carlech Melo de Oliveira
Setor de CTI – Adulto
Patrícia Esteves Alcântara Gomes
Setor de Faturamento
Marcos Adriano da Costa
Setor de Suprimentos
Denise Conceição Soares
Setor de Nutrição e Dietética
Paulo Antônio Martinho
Setor de Telefonia, Recepção, Portaria e Transporte
Elônio Stefanele Gomes
Setor de Rouparia e Serviços Gerais

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

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

Contagem, 05 de junho de 2018.

Cleber de Faria Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 119, DE 16 DE MAIO DE 2018.

Convoca servidores em situação de acúmulo de cargos, não admitido constitucionalmente, no âmbito do Sistema Municipal de Saúde e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições legais e delegação recebida, considerando o cumprimento fiel da Constituição da República, a legislação mu-
nicipal aplicável, Lei 2160/1990, que preceituam a vedação de acumulação de cargos e empregos públicos, do que se excetuam apenas a de dois cargos de professor, a 
de um cargo técnico ou científico com outro do magistério e a de dois cargos / empregos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas e ainda que a veda-
ção se estende às autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e às sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público, finalmente, que ainda que permitida a acumulação, está condicionada à comprovação da compatibilidade dos horários a serem cumpridos,

RESOLVE:
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Art. 1º - Convocar os servidores e empregados públicos em situação de acúmulo de cargos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem para que se apre-
sentem à SUGESP (Superintendência de Gestão de Pessoas) munidos de documentação comprobatória dos eventuais vínculos de que seja titular junto a este ou a outro 
Município, Estado ou União e nestes, suas autarquias, fundações, empresas e sociedades de economia mista, em até 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do 
presente ato.

Parágrafo único – A manifestação do servidor far-se-á na forma do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - O não comparecimento do servidor na forma e data nesta Portaria implicará na imediata abertura de processo administrativo, para apuração das responsabili-
dades.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Portaria em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 16 de maio de 2018.

Cléber de Faria Silva 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Portaria nº 129, de 29 de maio de 2018.

Dispõe sobre extinção de contrato temporário de pessoal.

O Secretario Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1° - EXTINGUIR, nos termos dos pedidos protocolizados no Departamento de Administração de Pessoal, os contratos administrativos a seguir relacionados:

NOME MATRÍCULA CATEGORIA DATA DA RESCISÃO

PAMELA DOS SANTOS  VIANA REIS 201635 ASSISENTE ADMINISTRATIVO 08/03/2018

JONATHAN  PHILIP SOUZ SA 203978 MEDICO DA FAMILIA 09/4/2018

MARIANE BARBOSA DEUSDET 203900 CIRURGIÃO DENTISTA DA FAMILIA 26/04/2018

MICHELLE TEBALDI RUBACK 203458 NEUROCIRURGIÃO 01/04/2018

SHIRLEY APARECIDA CORDEIRO MAGALHAES 204209 TECNICO EM ENFERMAGEM 22/04/2018

 ROBERTA CRISTINA ALVES MACEDO 203983 MEDICO DA FAMILIA 05/05/2018

BARARA VIANA AZEVEDO 204032 MEDICO DA FAMILIA 28/02/2018

ALEXANDRE SOUZA GONVEIA 203050 MEDICO PSIQUIATRA 28/2/2018

VANESSA BRANDÃO DE SOUZA 203093 MEDICO CLINICO GERAL 1/03/2018

ANA ELISA ALVES MELO 203965 MEDICO DA FAMILIA 01/03/2018

MATHEUS PAIVA DE SOUZA 204052 MEDICO DA FAMILIA 01/03/2018

DRISS HALLABI PERNA 203751 MEDICO CIRURGIÃO 01/03/2018

NICOLLI CAROLINI CARNEIRO 203945 MEDICO DA FAMILIA 01/05/2018

PAULO AFONSO CARNEIRO DE MELO 204024 MEDICO CLINICO GERAL 02/03/2018

ALVARO HUMBERTO GARCIA ZANCHOT 204009 MEDICO DA FAMILIA 28/02/2018

PATRICIA DE SOUZA PAULINO 203752 TECNICO EM ENFERMAGEM 27/02218

FERNANDA CABRAL PIANCASTELI 204019 MEDICO CLINICO GERAL 7/03/2018

LILIAN JORDANA DE MELO 203989 MEDICO DA FAMILIA 26/02/2018

DANIEL ALVES FREITAS 203112 MEDICO CIRURGIÃO 01/03/2018

ANA CAROLINA AGUIAR DO NASCIMENTO 235550 MEDICO NEFROLOGISTA 14/03/2018

ANDRE CARNEIRO DE MIRANDA 203961 MEDICO DA FAMILIA 0/03/2018

VANESSA TEIXEIRA ZANETTI 203115 MEDICO CIRURGIÃO 28/02/2018

YONA GERALDINA DA COSTA COLODINO 202460 MEDICO CLINICO GERAL 02/02/2018

MARISZELIA POLIANE RODRIGUES 203729 ENFERMEIRO DA FAMILIA 01/03/2018

ADRIANA DE FATIMA DOS SANTOS MEIRA 204080 MEDICO PSIQUIATRA 02/04/2018

JULIANA FONTES SILVA 203734 MEDICO CLINICO GERAL 01/3/2018
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JOSE MARIA BRAGA NETO 202759 MEDICO CLINICO GERAL 06/03/2018

ANA PAULA APARECIDA NEVES LIMA 204091 TECNICO EM ENFERMAGEM 22/03/2018

MARCEL FELIPE BRAGA 203838 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02/04/2018

IANA ORLANDO LARA PEREIRA 203975 MEDICO DA FAMILIA 27/03/2018

LETICIA DE BRITO SOARES SILVEIRA 204033 MEDICO DA FAMILIA 09/03/2018

MARIA DO PERPETUO SOCORRO SANTOS 203759 TECNICO EM ENFERMAGEM 24/022018

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às respectivas datas da extinção contratual.

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

Contagem, 29 de maio de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

PORTARIA Nº 141, DE 05  DE JUNHO DE 2018.

Dispõe, em caráter permanente o desempenho da Subsecretária em Saúde e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar Municipal nº 247/2017 e do Decreto Municipal nº 461/2018, 
considerando as atribuições para o exercício do cargo, considerando a possibilidade de afastamento do Secretário de Saúde do Município por períodos mais extensos, 
considerando que as ações, decisões e atividades da área da saúde requerem eficiência e dinamismo do titular;

R E S O L V E:

Art. 1º. No âmbito das competências da Secretaria Municipal de Saúde, caberá ao titular da Subsecretaria em Gestão em Saúde assinar e providenciar os encamin-
hamentos das decisões autorizadas pelo Secretário Municipal de Saúde de Contagem, a seguir discriminadas:
                    I . Procedimentos da rotina administrativa:
Contratos de servidores;
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP);
Atesto de folhas de ponto;
Guias de entrada em serviço;
Termo de flexibilização de jornada;
Autorização de extensão de jornada;
Notas de autorização de pagamento (NAPs);
CTPS;
Gratificação de Incentivo a Produtividade – GIP;
Gratificação de Atividade Fiscal – GAF;
Gratificação de Atividade Técnica – GAT;
Estipêndio por locomoção;
VEPE – Valores Exclusivos para empenho (Estado);
Portarias;
Editais de Convocação.
II. Expedientes:
Ordens de serviço em geral;
Recebimento de notificações;
Expedição de Notificações;
Respostas as Promotorias de Justiça, Defensoria Pública e Conselhos.

Art. 2. Esta Portaria entra em vigor nada data da sua publicação.

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

Cumpra-se. Registra-se e publique-se.

Contagem, 05 de junho de 2018.



"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, 7 de junho de 2018 Página 33 de 39 Diário Oficial de Contagem - Edição 4358

Cléber de Faria Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2018, PROCESSO N°. 053/2018, EDITAL Nº 030/2018 - EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM GEOMEMBRANA, BEM COMO A PREVISÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COMO EXECUÇÃO DE CANAL RETAN-
GULAR, ESTACAS 25+00,00 A ESTACA 55+00,00, NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE CONTAGEM.

Às licitantes,

Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório supra, vem a Comissão Permanente de Licitações informar:

QUESTIONAMENTO Nº 01

“Vimos por meio desta, solicitar esclarecimento a respeito da garantia de proposta.
No caso de uma caução, devo protocolar o comprovante da garantia na prefeitura e apresentar o mesmo no ENVELOPE 01?

"4.2.4.4. Comprovação da prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor de R$ 57.580,27 (cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e sete 
centavos) em qualquer das modalidades e nas condições previstas no parágrafo primeiro do artigo 56, da Lei Federal 8.666/93. Tal garantia deverá ter validade mínima 
de 60 (sessenta) dias e ser protocolada na Tesouraria da Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Contagem. A empresa que optar pelo depósito bancário deve-
rá apresentar o comprovante na Tesouraria e requerer uma Certidão. A garantia apresentada no ENVELOPE N. 1 será validada pela Comissão Permanente de Licitações, 
que providenciará o seu recolhimento à Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda.
Observações: As garantias de proposta das licitantes serão devolvidas dentro de quinze dias da data de contratação da licitante vencedora ou dentro de mesmos quinze 
dias da data de expiração do prazo de validade da sua proposta."

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 01

Caso a licitante opte por protocolizar a o documento original da garantia da proposta na Tesouraria, receberá recibo pertinente ao protocolo. Esse recibo deverá estar 
acostado ao caderno “Documentos de Habilitação” conteúdo do ENVELOPE N. 01, acompanhado da cópia do documento de garantia.

Caso a licitante opte por não protocolizar na Tesouraria até às 17:00 (dezessete) horas do último dia útil anterior à data da entrega e abertura dos envelopes, deverá 
apresentar o documento original da garantia da proposta no ENVELOPE N. 01, sendo o mesmo validado pela Comissão Permanente de Licitações, que providenciará o 
seu recolhimento à Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda.

Contagem, 06 de junho de 2018

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E SERVIÇOS URBANOS

RATIFICAÇÃO

Contagem, 06 de junho de 2018.

MODALIDADE: DISPENSA N° 018/2018.
PA Nº 063/2018 

OBJETO: contratação por emergência de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, em conformidade com o artigo 24, inciso IV da Lei 
8.666/93, para  execução das obras de drenagem, terraplenagem, contenção e obras complementares da Rua Formosa, no Bairro Vila Panamá, no Município de Conta-
gem - MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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1151.15.451.0016.100- CODIGO:44905100-01. FONTE: 0100           

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário:

A presente Dispensa de Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24 
inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Submetemos o presente procedimento à consideração de V. Exa., para ratificação podendo a despesa no valor global estimado de R$ 425.127,62 (quatrocentos e vinte 
e cinco mil, cento e vinte e sete reais e sessenta  e dois centavos), ser autorizada em nome da empresa MIX CONSTRUTORA  LTDA.

REINALDO ALVES COSTA NETO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

DESPACHO:

Ratifico o procedimento e autorizo a despesa em nome da empresa MIX CONSTRUTORA LTDA., para respectiva contratação. Publique-se no prazo legal.

Contagem, 06 de junho de 2018.

REINALDO ALVES COSTA NETO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC,  vem publicar a entidade cadastrada no mês de Maio de 2018 no 
município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certificado de Credenciamento.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº C.C. DATA DE EMISSÃO SEGMENTO

Creche Comunitária Lago Azul 21,847,130/0001-60 20/2018 06/06/2018 Assistência Social e Educação

Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes - ASSOPOC 01,286,108/0001-55 067/2018 06/06/2018 Assistência Social

Pro-Ceu Projeto Construindo em União 12,995,334/0001-21 068/2018 06/06/2017 Assistência Social

Contagem, 07  de Junho  de  2018. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

C.M.D.P.D.

ATA DA CERIMÔNIA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD.
TRIÊNIO 2018/2021
NO DIA 23 DE MAIO DE 2018, A PARTIR DAS 14H00, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, SITUADO NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 
200, BAIRRO CAMILO ALVES, CONTAGEM, REALIZOU-SE A CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA – CMDPD – MANDATO 2018 / 2021. O CERIMONIAL DEU AS BOAS-VINDAS AOS PRESENTES E  ANUNCIOU A MESA DE ABERTURA COMPOSTA PELOS 
SEGUINTES INTEGRANTES: A SRA. LUZIA MARIA FERREIRA, SECRETÁRIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; O SR. MARCELO LINO DA SILVA, SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA; O SR. ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, VEREADOR E REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM; O SR. ANTÔNIO 
JORGE, DEPUTADO ESTADUAL - MG; O SR. MAURÍCIO ALVES PEÇANHA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
– CMDPD; E, O SR. LEONARDO MATOS DE BELO HORIZONTE, EX VEREADOR E ATUAL REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO ACESSÍVEL. APÓS AS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
DOS INTEGRANTES DA MESA DIRETORA PROCEDEU-SE A CONVOCAÇÃO DOS CONSELHEIROS(AS) E SEUS(AS) SUPLENTES: PELO PODER EXECUTIVO, COMPARECERAM: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TITULAR: SILVÂNIA BURATO, SUPLENTE: TAÍSA OLIVEIRA LIMA;  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TITULAR: 
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RENATA DE CARVALHO SCHETTINO, SUPLENTE: JUSCELIO PEREIRA DA SILVA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – TITULAR: TÉRCIO DE SALES MORAES, SUPLENTE: 
JÉSSICA DE LOURDES FERREIRA NOGUEIRA; SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - TITULAR: AILTON CORDEIRO, SUPLENTE: RENATA 
FLÁVIA SANTOS SALES; SECRETARIA MUNICIPAL DE  CULTURA , ESPORTE E JUVENTUDE - TITULAR: ELIAS PEREIRA DIAS;  SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 
E CIDADANIA / ÁREA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TITULAR: TITULAR: MARCELO LINO DA SILVA, SUPLENTE: ISABELA CAROLINA CARNEIRO DE OLIVEIRA; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. - TITULAR: MARCOS WELLERSON PEREIRA, SUPLENTE: MARIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA - TITULAR: BELMIRO GONÇALVES MORAIS NETO, SUPLENTE: MIRIAN RODRIGUES PEDROSA;  PROCURADORIA-GERAL 
DO MUNICÍPIO - TITULAR: RAFAELA QUEIROZ MOISÉS, SUPLENTE: JULIANA MADUREIRA AMBIRES; AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANS-
CON - SUPLENTE: DÉBORA DA LUZ DE QUEIROZ FERREIRA; PELA SOCIEDADE CIVIL:  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 , SUPLENTE: MARLENE APARECIDA TORRES FERNAN-
DES; ENTIDADES QUE ATUAM JUNTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA  -  ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM – ASC, TITULAR: DENER OLIVEIRA VASCON-
CELOS, SUPLENTE: ADRIANO MIRANDA VIANA ; ENTIDADES QUE ATUAM JUNTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CONTAGEM 
– ADC, TITULAR: MAURÍCIO ALVES PEÇANHA, SUPLENTE: GEOMAR MIGUEL DE OLIVEIRA; ENTIDADES QUE ATUAM JUNTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – 
ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA, TITULAR: ERMELINDA PEREIRA DE MENEZES, ENTIDADES QUE ATUAM  JUNTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
- GRUPO DE APOIO A PAIS DE AUTISTA  -  AMAIS, TITULAR: JOSIMAR ROSÁRIA DA SILVA MOREIRA (JOSY), SUPLENTE: RITA DE CÁSSIA RODRIGUES OLIVEIRA; ENTIDADES 
PRESTADORAS DE SERVIÇO NA ÁREA DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOA  COM DEFICIÊNCIA - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL – CAIS, SUPLEN-
TE: ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA; PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - TITULAR: SINDICATO 
ÚNICO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE – SIND-SAUDE / CONTAGEM  - MARIA AUXILIADORA RAMOS MARTINS, SUPLENTE: SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES 
EM EDUCAÇÃO – SIND-UTE / CONTAGEM -  SALETE TEREZINHA CAMPOS DE ANDRADE; OPERADORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - TITU-
LAR: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS METROPOLITANO – SINTRAM - PAULO RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO PRADO, SUPLENTE: SINDICATO 
DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, URBANOS, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, FRETAMENTO E TURISMO DE 
CONTAGEM E ESMERALDAS – SINTETCON – SANTOS MENDES DA ROCHA; INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS INTERESSADAS NA QUESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – 
TITULAR: ICTUS UNIFORMES - DANDARA MATCHELLI FONSECA SILVA,  SUPLENTE: STUDIO RAQUEL TORRES FOTOGRAFIA  -  RAQUEL TORRES DA ROCHA; USUÁRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - TITULAR: ROSALINA MARIA AFONSO, SUPLENTE: ELIZABETH VASCONCELOS REZENDE CREPALDI; DO PODER LEGIS-
LATIVO: TITULAR: ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA. NÃO PUDERAM COMPARECER, POR MOTIVOS DIVERSOS E TOMARÃO POSSE NO DECORRER DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, 
OS SEGUINTES CONSELHEIROS: DO PODER EXECUTIVO: ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA, SUPLENTE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE;  CÉLIO PEREIRA 
SOARES, TITULAR DA TRANSCON; DA SOCIEDADE CIVIL: SILVANA MARGARETH SILVA, SUPLENTE DA ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA; DINALVA MARTINS 
IRIAS, TITULAR DO CAIS; DO PODER LEGISLATIVO: A SUPLENTE, SÍLVIA DA CRUZ MESSIAS (VEREADORA SILVINHA DUDU);  O TITULAR,  ALEXANDRE ALVES TEODORO DE 
SOUSA (VEREADOR XEXEU); E, O SUPLENTE, JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA (VEREADOR ZÉ ANTÔNIO DO HOSPITAL SANTA HELENA). NADA MAIS A REGISTRAR, 
LAVROU-SE ATA DESTA CERIMÔNIA, A QUAL FOI ASSINADA PELOS INTEGRANTES DA COMISSÃO ELEITORAL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - CMDPD

CONVOCAÇÃO

Contagem, 06 de junho de 2018

Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 114ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Contagem - CMDPD, que será realizada (quarta-feira), dia 13 de junho de 2018, às 14h00  na Faculdade Una de 
Contagem, Avenida João César de Oliveira,  5775, sala 109 – Beatriz  – Contagem. 

Pauta da 114ª Reunião Ordinária do CMDPD –  13 de  junho de 2018.

1 -  Informes.
2 – Apreciação da 113ª Ata.
3 – Eleição da Mesa Diretora – mandato 2018 / 2021.
4 – Análise de caso usuário / PCD
5 – Empregabilidade de Pessoas com Deficiência de Curso Universitário. 
6 – Semana da Pessoa com Deficiência – 2018

Sr. Maurício Alves Peçanha
Presidente - CMDPD. 

Funec

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 003/2018 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE INCONFIDENTES e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modificações posteriores 
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e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 030/2018, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fica fazendo parte integrante deste PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fica alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação financeira inicialmente pactuada à realidade e 
necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades financeiras da Fundação e deverão 
ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fica acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$10.000,00 (Dez mil reais), para 
Custeio, a ser incluída na 2ª parcela de Custeio do cronograma de desembolso, ficando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual até o limite legal dos 
recursos financeiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de R$ 
48.445,00 (Quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.2.12.362.0037.2094 - Natureza: 33.50.4100 - Fonte: 1100
1.12.2.12.362.0037.2094 - Natureza: 33.50.4100 - Fonte: 2100

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratificam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modificados por este PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO.

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE  TRANSPORTEJARIT/ 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 24/05/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 037ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

24/05/2018 10010 2180/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

24/05/2018 10023 2186/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

24/05/2018 10032 2206/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

24/05/2018 10030 2208/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

24/05/2018 9882 2223/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

24/05/2018 9710 2226/2017 INDEFERIDO Consórcio sul

24/05/2018 9711 2227/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

24/05/2018 9713 2229/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

24/05/2018 9714 2230/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

24/05/2018 9715 2231/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

24/05/2018 9698 2297/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

24/05/2018 10035 2469/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

24/05/2018 10096 2476/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

24/05/2018 10319 2478/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

24/05/2018 11054 3102/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

24/05/2018 11035 3107/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

24/05/2018 11034 3108/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul
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24/05/2018 10628 3092/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

24/05/2018 10626 3093/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

24/05/2018 10622 3094/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

24/05/2018 10618 3095/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

24/05/2018 10617 3096/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

24/05/2018 10993 3098/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

24/05/2018 11007 3099/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

24/05/2018 10610 3055/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

24/05/2018 10616 3058/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

24/05/2018 11013 3075/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

24/05/2018 11010 3077/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

24/05/2018 10998 3078/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

24/05/2018 11000 3080/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

24/05/2018 11037 3105/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

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, 24 de Maio de 2018.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE  TRANSPORTEJARIT/ 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 29/05/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 038ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

29/05/2018 9770 2331/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/05/2018 9787 2388/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/05/2018 9826 2417/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/05/2018 9829 2427/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/05/2018 10013 2429/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 9919 2433/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 9983 2439/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 9974 2444/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 9973 2445/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 10112 2450/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/05/2018 9971 2454/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 9964 2455/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul
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29/05/2018 10002 2461/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/05/2018 9931 2462/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 9961 2464/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 9969 2466/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 10348 2521/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/05/2018 10371 2522/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/05/2018 10321 2529/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/05/2018 11022 3118/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 10634 3120/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/05/2018 10652 3123/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/05/2018 9864 2401/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da Jarit Consórcio Sul

29/05/2018 11026 3101/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

29/05/2018 11057 3103/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

29/05/2018 11038 3104/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

29/05/2018 11036 3106/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

29/05/2018 11032 3109/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

29/05/2018 11042 3113/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

29/05/2018 11059 3115/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

29/05/2018 11029 3116/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

29/05/2018 10635 3119/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

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, 29 de Maio de 2018.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – TRANSCON
ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem/MG – TransCon, comunica às empresas participantes do Pregão Presencial nº 001/2018, que objetiva o 
fornecimento de Sistema de Gestão de Infrações e Multas de Trânsito e outros serviços para implantação do projeto, que às 09:00 horas do dia 11/06/2018, realizará 
sessão pública para abertura e análise do “Envelope 2” – Documentos de Habilitação da empresa PROCISCO PROJETOS DE SISTEMAS LTDA, que teve amostra aprovada 
pela equipe técnica.
Contagem, 06 de junho de 2018.
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon

..........................................................................................................................................

ERRATA

No Extrato do Contrato Administrativo nº 008/2017, publicado no Diário Oficial – DOC, do dia 19 de abril de 2018, Edição 4327, página 17, ONDE SE LÊ: Contagem, 05 
de abril de 2017, LEIA-SE: Contagem, 05 de abril de 2018.
Kênia Janaina de Sousa M. Silveira
Gerente de Aquisições e Patrimônio
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Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – extrato de contrato - Dispensa de Licitação nº 024/2018, processo nº 034/2018. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento 
no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Favorecido: Inforjuri Serviços e Informações Jurídicas Ltda. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de infor-
mações de publicações em Órgãos Oficiais de Imprensa e Diários de Justiça Eletrônicos, de Processos Judiciais e Administrativos, físicos e eletrônicos para este legislativo 
municipal. Cobertura Orçamentária: nº 01.031.0058.2062.33.90.39 – outros serviços de terceiros PJ. Valor: R$ 1.850,00 (hum mil e oitocentos e cinquenta reais). Vigên-
cia: 04/06/2018 a 04/06/2019.  Contagem, 04 de Junho de 2018. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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