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Atos do Executivo

LEI Nº 5161, DE 22 DE JULHO DE 2021

Institui o Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei – Vereador Ailton Diniz.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica criado o Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei – Vereador Ailton Diniz, situado na Rua Conceição Maria Diniz, nº 335, Bairro Central Parque.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

LEI Nº 5162, DE 22 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA – de 2022.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem, de 20 de março de 1990, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, fi cam estabelecidas as diretrizes para a elaboração do orçamento do Município de Contagem 
para o exercício de 2022, compreendendo:
I – prioridades e diretrizes 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;
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 fi nanceiro de 2022, respeitadas as disposições constitucio-
nais e legais, observarão as seguintes diretrizes:
I – assegurar direitos, promover a cidadania, a participação social e a qualidade de vida;
II – reduzir as desigualdades sociais, de raça, gênero e orientação sexual, e combater a fome e a pobreza;
III – promover a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável;
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ASSINATURA DIGITAL

IV – assegurar a universalização do acesso aos serviços da saúde e saneamento;
V – garantir acesso à educação pública de qualidade, priorizando a educação infantil;
VI – reorganizar a expansão urbana e requalifi car a ocupação e o uso do território municipal;
VII – atualizar e implementar a política habitacional de interesse social, garantindo o acesso à moradia digna;
VIII – garantir a mobilidade sustentável e a acessibilidade integral da população;
IX – incentivar a apropriação coletiva dos espaços públicos;
X – promover a política municipal de prevenção, proteção e segurança, com a participação da sociedade civil e a articulação com as demais instâncias governamentais;
XI – impulsionar o desenvolvimento econômico, com simplifi cação e melhoria do ambiente de negócios, visando o fomento do empreendedorismo e da economia 
popular solidária, com geração de emprego e renda;
XII – implementar políticas públicas de cultura, esportes, juventude, assistência social e segurança alimentar, fortalecendo os Conselhos como instrumentos de controle 
e participação social;
XIII – aperfeiçoar a gestão dos recursos públicos, melhorando a qualidade dos gastos, ampliando a capacidade de investimento e garantindo a transparência da admi-
nistração;
XIV – investir na modernização da gestão pública com a implantação de recursos de tecnologia da informação, aperfeiçoando os processos administrativos, ampliando 
a oferta de serviços públicos de qualidade, e democratizando o acesso à internet;
XV – aperfeiçoar o sistema tributário, com maior efi ciência para a administração e justiça tributária para a população contagense;
XVI – aprimorar os instrumentos de planejamento e controle da execução orçamentária e fi nanceira, com vistas à manutenção do equilíbrio fi scal do município.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DO ORÇAMENTO

Art. 3º Para efeitos 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 PPA – Plano Plurianual;
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 classifi cação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classifi -
cação institucional; 
VI – especifi cação da fonte e destinação de recursos: o detalhamento da origem e da destinação de recursos defi nido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-
rais, para fi ns de elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA – e de prestação de contas por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM.
Parágrafo único. O Projeto de Lei do Orçamento Anual – PLOA – poderá readequar e redefi nir a codifi cação e as especifi cações das fontes, obedecendo as normativas do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 4º Cada programa identifi cará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais, especifi cando os res-
pectivos valores, objetivos e metas, bem como a unidade orçamentária responsável pela ação.
Art. 5º O orçamento fi scal 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 ou operação especial;
VI – categoria econômica;
VII – grupo de natureza de despesa;
VIII – modalidade de aplicação;
IX – origem de fonte e aplicação programada de recursos;
X – identifi cador de uso.
Art. 6º O 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 fi scal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa dos órgãos, fundos, autarquia e fundação;
IV – quadros orçamentários determinados pela Lei Federal n° 4.320, de 1964, e pela Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, demonstrativo de despesa com pessoal, 
demonstrativo 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.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
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Art. 7º As metas, objetivos e prioridades para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022, bem como os critérios para a alocação de recursos 
a programas e ações, serão os constantes do Plano Plurianual 2022-2025, conforme determinações contidas nesta Lei, na Lei Orgânica do Município de Contagem, na 
Lei Federal nº 4.320, de 1964, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
Art. 8º O Orçamento para o exercício fi nanceiro de 2022 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 específi cas para a sua manutenção e composição da reserva de benefícios.
Art. 9º Os valores previstos de receitas e despesas para o exercício de 2022 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 fi nanceiro de 2022 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 fi nanceiros de 2023 e 2024 observará o disposto no caput.
Art. 10. O Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal de Contagem, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo fi nal para encaminhamento 
de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício fi nanceiro de 2022, conforme dispõe o § 3º do art. 12 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 2000.
Art. 11. Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do Tesouro Municipal, a Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financei-
ra – CCOAF – estabelecerá o limite das Outras Despesas Correntes e das Despesas de Capital para cada órgão e entidade do Poder Executivo.
Art. 12. Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão a coordenação da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual e a defi nição do 
cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo.
Art. 13. Nos termos do disposto no inciso III do art. 117 da Lei Orgânica do Município de Contagem, fi ca assegurada a aprovação de Emendas Parlamentares à LOA, no 
limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto de lei encaminhado pelo Executivo.
§ 1º Para a proposição das emendas parlamentares impositivas deverão ser observados os requisitos do dispositivo legal referenciado no caput, com os detalhamentos, 
orientações e procedimentos constantes do Manual de Elaboração e Execução de Emendas Parlamentares, elaborado pelo Poder Executivo e a ser apresentado ao Legis-
lativo, juntamente com o Projeto de Lei do Orçamento Anual – PLOA –, até o dia 30 de setembro de 2021.
§ 2º As emendas parlamentares deverão ser indicadas em quadro anexo à Proposição de Lei do Orçamento Anual, simplesmente com registro individual do número, 
do autor, do objeto e do valor, e só passarão a ter validade quando publicadas em Portaria da Secretaria Municipal de Governo, após análises da legalidade e aspectos 
técnicos, assim defi nidos objetivamente no Manual referido no § 1º deste artigo, nos termos dos §§ 3º e 4º do inciso III do art. 117 da Lei Orgânica do Município de 
Contagem.
§ 3º A execução das Emendas Parlamentares impositivas não será obrigatória quando houver impedimentos legais ou técnicos, nos termos dos §§ 3º e 4º do inciso III do 
art. 117 da Lei Orgânica do Município de Contagem e do Manual referido no § 1º deste artigo.
§ 4º Nos casos de impedimento de ordem legal ou técnica em relação a aprovação ou execução das emendas, fi ca o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o 
saldo da reserva para Emendas Parlamentares impositivas, em outras despesas nas áreas indicadas no Manual a que se refere o § 1º deste artigo.
Art. 14. É obrigatória a consignação na LOA de recursos específi cos 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. 15. Na Lei Orçamentária para o exercício de 2022, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fi xadas com base nas operações contrata-
das e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à Câmara Municipal de Contagem.
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 inciso III do art. 5º 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
Art. 17. A LOA conterá dispositivos que autorizem o Poder Executivo a:
I – proceder à abertura de créditos adicionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
II – contrair operações de crédito e empréstimos por antecipação de receita, nos limites previstos na legislação específi ca;
III – promover as alterações orçamentárias necessárias nos casos de criação, extinção, transferência ou fusão de unidades administrativas ou orçamentárias da Adminis-
tração Direta ou Indireta;
IV – proceder à redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, quando considerada indispensável à movimentação administrativa interna de pessoal;
V – promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.
Art. 18. 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 fonte de recursos vinculados;
IV – dotações referentes a contrapartidas do Tesouro Municipal, a recursos transferidos ao Município e a operações de crédito;
V – dotações com fonte de recursos próprios da administração indireta;
VI – dotações referentes a obras em execução;
VII – dotações fi nanciadas 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 – dotações de reserva para emendas parlamentares;
XII – dotação referente a reserva de contingência; 
XIII – recursos destinados aos fundos municipais.
Art. 19. A elaboração, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária do Município deverão observar os princípios da transparência e da publicidade na gestão fi scal, 
permitindo o amplo acesso da sociedade, sendo disponibilizados no site ofi cial da Prefeitura Municipal de Contagem os seguintes documentos:
I – Proposta e Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
II – Projeto de Lei do Orçamento Anual – PLOA.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 20. As operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão executadas por meio de empenho, liquidação e 
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pagamento, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91.
Art. 21. Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei e no Plano Plurianual 2022-2025, 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 defi nidos na LOA será realizada, periodicamente, por meio do comparativo entre a previsão e a realização orça-
mentária das metas fi scais, com base nos principais indicadores de políticas públicas.
Art. 22. Além da observância das prioridades fi xadas 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 fi nanceira.
Parágrafo único. Os projetos em execução terão prioridade sobre novos projetos, atendido o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
Art. 23. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar remanejamento, transposição e transferência ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentá-
rias aprovadas na LOA para 2022, em créditos adicionais, no limite da autorização de abertura de crédito suplementar constante na LOA para 2022.
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 em razão de alterações de suas competências e atribuições.
Art. 24. Respeitadas as demais determinações constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, o Poder Executivo fi ca autorizado a abrir créditos adicio-
nais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa a ser fi xada na LOA.
Parágrafo único. Não oneram o limite fi xado no caput:
I – as suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais;
II – as suplementações de dotações com recursos vinculados, isto é, oriundos de transferências e 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 fi nanceiro 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 e da Reserva para Emendas Parlamentares;
VI – as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos provenientes de excesso de arrecadação e saldos fi nanceiros de exercícios anteriores das 
Receitas Próprias;
VII – as alterações orçamentárias geradas quando da criação de novos órgãos ou unidades orçamentárias.
Art. 25. Os recursos legalmente vinculados à fi nalidade específi ca, oriundos de convênios e doações não previstos na LOA, poderão ser utilizados como fonte de re-
cursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, bem como o excesso de arrecadação apurado ou os saldos fi nanceiros transferidos de exercícios 
anteriores.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à fi nalidade específi ca serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso, exceto nos casos de permissão por normativos legais publicados pela União e Estado.
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 codifi cação da destinação da fonte de recursos, considerando ainda a 
tendência do exercício.
Art. 27. 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 2022 e em seus créditos adicionais poderão ser realizadas diretamente 
através do Sistema de Contabilidade, Orçamento e Finanças – Sicof –, até a classifi cação Modalidade de Aplicação, em conformidade com as determinações do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 28 O Poder Executivo inscreverá em “restos a pagar” saldos dos empenhos de Emendas Parlamentares impositivas cujo processo de execução esteja em curso, de 
forma a garantir a execução plena dos planos de trabalho a que se destinam.
Art. 29 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, de 2000, sem prejuízo das obrigações constitucionais ou legais aplicáveis a despesas específi -
cas.
§ 1º O Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o qual providenciará o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação fi nancei-
ra, acompanhado da devida memória de cálculo.
§ 2º Na limitação de empenho e movimentação fi nanceira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmen-
te nas de educação, saúde e assistência social.
Art. 30. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contribuir com despesas de custeio de órgãos do Estado e da União mediante celebração de convênios.
Art. 31. Na realização de ações de competência do Município, poderá este transferir recursos a instituições privadas sem fi ns lucrativos, desde que especifi camente 
autorizada em lei municipal e seja fi rmado convênio, ajuste ou instrumento congênere, pelo qual fi quem claramente defi nidos os deveres e obrigações de cada parte, 
a forma e os prazos para prestação de contas.
Art. 32. A subvenção de recursos públicos para os setores público e privado, objetivando cobrir necessidades de pessoas físicas ou défi cit de pessoas jurídicas, sem pre-
juízo do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 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. 33. Desde que respeitados os limites e vedações previstos no art. 20, no parágrafo único e caput do art. 21 e no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos arts. 15 a 17 do referido diploma legal, fi cam autorizadas:
I – a revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal, a concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos 
e funções de confi ança ou alteração de estruturas de carreiras;
II – a admissão de pessoal ou contratação a qualquer título;
III – a adequação a qualquer reestruturação administrativa proposta ou incremento de funções de confi ança e cargos de provimento em comissão.
Parágrafo único. O disposto no caput somente poderá ocorrer:
I – na ausência de norma expedida pela União ou pelo Estado em virtude de situação de emergência ou calamidade que motive a necessidade de contenção de despe-
sas;
II – se houver dotação orçamentária sufi ciente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
III – com a observância aos limites fi xados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal, no caso do Poder Legislativo.
Art. 34. As despesas com pessoal e encargos sociais e previdenciários serão fi xadas em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e as Instruções 
Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

CAPÍTULO VII
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. O Poder Executivo estabelecerá, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2022, a programação fi nanceira e o cronograma de execu-
ção mensal de desembolso, buscando manter o equilíbrio entre receita e despesa.
Art. 36. Para atender o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 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 especifi cação, 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;
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. 37. Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de dezembro de 2021, 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;
V – outras despesas correntes, à razão de 1/12 (um doze avos).
Art. 38. Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fi ns 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. 39. Para os efeitos do art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 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. 40. O PLOA e seus Anexos deverão ser entregues ao Poder Legislativo Municipal em meio eletrônico e disponibilizados no Portal da Transparência no site da Prefei-
tura Municipal de Contagem, após sua aprovação.
Art. 41. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

LEI Nº 5163, DE 22 DE JULHO DE 2021

Altera a Lei nº 4.713, de 30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a qualifi cação de entidades sem fi ns lucrativos como organizações sociais, e dá outras providên-
cias.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º A Lei nº 4.713, de 30 de dezembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2° (...)
b) fi nalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes fi nanceiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de ter a entidade, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria defi nidos nos termos do res-
pectivo estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básico previstas nesta Lei;
(...)
e) composição e atribuições da diretoria; 
(...)
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes fi nanceiros decorrentes de suas 
atividades, em caso de extinção ou desqualifi cação, ao patrimônio de outra entidade sem fi ns lucrativos na mesma área de atuação, ou, na falta de pessoa jurídica com 
essas características, ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
(...)
§ 2º Poderão ser qualifi cadas imediatamente entidades que comprovem ser qualifi cadas como organizações sociais de saúde, no âmbito das atividades previstas nesta 
Lei, em outros estados ou municípios e que comprovem possuir contratos de gestão vigentes há mais de 3 (três) anos.” (NR)
“Art. 3º (...)
§ 2° O edital de seleção poderá estabelecer que os requisitos previstos no inciso I, alíneas ‘c’, ‘h’ e ‘j’ do art. 2° e os dos arts. 5° e 6° desta lei sejam introduzidos nos 
estatutos das entidades como condição para assinatura do contrato de gestão com cumprimento dos demais requisitos.” (NR)
(...)
“Art. 5° O conselho de administração é órgão de administração superior e será estruturado nos termos do respectivo estatuto, observados, ainda, para os fi ns de atendi-
mento dos requisitos de qualifi cação, os seguintes critérios básicos:
(...)
III – o mandato dos membros eleitos ou indicados para compor o conselho de administração ou órgão equivalente será defi nido no estatuto social da entidade, não 
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podendo ser superior a 4 (quatro) anos, admitida uma recondução;
(...)
V – o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada ano, e extraordinariamente a qualquer tempo;
VI – os conselheiros não receberão remuneração pela sua atuação no conselho;
VII – os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria ou qualquer outro cargo da entidade devem renunciar ao cargo do conselho de administração ou 
órgão congênere para assumir suas funções executivas. 
Parágrafo único O Município poderá indicar representantes do poder público e da sociedade civil para acompanhar as atividades do conselho de administração ou 
órgão congênere de entidade que tenha contrato de gestão assinado com a municipalidade.” (NR) 
“Art. 6º (...)
V – fi xar a remuneração de membros da diretoria;
(...)” (NR)
Art. 2º Ficam revogados:
I – as alíneas ‘d’ e ‘f’ do inciso I do art. 2º da Lei nº 4.713, de 2014;
II – os incisos I e IV do art. 5° da Lei nº 4.713, de 2014.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO Nº 242, DE 20 DE JULHO DE 2021

Retifi ca o Decreto nº 242, de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Esportes (DOC 21/7/2021).

RETIFICAÇÃO:

No inciso I do art. 1º, onde se lê: 
“I – Monique Najara Aparecida Pacheco, Secretária Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, que o presidirá;” 
Leia-se:
“I – Monique Najara Aparecida Pacheco, Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, que o presidirá;” 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021.

MARILIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem



"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, 22 de julho de 2021 Página 7 de 22 Diário Oficial de Contagem - Edição 5115

DECRETO Nº 246, DE 22 DE JULHO DE 2021

Altera o Decreto nº 430, de 20 de março de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, as com-
petências e atribuições de suas unidades, as defi nições e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica Municipal e, em especial, no dis-
posto no art. 43 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º O Anexo II do Decreto nº 430, de 20 de março de 2018, passa a vigorar nos termos do Anexo deste decreto.
Art. 2º Ficam convalidadas as nomeações realizadas de acordo com os quantitativos de DAM e de GEM especifi cados no Anexo II do Decreto nº 430, de 2018.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 210, de 2 de julho de 2021.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de julho de 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

CARLOS FREDERICO PINTO E NETO
Secretário Municipal de Administração

ANEXO
(de que trata o art. 1º do Decreto nº       , de        de         de 2021)

“ANEXO II
(de que trata o § 4º do art. 2º do Decreto nº 430, de 20 de março de 2021)

“QUANTITATIVOS E PONTOS DE DAM E GEM

Nível Quantitativo de Cargos
Ponto de DAM 
Unitário Codifi cação de Cargos

DAM-1 0 0 --

DAM-2 0 0 --

DAM-3 3 30 SEPLAN.DAM3.01 À SEPLAN.DAM3.03

DAM-4 6 66 SEPLAN.DAM4.01 À SEPLAN.DAM4.06

DAM-5 6 75 SEPLAN.DAM5.01 À SEPLAN.DAM5.06

DAM-6 1 13 SEPLAN.DAM6.01

DAM-7 9 135 SEPLAN.DAM7.01 À SEPLAN.DAM7.09

DAM-8 4 68 SEPLAN.DAM8.01 À SEPLAN.DAM8.04

DAM-9 2 37 SEPLAN.DAM9.01 À SEPLAN.DAM9.02

DAM-10 0 0 --

DAM-11 0 0 --

DAM-12 5 125 SEPLAN.DAM12.01 À SEPLAN.DAM12.05

DAM-13 0 0 --

DAM-14 1 31 SEPLAN.DAM14.01

DAM-15 1 32,5 SEPLAN.DAM15.01
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DAM-16 0 0 --

DAM-17 0 0 --

DAM-18 1 40 SEPLAN.DAM18.01

DAM-19 0 0 --

DAM-20 2 93 SEPLAN.DAM20.01 À SEPLAN.DAM20.02

TOTAL 41 745,5 --

Nível Quantitativo GEM Pontos de GEM Unitário

GEM-1 1 1

GEM-2 1 2

GEM-3 2 6

GEM-4 4 16

GEM-5 1 5

TOTAL 9 30
” (NR)

DECRETO Nº 247, DE 22 DE JULHO DE 2021

Institui a Unidade de Gerenciamento de Programa Maracanã – UGP-Maracanã. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Unidade de Gerenciamento de Programa Maracanã – UGP-Maracanã, unidade dependente do Organismo Executor, a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos – Semobs – e subordinada diretamente ao Secretário da Semobs.
Parágrafo único. A UGP-Maracanã exerce a função de coordenação geral do projeto com a participação:
I – da Subsecretaria de Obras no que se refere ao assessoramento e acompanhamento das obras;
II – da Subsecretaria de Planejamento e Projetos no que se refere aos projetos, planilhas e orçamentos.
Art. 2º A UGP-Maracanã visa implementar o conjunto de obras que compõem o empreendimento denominado Implantação da Macrodrenagem e Melhoria do Trans-
porte Público Coletivo do Complexo da Avenida Maracanã contemplando obras de esgotamento sanitário, drenagem, obras de arte especiais, pavimentação e recupera-
ção ambiental e urbanística, no trecho compreendido entre a Rua Albert Schwaitzer e a Rodovia LMG 808, em Contagem.
Art. 3º A UGP-Maracanã será composta por servidores da Administração Pública Municipal ou por profi ssionais de empresa de consultoria contratada.
Parágrafo único. Portaria do Secretário da Semobs designará os membros e o Coordenador-Geral da UGP-Maracanã.
Art. 4º Compete à UGP-Maracanã:
I – promover os atos executivos pertinentes à condução e conclusão dos empreendimentos, à elaboração de especifi cações técnicas, composições orçamentárias de 
obras, termos de referência e, em conjunto da Comissão Especial de Licitações da Semobs, elaborar minutas de editais de licitação, promover o processamento e o 
julgamento dos procedimentos licitatórios e a formatação dos respectivos contratos de projetos, de obras e de serviços;
II – promover os atos executivos pertinentes à contratação e coordenação dos serviços de fi scalização e de execução das obras sob sua responsabilidade;
III – administrar as relações com empresas empreiteiras e prestadoras de serviços de projetos, execução de obras, execução do trabalho socioambiental, social, remoção 
de famílias atingidas pelo empreendimento e as desapropriações necessárias;
IV – processar os pagamentos e lançamentos das informações de controle nos instrumentos específi cos da Semobs;
V – defi nir ações operacionais e desenvolvê-las em conjunto com todos os órgãos da Administração Pública Municipal e Estadual;
VI – articular e negociar com órgãos que possam ter interface institucional com as obras que compõem o empreendimento denominado Implantação da Macrodrena-
gem e Melhoria do Transporte Público Coletivo do Complexo da Avenida Maracanã;
VII – ordenar e distribuir competências para os envolvidos no programa no que se refere à aprovação de projetos, instauração de licitações, seu julgamento em conjun-
to da Comissão Especial de Licitações da Semobs, bem como a gestão dos contratos decorrentes;
VIII – garantir o cumprimento das obrigações fi xadas nos contratos e respectivos cronogramas físico-fi nanceiros;
IX – implantar medidas para solução imediata de entraves que possam atrasar a execução dos empreendimentos.
Art. 5º Compete à Semobs, como órgão executor, a gestão, ordenação de despesas, controle e prestação de contas relativas aos recursos fi nanceiros que subsidiarão as 
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obras mencionadas no art. 2º.
Art. 6º Fica revogado o Decreto nº 965, de 29 de março de 2019. 
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

MARCOS TÚLIO DE MELO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

DECRETO Nº 248, DE 22 DE JULHO DE 2021

Institui a Unidade de Gerenciamento do Programa de Mobilidade Urbana – UGP-Mob.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Unidade de Gerenciamento do Programa de Mobilidade Urbana – UGP-Mob –, unidade dependente do Organismo Executor Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos – Semobs – e subordinada diretamente ao Secretário da Semobs.
Parágrafo único. A UGP-Mob exerce a função de coordenação geral do Programa com a participação:
I – da Subsecretaria de Obras no que se refere ao assessoramento e acompanhamento das obras;
II – da Subsecretaria de Planejamento e Projetos no que se refere aos projetos, planilhas e orçamentos.
Art. 2º A UGP-Mob visa implementar o conjunto de obras e intervenções de mobilidade urbana no Município, que compõem parcialmente o Sistema Integrado de 
Mobilidade de Contagem – SIM.
Art. 3º A UGP-Mob será composta por servidores da Administração Pública Municipal ou por profi ssionais de empresa de consultoria contratada.
Parágrafo único. Portaria do Secretário Semobs designará os membros e o Coordenador-Geral da UGP-Mob.
Art. 4º Compete à UGP-Mob:
I – promover os atos executivos pertinentes à contratação, condução e conclusão dos empreendimentos, à elaboração de especifi cações técnicas, composições orça-
mentárias de obras, termos de referência e, em conjunto da Comissão Especial de Licitações da Semobs, elaborar minutas de editais de licitação, promover o processa-
mento e o julgamento dos procedimentos licitatórios e a formatação dos respectivos contratos de projetos, de obras e de serviços;
II – promover os atos executivos pertinentes à contratação e coordenação dos serviços de fi scalização e de execução das obras sob sua responsabilidade;
III – administrar as relações com empresas empreiteiras e prestadoras de serviços de projetos, execução de obras, execução do trabalho socioambiental, social, remoção 
de famílias atingidas pelo empreendimento e as desapropriações necessárias;
IV – processar os pagamentos e lançamentos das informações de controle nos instrumentos específi cos da Semobs;
V – defi nir ações operacionais e desenvolvê-las em conjunto com todos os órgãos da Administração Pública Municipal e Estadual;
VI – articular e negociar com órgãos que possam ter interface institucional com as obras e intervenções de mobilidade urbana previstas no SIM;
VII – ordenar e distribuir competências para os envolvidos no programa no que se refere à aprovação de projetos, instauração de licitações, seu julgamento em conjun-
to da Comissão Especial de Licitações da Semobs, bem como a gestão dos contratos decorrentes;
VIII – garantir o cumprimento das obrigações fi xadas nos contratos e respectivos cronogramas físico-fi nanceiros;
IX – implantar medidas para solução imediata de entraves que possam atrasar a execução dos empreendimentos.
Art. 5º Compete à Semobs como órgão executor, a gestão, ordenação de despesas, controle e prestação de contas relativas aos recursos fi nanceiros que subsidiarão as 
obras mencionadas no art. 2º.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

MARCOS TÚLIO DE MELO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
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DECRETO Nº 249, DE 22 DE JULHO DE 2021

Institui a Unidade de Gerenciamento do Programa de Construção, Reformas e Manutenção dos Próprios Municipais – UGP – Próprios.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Unidade de Gerenciamento do Programa de Construção, Reformas e Manutenção dos Próprios Municipais – UGP – Próprios –, unidade depen-

dente do Organismo Executor, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Semobs – e subordinada diretamente ao Secretário da Semobs.

Parágrafo único. A UGP – Próprios exerce a função de coordenação geral do Programa com a participação:

I – das demais Secretarias responsáveis pela utilização dos próprios municipais objeto de obra e intervenção;

II – da Subsecretaria de Obras no que se refere ao assessoramento e acompanhamento das obras e reformas;

III – da Subsecretaria de Manutenção no que se refere ao assessoramento e acompanhamento dos serviços de manutenção;

IV – da Subsecretaria de Planejamento e Projetos no que se refere aos projetos, planilhas e orçamentos;

V – da Subsecretaria de Serviços Urbanos no que se refere a intervenções de sua competência.

Art. 2º A UGP – Próprios visa implementar o conjunto de obras e intervenções nos próprios municipais de acordo com as necessidades apontadas pelas demais Secretar-

ias e em atendimento às diretrizes de Governo.

Art. 3º A UGP – Próprios será composta por servidores da Administração Pública Municipal e por profi ssionais de empresa de consultoria contratada.

Parágrafo único. Portaria do Secretário da Semobs indicará o Coordenador-Geral da UGP – Próprios.

I – portaria conjunta do Secretário da Semobs e do titular da pasta responsável pela utilização do próprio, indicará o Coordenador Setorial e os demais membros de 

cada uma das equipes responsáveis pelas obras e intervenções de reformas, ampliações e manutenção.

Art. 4º Compete à UGP – Próprios:

I – promover os atos executivos pertinentes à condução e conclusão das obras ou intervenções nos próprios municipais, à elaboração de especifi cações técnicas e 

composições orçamentárias, termos de referência e, em conjunto da Comissão Especial de Licitações da Semobs, elaborar minutas de editais de licitação, promover o 

processamento e o julgamento dos procedimentos licitatórios e a formatação dos respectivos contratos de projetos, de obras e intervenções;

II – promover os atos executivos pertinentes à contratação e coordenação dos serviços de fi scalização e de execução das obras ou intervenções sob sua responsabili-

dade;

III – administrar as relações com empresas empreiteiras ou prestadoras de serviços de projetos, execução de obras, execução do trabalho socioambiental, social, re-

moção de famílias atingidas pelo empreendimento e as desapropriações necessárias;

IV – processar os pagamentos e lançamentos das informações de controle nos instrumentos específi cos da Semobs;

V – defi nir ações operacionais e desenvolvê-las em conjunto com todos os órgãos da Administração Pública Municipal e Estadual;

VI – articular e negociar com órgãos que possam ter interface institucional com as obras e intervenções nos próprios municipais;

VII – ordenar e distribuir competências para os envolvidos no Programa no que se refere à aprovação de projetos, instauração de licitações, seu julgamento em conjunto 

da Comissão Especial de Licitações da Semobs, bem como a gestão dos contratos decorrentes;

VIII – garantir o cumprimento das obrigações fi xadas nos contratos e respectivos cronogramas físico-fi nanceiros;

IX – implantar medidas para solução imediata de entraves que possam atrasar a execução das obras ou intervenções.

Art. 5º Compete à Semobs, como órgão executor, a gestão das obras e intervenções mencionadas no art. 2º.

Parágrafo único. Compete à pasta responsável pela utilização do próprio, a ordenação de despesas, controle e prestação de contas relativas aos recursos fi nanceiros que 

subsidiarão as obras e intervenções mencionadas no art. 2º.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

MARCOS TÚLIO DE MELO

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
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DECRETO Nº 250, DE 22 DE JULHO DE 2021

Institui a Unidade de Gerenciamento dos Programas de Financiamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – UGP-Fin. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Unidade de Gerenciamento dos Programas de Financiamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – UGP-Fin –, unidade depen-

dente do Organismo Executor Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Semobs – e subordinada diretamente ao Secretário da Semobs.

Parágrafo único. A UGP-Fin exerce a função de coordenação geral do Programa com a participação:

I – da Subsecretaria de Obras no que se refere ao assessoramento e acompanhamento das obras;

II – da Subsecretaria de Planejamento e Projetos no que se refere aos projetos;

III – das demais Subsecretarias que integram a estrutura organizacional da Semobs no que se refere a intervenções de sua competência; 

IV – das demais Unidades Gerenciadoras de Programas que coordenem obras destinatárias de fi nanciamentos. 

Art. 2º A UGP-Fin visa implementar o conjunto de obras e intervenções no Município, previstas na contratação de operações de crédito internas e externas junto às 

instituições fomentadoras.

Art. 3º A UGP-Fin será composta por servidores da Administração Pública Municipal ou por profi ssionais de empresa de consultoria contratada.

Parágrafo único. Portaria do Secretário da Semobs designará os membros e o Coordenador-Geral da UGP-Fin.

Art. 4º Compete à UGP-Fin, em conjunto com as demais Unidades de Gerenciamento de Programas:

I – promover os atos executivos pertinentes à condução e conclusão dos empreendimentos, à elaboração de especifi cações técnicas e composições orçamentárias de 

obras e demais intervenções e, em conjunto da Comissão Especial de Licitações da Semobs, elaborar minutas de editais de licitação, promover o processamento e o 

julgamento dos procedimentos licitatórios e a formatação dos respectivos contratos de projetos, de obras e de serviços;

II – promover os atos executivos pertinentes à contratação e coordenação dos serviços de fi scalização e de execução das obras e demais intervenções fi nanciadas;

III – administrar as relações com empresas empreiteiras e prestadoras de serviços de projetos, execução de obras e demais intervenções, execução do trabalho socioam-

biental, social, remoção de famílias atingidas pelo empreendimento e as desapropriações necessárias;

IV – defi nir ações operacionais e desenvolvê-las em conjunto com todos os órgãos da Administração Pública Municipal e Estadual;

V – articular e negociar com órgãos que possam ter interface institucional com as obras e intervenções fi nanciadas;

VI – ordenar e distribuir competências para os envolvidos no programa no que se refere à aprovação de fi nanciamentos, acompanhamento dos desembolsos, pres-

tações de contas e quaisquer outras medidas necessárias à fi el execução dos contratos de repasse, convênios e demais instrumentos de fi nanciamento fi rmados pelo 

município;

VII – implantar medidas para solução imediata de entraves que possam atrasar a execução dos fi nanciamentos.

Art. 5º Compete à Semobs, como órgão executor, a gestão, ordenação de despesas, controle e prestação de contas relativas aos recursos fi nanceiros mencionadas no 

art. 2º.

Art. 6º Fica revogado o Decreto nº 1.225, de 30 de setembro de 2019.

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

MARCOS TÚLIO DE MELO

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
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Secretaria Municipal 
de Administração

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A DIVERSOS EVENTOS.

Atendendo solicitações de esclarecimentos por parte de licitantes no processo licitatório supra, vem a equipe de Pregões da Prefeitura Municipal de Contagem informar:

1. QUESTIONAMENTO E RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:

Questionamento:

1.Em razão do questionamento realizado no processo do Pregão Eletrônico 007/2021 com relação ao sub-item 7.1.6 “Especifi cação detalhada dos materiais/equipa-
mentos discriminando as características técnicas marca, modelo, nome do fabricante, garantia etc., incluindo materiais a serem utilizados e quaisquer outros compo-
nentes propostos, sendo extensivos aos produtos periféricos e quaisquer outros necessários à execução dos serviços a serem prestados, observadas as especifi cações 
básicas e quantidades constantes do Termo.”

A) Solicita que seja informado o modelo do material a ser fornecido, porem no Termo de Referência, mais especifi camente nos lotes 5 e 6 (tendas e Barracas), é infor-
mado na descrição desses lotes, que os modelos dos materiais fi carão a critério do município, ou seja se a licitante informar o seu modelo a ser fornecer, entrara em 
contradição ao informado e exigido no termo de Referência, o que talvez possa resultar em desclassifi cação por não cumprir ao exigido.

B) Ainda nesse mesmo subitem solicita que seja informada a garantia do material na proposta, sendo assim como devo informa tal garantia? sendo que os itens da 
licitação são estruturas temporárias. Nesse caso a única *garantia* seria a emissão da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica.

Resposta da equipe: 
A) A empresa deverá apresentar modelo do material dentre as opções no Termo de Referência. Por existir diversas empresas com vários modelos no mercado, a prefeitu-
ra solicitará a que a empresa oferecer, desde que esteja dentre as opções.
B) A garantia que o produto será entregue em perfeitas condições de uso de acordo com o termo de referência.

Contagem, 22 de julho de 2021.

Maria Isabel A. de Souza
Equipe Pregões

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.599 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo nº. 03836/2021-01A; nos termos do arti-
go 31 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível VIII-A, Padrão 
“P-1”, matrícula nº. 1542345, o servidor FERNANDO COSTA DE SOUSA, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, retroagindo seus efeitos a 17 de 
maio de 2021; devendo o servidor apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o artigo 217, da 
Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração  
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ATO ADMINISTRATIVO Nº. 27.600 
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, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 62, de 12 de maio de 
2009; considerando ainda a os despachos exarados no Ofício nº 533/2021 PMC/SEAD/SUGESP; CONCEDE O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 
da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 019, de 31 de janeiro de 2000), aos servidores titulares dos respectivos cargos 
de provimento efetivo, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, até que seja fi nalizado o processo de pedido de aposentadoria.  

SERVIDOR(A) MATRÍCULA CARGO LOTAÇÃO 

SONIA MARIA DE SOUZA 165002 Auxiliar de Serviços Secretaria Municipal de Saúde 

MARCIO RICOY GARCIA 1149365 Auxiliar de Serviços III Secretaria Municipal de Saúde 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021. 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.601 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo Administrativo nº 05257/2021-01A; CANCELAR A LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULA-
RES, a pedido, concedida por meio do Ato Administrativo nº 26.770, datado de 1º (primeiro) de março de 2021, da servidora LUDMILLA PINHEIRO MARIANO, titular do 
cargo de provimento efetivo de Assistente Escolar, Nível IV, Padrão “P-07”, matrícula nº. 1280925, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir da publicação 
deste Ato Administrativo. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021. 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.602 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício SEDE/CHEFEGAB Nº 149/2021, oriundo do Gabinete da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico – SEDE de Minas Gerais, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; COLOCA à Disposição da Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Econômico - MG, à servidora LUDMILLA PINHEIRO MARIANO, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Escolar, Nível IV, 
Padrão “P-07”, matrícula nº. 1280925, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 22 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, sem ônus para a 
Administração Direta do Município de Contagem; sendo que o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Contagem, é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho 
de 2005.  
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.603 
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, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 4º do Ato Administrativo nº 27.437, datado de 16 de 
junho de 2021, no tocante a data de exoneração do cargo em comissão DAM-12, código SEGOV.DAM12.04, o(a) servidor(a) NAIARA FREITAS CASTOR, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Governo, designado(a) para responder pela Superintendência Técnico-Legislativa, conforme abaixo descrito: 
Onde se Lê: “[...] a partir da data de publicação deste Ato Administrativo  [...]”; 
Leia-se: “[...] a partir do dia 16 de junho de 2021, considerando o dia 16 de junho de 2021 como efetivamente trabalhado  [...]” 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021. 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.604 
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE: 
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função de Confi ança de Assistente de Direção, Referência FC-9, CFC-282, o(a) servidor(a) LUIZ CARLOS JUNQUEIRA, 
matrícula 01099406, lotado(a) na Secretaria Municipal de Comunicação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo. 
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Assistente da Área da Comunicação, Referência FE-1, CFE-4, o(a) servidor(a) LUIZ CARLOS JUNQUEIRA, matrícula 
01099406, lotado(a) na Secretaria Municipal de Comunicação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração  
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.605 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-4, código SMDS.DAM4.02, o(a) servidor(a) BIANCA ANDRADE COSTA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens 
com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresenta-
da a referida declaração. 
Art.2º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-2, código SMDS.DAM2.01, o(a) servidor(a) GUILHERME DE AGUIAR, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens 
com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresenta-
da a referida declaração. 
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-4, código SMDS.DAM4.02, GUILHERME DE AGUIAR, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Secretária Municipal 
de Desenvolvimento Social, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 458, de 28 de março de 2018 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração  

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.606 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE: 
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Artigo 5º do Ato Administrativo 27.596, datado de 20 de julho de 2021, a nomeação de ISADORA OLIVEIRA CASTRO, para cargo em 
comissão DAM-1, código SMS.DAM1.01. 
Art.2º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-1, código SECOM.DAM1.02, o(a) servidor(a) GLEIDIANE WALERIA MARQUES FELIX, lotado(a) na Secretaria Municipal Co-
municação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens 
com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresenta-
da a referida declaração. 
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-1, código SMS.DAM1.01, GLEIDIANE WALERIA MARQUES FELIX, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de 
Saúde, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração  

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 024/2021, GAB/COMANDO/GCC, DE 22 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a convocação para o 4° Módulo: Manejo, Manuseio e Prática Tiro Policial do Curso de Aperfeiçoamento Profi ssional de Manutenção do Porte de Arma de 
Fogo.

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM e o GERENTE DE ENSINO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o artigo 12 da Lei n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
CONSIDERANDO o artigo 29-C, §3° do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento 
Militar de Armas.
CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto nº 1.070, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal 
de Contagem e dá outras providências.
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RESOLVEM:

Artigo 1° - Convocar os servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria para participarem do 4° Módulo: Manejo, Manuseio e Prática Tiro Policial do Curso de 
Aperfeiçoamento Profi ssional de Manutenção do Porte de Arma de Fogo - 2021, que ocorrerá no dia 27 de julho de 2021, no período compreendido entre 08h00 as 
12h00, no Centro de Instrução Treme Terra (CITT), Av. Sanitária, 352-472 - Pampulha, Belo Horizonte – MG.
§1° Os agentes da Guarda Civil, convocados para instrução prática de tiro, deverão comparecer no Centro de Defesa Social (CIDS) as 07h:00min para deslocamento até 
o local das atividades.
§2° O não comparecimento injustifi cado acarretará nas providências administrativas pertinentes.
Artigo 2°- A instrução prática de tiro deverá cumprir as normas de segurança prevista na cartilha da Polícia Federal, bem como a utilização obrigatória dos seguintes 
equipamentos de proteção individual (EPI), a saber:
I – Protetor auricular;
II – Óculos de proteção;
III – Colete Balístico. 
Parágrafo único: A pista de instrução prática de tiro deverá ser realizada somente com os equipamentos de proteção individual (EPI) e sob o comando e acompanha-
mento do instrutor responsável pela atividade.
Artigo 3°- As técnicas e procedimentos da prática de tiro deverão estar em conformidade com o plano de curso de Aperfeiçoamento Profi ssional de Manutenção do 
Porte de Arma de Fogo – 2021, bem como a Portaria Nº 003-CGCSP/DIREX/PF/DF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020.

WEDISSON LUIZ DA SILVA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
GERENTE DE ENSINO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM

PORTARIA N° 024/2021, GAB/COMANDO/GCC, DE 22 DE JULHO DE 2021.
ANEXO ÚNICO

N°

MANEJO, MANUSEIO E PRÁTICA TIRO POLICIAL

Dia 27 de julho de 2021, no período compreendido entre 08h00min as 12h00min

01 ALISSON ROBERTO CALADO      42.821-3

02 ALBERTO RUBENS PINTO 42.460-9

03 FERNANDO HENRIQUE COSTA ALVES 50.257-8

04 GUSTAVO VINICIUS REIS DE PAULA 42.371-8

05 WENDERSON FERREIRA NUNES 42.456-0

06 WEUBER LEANDRO JEREMIAS DA SILVA 42.458-7

07 ELCY SOUZA REZENDE 33.806-0

08 THIAGO FELIPE CUSTODIO DE ALCANTARA 44.645-9

09 WAGNER  ATANASIO SANTOS 33.783-8

10 ITHALLO HERIBERTO PEREIRA DA SILVA 50.223-4

11 HENRIQUE DELFINO SILVA BESSA 44.685-8

12 NILSON SOUZA FERREIRA 42.355-6

13 ADRIANO TEIXEIRA DE CASTRO 42.285-1

14 IVAN SAMUEL OLIVEIRA CALADO 44.693-9

UNIFORME OPERACIONAL PARA ATIVIDADE

                 INSTRUTOR INSTITUCIONAL CHG PRATA
PORTARIA Nº 149, GAB/COMANDO/GCC, 16 DE DEZ. DE 2020

WEDISSON LUIZ DA SILVA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
GERENTE DE ENSINO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM
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PORTARIA N° 025/2021, GAB/COMANDO/GCC, DE 22 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a convocação para o 4° Módulo: Manejo, Manuseio e Prática Tiro Policial do Curso de Aperfeiçoamento Profi ssional de Manutenção do Porte de Arma de 
Fogo.

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM e o GERENTE DE ENSINO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o artigo 12 da Lei n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
CONSIDERANDO o artigo 29-C, §3° do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento 
Militar de Armas.
CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto nº 1.070, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal 
de Contagem e dá outras providências.
RESOLVEM:
Artigo 1° - Convocar os servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria para participarem do 4° Módulo: Manejo, Manuseio e Prática Tiro Policial do Curso de 
Aperfeiçoamento Profi ssional de Manutenção do Porte de Arma de Fogo - 2021, que ocorrerá no dia 28 de julho de 2021, no período compreendido entre 08h00 as 
12h00, no Centro de Instrução Treme Terra (CITT), Av. Sanitária, 352-472 - Pampulha, Belo Horizonte – MG.
§1° Os agentes da Guarda Civil, convocados para instrução prática de tiro, deverão comparecer no Centro de Defesa Social (CIDS) as 07h:00min para deslocamento até 
o local das atividades.
§2° O não comparecimento injustifi cado acarretará nas providências administrativas pertinentes.
Artigo 2°- A instrução prática de tiro deverá cumprir as normas de segurança prevista na cartilha da Polícia Federal, bem como a utilização obrigatória dos seguintes 
equipamentos de proteção individual (EPI), a saber:
I – Protetor auricular;
II – Óculos de proteção;
III – Colete Balístico. 
Parágrafo único: A pista de instrução prática de tiro deverá ser realizada somente com os equipamentos de proteção individual (EPI) e sob o comando e acompanha-
mento do instrutor responsável pela atividade.
Artigo 3°- As técnicas e procedimentos da prática de tiro deverão estar em conformidade com o plano de curso de Aperfeiçoamento Profi ssional de Manutenção do 
Porte de Arma de Fogo – 2021, bem como a Portaria Nº 003-CGCSP/DIREX/PF/DF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020.

WEDISSON LUIZ DA SILVA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
GERENTE DE ENSINO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM

PORTARIA N° 025/2021, GAB/COMANDO/GCC, DE 22 DE JULHO DE 2021.
ANEXO ÚNICO

N°

MANEJO, MANUSEIO E PRÁTICA TIRO POLICIAL

Dia 28 de julho de 2021, no período compreendido entre 08h00min as 12h00min

01 DANILO EVERTON SOARES 50.251-2

02 VANTUIL LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR 42.827-2

03 JEFERSON LEANDRO DE OLIVEIRA 44.697-1

04 JOSÉ XAVIER DE ALMEIDA JÚNIOR 42.422-6

05 IGOR VINICIUS DE M.M. ALBINO 50.241-2

06 FELIPE JUNIO CAMPOS 42.407-2

07 HENRIQUE JÚNIO B. NASCIMENTO 42.829-9

08 JURANDI MAIA DE AZEVEDO 50.226-7

09 KATIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 42.339-4

10 LEONARDO DAVI GUEDES 50.244-5

11 RAFAEL FAUSTINO MARTINS DE OLIVEIRA 50.262-3

12 KATIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 42.339-4

UNIFORME OPERACIONAL PARA ATIVIDADE

               INSTRUTOR INSTITUCIONAL CHG NETO 
PORTARIA Nº 149, GAB/COMANDO/GCC, 16 DE DEZ. DE 2020

WEDISSON LUIZ DA SILVA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
GERENTE DE ENSINO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM
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Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 073/2021 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSOR HILTON ROCHA E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 32.690,00 (TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2252  - NATUREZA:   33504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 21/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/08/2021

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2021 Đ FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉ-
DIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: r$ 72.767,28 (SETENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100  E 44504100 FONTE: 0101
ASSINADO: 21/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2021 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA E O MUNICÍPIO DE CON-
TAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 8.817,23 (OITO MIL E OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.365.0029.2251  - NATUREZA:   33504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 21/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/08/2021

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2021 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA E O MUNICÍPIO DE CON-
TAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 11.824,79 (ONZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.365.0029.2251  - NATUREZA:   33504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 21/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/08/2021

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 017/2021 Đ FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI EUSTÁQUIO JUNIO MATOSINHOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: r$ 45.078,96 (QUARENTA E CINCO MIL E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100  E 44504100 FONTE: 0101
ASSINADO: 21/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 017/2021 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI EUSTÁQUIO JUNIO MATOSINHOS E O MUNICÍ-
PIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 2.235,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.365.0029.2251  - NATUREZA:   33504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 21/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/08/2021
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

          O Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC  de Segunda Instância Administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda, em vista a não devolução 
do A.R. dos Correios em razão de não localização e/ou mudança de endereço dos contribuintes abaixo, na forma do Art. 16, do Decreto 1393/2020, faz publicar as 
súmulas dos julgamentos dos seguintes  recursos,  considerando-se o contribuinte formalmente notifi cado, nos termos da lei, a partir desta publicação para todos os 
efeitos de direito.
          Os assuntos relativos á quitação deverão ser tratados na Subsecretaria de Receita Municipal, situada à Avenida João César de Oliveira, 6.620, bairro sede em 
Contagem/ MG. 
          Em caso de improcedência fi ca o contribuinte notifi cado para no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta, efetuar o pagamento dos tributos 
devidos, conforme inciso I do artigo 283 do Código Tributário de Contagem. 
          Em caso do não pagamento nesses 20 (vinte) dias será determinado sua inscrição em Dívida Ativa e a lavratura da respectiva Certidão para a Execução Judicial, 
nos termos do parágrafo único do artigo 283 do Código Tributário de Contagem, Lei 1611/83. 

LAMAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 
CPF/CNPJ Nº: 18287532/0001-17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 17757/2018-02A
DECISÃO: Improcedente 

LAMAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 
CPF/CNPJ Nº: 18287532/0001-17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 17682/2018-02A
DECISÃO: Improcedente 

LAMAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 
CPF/CNPJ Nº: 18287532/0001-17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 17692/2018-02A
DECISÃO: Improcedente

JFM AGROPECUÁRIA LTA 
CPF/CNPJ Nº: 17299696/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2013011410201511
DECISÃO: Procedente Parcial

JFM AGROPECUÁRIA LTA 
CPF/CNPJ Nº: 17299696/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2013011410414511
DECISÃO: Procedente Parcial 

JFM AGROPECUÁRIA LTA 
CPF/CNPJ Nº: 17299696/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2015062509011711
DECISÃO: Procedente Parcial

JFM AGROPECUÁRIA LTA 
CPF/CNPJ Nº: 17299696/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2015062508570111
DECISÃO: Procedente Parcial

RONILDO RIBEIRO DE ALMEIDA 
CPF/CNPJ Nº: 569642006-06
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05958/2020-02A
DECISÃO: Improcedente

Contagem, aos 22 de Julho de 2021

Silma Cézar Lobato Pereira 
Assessora do CONTAC
Matrícula: 10028-5
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 049/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°136/2019

CONTRATADA: MIX CONSTRUTORA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OBSERVANDO-SE A CLÁUSULA VII DO REFERIDO CONTRATO, A INCIDIR SOBRE O VALOR CONTRATUAL A 
PARTIR DO MÊS:
ĐOUTUBRO/2020 – PERÍODO: OUTUBRO/2019 À OUTUBRO/2020, A SER APLICADO NAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 À DEZEMBRO/2020.
1º ÍNDICE DE REAJUSTE DOS ITENS DE SERVIÇO, RELACIONADOS ABAIXO:
COL 6 –     6,95%                  COL 46 –         8,02%
COL 38 –   0,45%                  COL 39 –         5,75%
COL 36 –   9,45%                  COL 2 –         12,18%
COL 35–    6,95%                  COL 1 –           2,59%
COL 39A – 6,89%                  ADM LOCAL –  2,43% 
CONFORME PLANILHA ANEXA.

VALOR: R$266.767,16(DUZENTOS E SESSENTA SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

DOTAÇÃO:
1151 15.451.0015.2052; CÓDIGO: 33.90.39.18; FONTE: 0100

RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.

DATA: 29/06/2021

Funec

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 005/2021 

CAIXA ESCOLAR IEC FUNEC NOVO CRUZEIRO DO SUL 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 modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 056/2021, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira 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 fi nanceiras 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, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 13.104,00 (treze mil e cento e 
quatro reais), para Capital, a ser incluída na 2ª parcela de Capital do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual até o 
limite legal dos recursos fi nanceiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.
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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$ 
107.705,00 (cento e sete mil e setecentos 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:

 - 1.1122.12.362.0037.2094 - 3350.4100 Fonte: 1100 - 1200 – 6100 - 6200
- 1.1122.12.362.0037.2094 - 4450.4100 Fonte: 1100 - 1200 – 6100 – 6200  

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

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 002/2021 

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 modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 052/2021, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira 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 fi nanceiras 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, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 15.00,00 (quinze mil reais), para 
Custeio, a ser incluída na 2ª parcela de custeio do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual até o limite legal dos 
recursos fi nanceiros 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$ 
94.628,00 (noventa e quatro mil e seiscentos e vinte e oito 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:

 - 1.1122.12.362.0037.2094 - 3350.4100 Fonte: 1100 - 1200 – 6100 - 6200
- 1.1122.12.362.0037.2094 - 4450.4100 Fonte: 1100 - 1200 – 6100 – 6200  

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

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0072/2021 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE PETROLÂNDIA 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 modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 054/2021, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira 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 fi nanceiras 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, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 4.980,00 (quatro mil e novecen-
tos e oitenta reais), para Custeio, a ser incluída na 2ª parcela de custeio do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual 
até o limite legal dos recursos fi nanceiros 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$ 
48.338,00 (quarenta e oito mil e trezentos e trinta e oito reais).
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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:

 - 1.1122.12.362.0037.2094 - 3350.4100 Fonte: 1100 - 1200 – 6100 - 6200
- 1.1122.12.362.0037.2094 - 4450.4100 Fonte: 1100 - 1200 – 6100 – 6200  

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

EXTRATO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 001/2021 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE CENTEC 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 modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 050/2021, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste SEGUNDO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira 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 fi nanceiras 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, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 15.320,00 (quinze mil e trezen-
tos e vinte reais), para Custeio, a ser incluída na 2ª parcela de custeio do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual 
até o limite legal dos recursos fi nanceiros 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$ 
126.734,00 (cento e vinte seis mil e setecentos e trinta e quatro 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:

 - 1.1122.12.362.0037.2094 - 3350.4100 Fonte: 1100 - 1200 – 6100 - 6200
- 1.1122.12.362.0037.2094 - 4450.4100 Fonte: 1100 - 1200 – 6100 – 6200  

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratifi cam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modifi cados por este SEGUNDO TERMO 
ADITIVO.

Transcon

ATO ADMINISTRATIVO 17-07-2021

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º 
de novembro de 2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

RESOLVE:

Ato nº. 17-07-2021 – Defere o gozo de 730 (setecentos e trinta) dias, de licença sem vencimentos para a servidora FERNANDA LAURA SILVA CAMARGO DIAS, matricula-
da sob o nº. 10141-6, no período de 01/09/2021 até 31/08/2023.

Contagem, 19 de julho de 2021. 

RENATO GUIMARÃES RIBEIRO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon
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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. 
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Câmara Municipal

Ata da 23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano de dois mil e vinte e um. Aos seis dias do mês de julho, realizou-se no Plenário “Vereador José 
Custódio” a vigésima terceira reunião ordinária que contou com a presença de dezoito vereadores. Após cumprimentar a todos, o presidente Alex Chiodi realizou a 
chamada dos vereadores, quando se constatou a ausência dos vereadores José Geraldo (Gegê Marreco), Daisy Silva e Silvinha (Dudu).  Logo após, o vereador Arnaldo de 
Oliveira fez a leitura do Capítulo 9, Versículos 32 a 38, narrado por São Mateus da Bíblia Sagrada. Na sequência, o presidente convidou para fazer parte dos trabalhos 
desta Casa Legislativa o Comandante da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Coronel Estevão, o Tenente Coronel Vinícius, Comandante do 2º 
Batalhão do Corpo de Bombeiros do município de Contagem e o Deputado Estadual Professor Wendel que foram acompanhados até as cadeiras de honra pelo 
vereador Ronaldo (Babão). Logo após, o vereador Arnaldo de Oliveira solicitou a dispensa da leitura da ata, por ser de conhecimento de todos, tendo sido aprovada, 
sem ressalva. Arnaldo aproveitou, ainda, para solicitar a inversão de pauta. O que foi aprovado por todos.  Passando à discussão e votação de projetos, foram votadas e 
aprovadas, no Parecer e em Primeiro Turno, as seguintes Emendas ao Projeto de Lei nº 015/2021/PE:  Emenda Nº 001, de autoria do vereador Daniel Carvalho, que foi 
aprovada por unanimidade.  Emendas de nºs 002 a 015, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que recebeu os votos contrários dos 
vereadores Abne Motta, Carlin Moura e José Carlos Gomes ao Projeto de Lei nº 015/2021 – que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária Anual – LOA – 2022”, de autoria do Poder Executivo. Na sequência, foi votado e aprovado, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, o Projeto de 
Lei nº 015/2021 – que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA – 2022”, de autoria do Poder Executivo. Em Segundo 
Turno e em Redação Final, foram votados e aprovados, com o voto contrário do vereador Abne Motta, os seguintes projetos: Projeto de Lei n.º 013/2021 que “Altera a 
denominação das Unidades Municipais de Educação Infantil para Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI, no município de Contagem, e altera as legislações que 
menciona”.de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei n.º 018/2021 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar, mediante convênio, recursos ao 
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) no âmbito da intervenção Municipal do Decreto Municipal n.º 176/2021”, de autoria do Poder Executivo. Foi, ainda, votado e 
aprovado, por unanimidade, em Segundo Turno e em Redação Final, o   Projeto de Lei n.º 014/2021 que “Institui o Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI – Ve-
reador Ailton Diniz”, de autoria do Poder Executivo. Por fi m, foi votado e aprovado, com o voto contrário da vereadora Moara Saboia, o Substitutivo ao Projeto de Lei 
n.º 024/2021 que “Reconhece as atividades educacionais de qualquer natureza como essenciais no município de Contagem”, de autoria do Vereador Alex Chiodi. 
Prosseguindo, foi lida a correspondência recebida, Ofício nº 426, de autoria do deputado federal Newton Cardoso Júnior, onde consta o relatório de suas emendas 
destinadas ao município de Contagem.  Nesse instante, o presidente pediu a verifi cação de quórum, passando em seguida a direção dos trabalhos para vereador 
Vice-presidente José Antônio (do hospital Santa Helena). Na oportunidade, José Antônio deu boas vindas ao vereador Teteco, que se encontrava afastado por motivos 
de doença. Em seguida, passou-se para o projeto Cultura na Câmara, quando a escritora Jessi Lemos expôs a sua obra no hall de entrada da Câmara. Nesse instante, foi 
entregue à Jessy Lemos um certifi cado de sua participação no Cultura na Câmara. Em agradecimento, Jessi recitou um de seus poemas com o tema: Esperança. 
Assumindo os trabalhos, o 2º Secretário Pastor Itamar fez a leitura dos seguintes projetos apresentados: Projeto de Lei Complementar nº 004/2021 – “Institui o Plano de 
Carreira dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Contagem  e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora; Substitutivo ao Projeto de Lei nº 104/2021- 
“Institui a Política Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado - Banco do Povo – (PMMPO-BP) e dá outras providências”, de autoria do vereador Carlin Moura; 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 105/2021 – “Institui a Política Municipal de Fomento à Educação para o Trânsito e Pilotagem com Segurança, e a criação da Semana 
Municipal de Trânsito  “Camila Mohana” e dá outras providências”, de autoria do vereador Carlin Moura; Projeto de Lei nº 138/2021 – “Dispõe sobre o direito de 
usuários do SUS, residentes no município de Contagem ao acesso à informação acerca de sua saúde”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Projeto de Lei nº 139/ 
2021 – “Dispõe sobre a instalação de lixeiras ecológicas para recolhimentos de materiais orgânicos produzidos em feiras livres, artesanais, eventos culturais e esportivos 
realizados no âmbito do Município”, de autoria do vereador Ronaldo (Babão). Na sequência, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 1244 
a 1292/2021; Indicações nºs 1710 a 1766/2021; Moções nºs 163 e 164/2021, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber:  Requerimento 
nº 1264/2021 – “Requer estudo de viabilidade técnica para implementação de um posto de coleta de sangue no município de Contagem”, de autoria do vereador 
Leandro Léo da academia); Requerimento nº 1287/2021 – “Requer estudo técnico para instalação de ciclovia na Avenida Francisco Firmo de Mattos”, de autoria do vere-
ador Vinícius Faria; Requerimento nº 1288/2021 – “ Requer que a prefeitura dê uma destinação ao Centro de Memória do Trabalhador localizado na Rua Deputado 
Sérgio Miranda, Cidade Industrial”, de autoria do vereador Vinícius Faria. O vereador Hugo Vilaça solicitou a palavra e disse que em defesa da cultura de Contagem ele 
discordaria da solicitação do colega Vinícius.  Disse que o Museu do trabalhador merece uma programação cultural. Enfatizou que concorda que ele seja ocupado, 
porém com programações culturais; Requerimento nº 1290/2021- “Solicitamos a abertura da Rua do Córrego Pica-pau, Vila Boa Vista para acesso à Via Expressa. A rua 
foi pavimentada e foi fechado o acesso. Os moradores estão ilhados e também sem serviços públicos por falta de acesso para se fazer manutenções elétricas, troca de 
lâmpadas, acesso à rede de água e esgoto e coleta de lixo em atendimento a pedidos da comunidade”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital Santa Helena); 
Requerimento nº 1291/2021 – “Instalação de ecoponto ao lado do campo Boa Vista, na Vila Boa Vista onde foram desapropriados vários barracos em construção para 
atender à população do bairro São João e da Vila Boa Vista onde se concentra grande lixão a céu aberto, onde se proliferam roedores, insetos com risco de contágio da 
população”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital Santa Helena); Indicação nº 1750/2021 – “Indica serviço de instalação de iluminação pública na Praça 
Milton Reis Silva localizado no entroncamento da Rua Araraquara com Rua Caçapava no bairro Novo Riacho, neste Município”, de autoria do vereador Leandro (Léo da 
academia). Após o pronunciamento dos vereadores de suas matérias destacadas, foi executado o hino da cidade de Contagem. Por fi m, Teteco solicitou a palavra para 
agradecer a Deus e aos colegas vereadores e seus funcionários pelas orações, pelo carinho e atenção, quando de seu tratamento de saúde.  Finalizando os trabalhos, foi 
convocada a 24ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 13 de julho, às 9:00 horas. Registrada a chamada fi nal, constatou-se a ausência dos vereadores Alex Chiodi e 
José Carlos Gomes que solicitaram verifi cação de quórum para se retirar. Nada mais havendo a tratar, o presidente em exercício declarou encerrada a reunião e, para 
constar, eu, Itamar dos Santos Silva, 2º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo presidente, 
assinada. 
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