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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO N° 1044.0064.14 

 

1-INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento às determinações do Art. 8º da Instrução Normativa nº 11/2008, de 03.12.08, do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre a apresentação e recebimento das 

contas anuais dos dirigentes das empresas públicas, das sociedades de economia mista municipal e 

das demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do Município, tendo 

como base a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/1964, a lei 4.604/76, a Lei Complementar 

n° 101/2000, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, a 

Decisão Normativa 10/2013 e  os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o 

Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2013, parte integrante da 

Prestação de Contas Anual da Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de 

Contagem-Conterra- com sede à Rua Trajano de Araújo Viana, 602 –Bairro Cinco – Contagem –

MG. 

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, 

consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada 

necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção 

sobre as ocorrências detectadas. 
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A metodologia adotada consistiu na verificação dos atos determinantes da despesa, a observação 

dos limites legais estabelecidos, bem como, a observância da vinculação da concessão de créditos 

recebidos com a efetiva execução. 

A execução dos trabalhos foi supervisionada pela Auditoria-Geral do Município – AGM, unidade 

administrativa do Sistema Municipal de Controle Interna, nos termos do o Decreto nº 089, de 25 

de junho de 2013, em atendimento às exigências da Instrução Normativa em referência.  

 

 

2- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Preliminar à apreciação das contas do exercício de 2013 da Empresa, oportuno e relevante 

comentar os itens abaixo. 

 

 A Companhia Municipal e habitação, Obra e Serviços de Contagem – CONTERRA - é 

uma sociedade de economia mista de capital fechado, criada pela Lei 2.205, de 20.5.91, 

que dispõe sobre sua constituição e estabelece seus objetivos institucionais a Lei nº 2.929, 

de 24.3.97, que atribui novas competências à Companhia.   

 

 O objetivo social da Companhia é o estudo dos problemas de habitação, e a realização de 

todas as demais atividades necessárias para que sejam alcançados os objetivos do Plano 

Nacional de Habitação. 

 

 No exercício de 2013, exemplo dos exercícios anteriores, em que permaneceu inativa, a 

empresa não desenvolveu nenhuma atividade, limitando-se ao acompanhamento das Ações 

Judiciais em andamento, e ao cumprimento das obrigações acessórias legais. 

 

 A CONTERRA encontra-se em estado de dissolução, consoante determina o art. 1º do 

Decreto Municipal nº. 749 de 27 de agosto de 2007, “in verbis”: 
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“Art. 1º Fica declarado o estado de dissolução da 

Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços – 

CONTERRA”. 

Parágrafo único. A extinção da referida Companhia fica 

condicionada à autorização legislativa, nos termos da Lei." 

 

  Por força do Decreto 749/07, foi convocada Assembléia Geral Extraordinária, realizada 

em 19/12/07, presidida pelo Sr. Procurador Geral do Município, onde os acionistas 

aprovaram a dissolução da sociedade bem como referendaram o nome o Sr. Paulo 

Lourenço da Silva como liquidante da mesma, sendo ainda eleitos os membros do 

Conselho Fiscal para atuarem de forma permanente, até ulterior deliberação em 

assembléia, na forma da lei. 

 

  No Exercício em análise a CONTERRA não auferiu receitas, os pagamentos realizados 

foram suportados por repasses efetuados pelo Município de Contagem que é o acionista 

majoritário e lançados na conta Credores diversos/Adiantamento PMC, conforme 

demonstrado no Livro Razão analisado. 

 

  O Conselho Fiscal da Companhia apresentou parecer na data de 05 de janeiro de 2014, 

declarando que “os documentos ora examinados refletem adequadamente a situação 

patrimonial e posição econômica e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2013, e 

por seus membros abaixo assinados , recomendam sua aprovação pela Assembléia 

Geral....” 
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3. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E GUARDA DOS DOCUMENTOS 

 

Conforme Decisão Normativa nº 10/2013 do TCE-MG, para o exercício de 2013, não haverá 

envio da prestação de contas para análise via SIACE/PCA, no entanto, a mesma decisão 

determina em seu artigo 3º que as contas não contempladas para analise, permanecerão nos 

órgãos ou entidades de origem, arquivadas na forma do disposto no Art. 8º da Instrução 

Normativa 14/2011, do TCE-MG. 

 

“Art. 1º A organização e apresentação das contas anuais dos 

responsáveis pelas unidades jurisdicionadas das Administrações 

Públicas direta ou indireta municipais, referentes ao exercício de 

2013, obedecerão ao disposto na Instrução Normativa nº 14, de 

14/12/2011, e nesta Decisão Normativa. 

 

Art. 2º Serão encaminhadas ao Tribunal as contas anuais 

referentes ao exercício de 2013 dos responsáveis pelos regimes 

próprios de previdência. Parágrafo único. As contas de que trata 

o caput serão encaminhadas em até 90 (noventa) dias, contados 

do encerramento do exercício, e a sua composição observará as 

disposições da Instrução Normativa nº 09 de 03/12/2008. 

 

Art. 3º As contas anuais das unidades jurisdicionadas que não 

foram contempladas no art. 2º desta Decisão Normativa 

permanecerão nos órgãos ou entidades de origem, observando-

se, para sua organização e composição, o disposto no art. 8º da 

Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011, e, para sua guarda, a 

legislação aplicável à gestão documental.” 

 

Desta forma, recomenda-se que o gestor atente-se para as disposições do artigo 8º da Instrução 

Normativa 14/2011, mantendo devidamente arquivados os documentos relativos ao encerramento 

do exercício financeiro de 2013, nos seguintes termos: 

 

I - Rol de Responsáveis, Observado o disposto no Capítulo II do Título II da Instrução Normativa 

14/2011-TCE-MG; 

II - Relatório de Gestão; 

III - Relatório sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial; 
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IV - Pareceres sobre os atos de gestão emitidos por unidades administrativas competentes, órgãos 

ou entidades que devam se pronunciar sobre as conas ou sobre a gestão; 

V - Demonstrativos e demonstrações necessários à evidenciação das gestões orçamentária 

financeira e patrimonial, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

 

Deverá compor também o rol de documentos a serem arquivados e mantidos a disposição do 

Tribunal de Contas do estado o presente Relatório de Controle Interno. 

 

 

4- RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS  

 

O Poder Executivo, com vistas a atender os dispositivos legais, determinou no Decreto nº 190, de 

15/10/13, que trata do encerramento do exercício financeiro de 2013, que “compete à 

Controladoria-Geral do Município a elaboração do relatório de controle interno concernente à 

avaliação da execução da Lei Orçamentária Anual, em cumprimento ao disposto no art. 42 da Lei 

Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008”. 

Da mesma forma, conforme determina o art. 16 do Decreto nº 190/2013, os órgãos e entidades da 

Administração Pública ficam obrigados a disponibilizar para a Controladoria-Geral do Município 

os relatórios das Demonstrações Contábeis contendo informações sobre os fatos relevantes que 

possam influenciar na interpretação dos resultados. 

Em cumprimento aos referidos dispositivos legais, a Auditoria-Geral do Município, órgão da 

Controladoria-Geral do Município, realizou o presente trabalho tomando como referência os dados 

registrados no Sistema de Administração Financeira e Controle Interno – SAFCI relativos aos 

exercícios financeiros de 2012 e 2013 e também a analise dos Livros Diário e Razão nº 24 do 

Exercício de 2013. 

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art.10 

da IN TCEMG nº 11/2008 , como se denota a seguir. 
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4.1. Relação das auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

realizadas, indicando as providências adotadas diante das falhas, irregularidades ou 

ilegalidades porventura constatadas. 

 

A CONTERRA não foi objeto de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial no exercício de 2013, não havendo relações das preditas auditorias a serem 

apresentadas. (Fonte: Oficio CONTERRA nº 007/2013) 

 

4.2. Indicação das providências adotadas pelo dirigente diante de danos causados ao erário, 

especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou 

tomadas de contas especiais instauradas no período e os respectivos resultados, indicando 

números, causas, datas de instauração e de comunicação ao Tribunal de Contas.  

 

Conforme informações da Corregedoria Municipal e Oficio CONTERRA nº 007/2013,  no ano de 

2013 não foram instauradas Sindicâncias, Inquéritos e Processos Administrativos ou Tomadas de 

Contas Especiais relativos à CONTERRA. No mesmo sentido é a informação constante do Item II 

do Oficio CONTERRA nº 007/2014. 

 

4.3. Declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial. 

  

Conforme já comentado no preâmbulo deste relatório a CONTERRA, no exercício de 2013, 

permaneceu inativa, a empresa não desenvolveu nenhuma atividade inerente a seu objetivo social, 

limitando-se ao acompanhamento das Ações Judiciais em andamento  e ao controle do pagamento 

de parcelamentos de IRPJ, COFINS e PIS junto à Secretaria da Receita Federal. 

 

Não houve ingresso de receitas e os pagamentos realizados foram suportados por repasses 

efetuados pelo Município de Contagem que é o acionista majoritário e lançados na conta Credores 

diversos/Adiantamento PMC, conforme demonstrado no Livro Razão analisado.  
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Apurou-se que o valor total das transferências financeiras realizados pelo Município, no ano de 

2013, foi da ordem de R$ 186.487,46. 

 

A CONTERRA não possui patrimônio, próprio devido ao seu estado de dissolução sua 

manutenção administrativa é custeada pelo Município, seu acionista majoritário. 

 

As transferências recebidas do Município e os valores gastos no exercício de 2013 e o saldo 

financeiro para próximo exercício estão demonstrados no Quadro I. 

 

Quadro I 

Transferências Recebidas e Despesas Pagas 

Valores Transferidos da Prefeitura Municipal 186.487,46 

Saldo anterior 99,60 

Total  186.587,06 

Pagamento Despesas 166.491,72 

Saldo Para o Exercício Seguinte 20.095,34 
Fonte: Razão conta21401020100000- Tesouro Municipal-DED-Demonstrativo da Execução da Despesa-SAFCI(2013) Balanço Financeiro 2013. 

 

4.3.1. Análise  

 

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, e incluindo provas 

em registros e documentos correspondentes na extensão da amostra selecionada para, segundo as 

circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências 

detectadas, considerando o estado de dissolução da companhia que limita suas ações 

orçamentárias e financeiras ao acompanhamento das Ações Judiciais em andamento e ao controle 

dos parcelamentos de IRPJ, COFINS e PIS junto à Secretaria da Receita Federal, e também a 

constatação de que a mesma não possui bens patrimoniais a serem resguardados, declaramos que 

não se evidenciou ilegalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da 

Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem. 

 

 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

9 

 

4.4. Avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial. 

 

4.4.1. Gestão Orçamentária 

a) eficácia da gestão orçamentária é o pleno alcance de objetivos e metas de desempenho 

previamente definidos, aliado à observância de prazos definidos; a sua mensuração se faz a partir 

da relação entre resultados obtidos e resultados previstos (metas físicas previstas versus metas 

físicas executadas); e 

 

b) eficiência da gestão orçamentária é a otimização da relação entre resultados produzidos e 

recursos empregados; a sua mensuração se faz a partir da relação entre resultados obtidos em face 

do previsto (metas físicas previstas versus metas físicas executadas) aliado aos custos incorridos 

em face do previsto (despesa executada versus despesa prevista originalmente). 

 

A Lei Orçamentária Anual nº. 4577 de 27 de dezembro de 2012, no parágrafo único do artigo 

quarto, elenca a CONTERRA como sendo “Unidade Orçamentária Integrante do Orçamento do 

Município”.  

 

Os recursos orçamentários consignados a CONTERRA estão contidos dentro do órgão 104 – 

Procuradoria Geral do Município – Unidade 4 – Conterra em Liquidação- totalizando de R$ 

219.453,00 e distribuídos da seguinte forma: R$ 4.819,00, para Gestão da Divida e R$ 214.634,00 

destinados ao atendimento a Empresa em Extinção. 

 

Não houve previsão de receitas e a execução orçamentária foi de R$186.587,06, conforme 

demonstrado a seguir, no Quadro II. 

 

Quadro II 

Balanço Orçamentário 
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Receitas Previsão Execução Diferença 

Soma 0,00 0,00 0,00 

Deficit 219.453,00 186.587,06 32.865,94 

Total 219.453,00 186.587,06 32.865,94 

Despesas Fixação Execução Diferença 

Correntes 217.234,00 186.587,06 30.646,94 

Juros e Encargos da Dívida 2.600,00 0,00 2.600,00 

Outras Despesas Correntes 214.634,00 186.587,06 28.046,94 

Capital 2.219,00 0,00 2.219,00 

Amortização da Dívida 2.219,00 0,00 2.219,00 

Soma 219.453,00  186.587,06 32.865,94 

Superavit 0,00 0,00 0,00 

Total 219.453,00 186.587,06 32.865,94 
Fonte: Balanço Orçamentário 2013. 

 

4.4.1.1. Análise: 

 

Diante do decretado Estado de Dissolução, enquanto se aguarda as providências necessárias para 

extinção da Companhia esta, apesar de constar como Unidade Orçamentária integrante do 

Orçamento Municipal, apenas executa despesas referentes a sua manutenção e ao 

acompanhamento dos processos judiciais existentes. 

 

Destarte não há qualquer atividade referente à receita, fato refletido no quadro acima, quando se 

verifica não haver qualquer previsão de ingressos para o exercício sob analise. As despesas do 

exercício foram integralmente custeadas com recursos do Município conforme previsão 

orçamentária, e no que tange a execução da despesa, verifica-se que a mesma mostrou-se  

coerência com os valores consignados no orçamento. 

 

4.4.2. Gestão Financeira e Patrimonial 

 

Considerando que 

a) Eficácia da gestão financeira e do patrimônio 
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Nas empresas, não há como se dissociarem os conceitos de gestão de finanças e de patrimônio (em 

sentido genérico), posto que as finanças integram o patrimônio e ambos constituem instrumentos 

direcionados ao alcance do objetivo último do empreendimento, qual seja, o lucro.  

 

Temos que a eficácia da gestão financeira e do patrimônio medir-se-á pela revelação do lucro 

auferido a partir da gestão. Será eficaz a gestão que apresentar lucro líquido positivo, enquanto 

que evidenciará eficácia comprometida a gestão que houver implicado resultado líquido negativo 

e, consequentemente, redução do Patrimônio Líquido da empresa.  

 

b) Eficiência da gestão financeira e do patrimônio  

 

Enquanto a eficácia da gestão pode se medir tão-somente pelo alcance de resultados positivos, 

independentemente da sua grandeza, para a avaliação da eficiência da gestão financeira e do 

patrimônio há de se considerar a relação entre tal resultado e os recursos envolvidos em sua 

obtenção. No caso em apreço, há de se considerar que declarado o estado de dissolução da 

Companhia, esta deixou de realizar quaisquer atividades passando a apresentar um resultado 

estático, somente movimentado pelos ingressos de recursos oriundos do Município de Contagem 

na qualidade de acionista majoritário. 

 

No Quadro III, são demonstradas as disponibilidades financeiras em 31/12/2013, e os 

compromissos assumidos no exercício e ainda não pagos: 

 

Quadro III -  Disponibilidades Financeiras 

Disponibilidade Financeira- CONTERRA 2013 

Caixa 20.095,34 

Total das Disponibilidades (A) 20.095,34 

Inscrições em Restos a Pagar no Exercício  

Não Processados (20.095,34) 

Total (B)  

Suficiência Financeira ( A ) - ( B ) 0,00 

Fonte: Balanço Financeiro e Balancete após encerramento do exercício;Memorial de Restos a Pagar Não Processados (2013). 
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O Balanço Patrimonial Sintético encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme livro Diário 

Verificado encontra-se retratado no Quadro IV. 

Quadro IV 

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2013 

  2013   2013 

ATIVO   PASSIVO   

 CIRCULANTE    CIRCULANTE   

  Caixa 20.095,34   Fornecedores 15.073.345,51 

 Adiantamentos a Empregados 0,00   Fornecedores (Pessoa Física) 4.652,40 

  Impostos a Recuperar 9.035,20   Obrigações Trabalhistas 290.175,36 

  Creditos Operacionais 18.345.111,90   Obrigações Tributárias 223.836,39 

  Outros Créditos 19.034,38   Outros Credores 8.625.678,00 

  Total do Circulante 18.393.276,82   Parcelamentos 2.223,89 

 

    Total do Circulante 24.219.911,55 

     EXIGIVEL A LONGO PRAZO   

      Parcelamentos 3.199,61 

      Total Exig.Longo Prazo 3.199,61 

 PERMANENTE    PATRIMÔNIO LÍQUIDO   

  Imobilizado 0,00   Capital Social 298.902,00 

  (-)Depreciação 0,00       Capital a Integralizar -7.470,37 

  Total do Permanente 0,00   Reservas de Lucro 2.550,43 

      Prejuízo Acumulado -6.123.816,40 

      Total do Patrimônio Líquido -5.829.834,34 

 CONTAS DE COMPENSAÇÃO    CONTAS DE COMPENSAÇÃO   

  Carta de Fiança 10.795,76   Carta de Fiança 10.795,76 

  Seguro Garantia 5.865.847,74   Seguro Garantia 5.865.847,74 

  Total da Compensação 5.876.643,50   Total da Compensação 5.876.643,50 

        

TOTAL DO ATIVO 24.269.920,32 TOTAL DO PASSIVO 24.269.920,32 
Fonte: Livro Diário-2013- nº 24- fls.28/29 

 

A CONTERRA acumula um prejuízo até 31/12/2013, de R$6.123.816,40 e apresenta Patrimônio 

Liquido negativo da ordem de R$5.829.834,34, e um prejuízo acumulado da ordem de    

R$6.123.816,40. 

 

De acordo com os dados acima, a Companhia apresenta os seguintes índices em 31/12/2013 

 

  Tabela 1- Índice de Liquidez Corrente 

Capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, apurado a partir da relação entre o ativo 

circulante e o passivo circulante: 
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Índice de Liquidez Corrente 
Ativo Circulante 18.393.276,82 

Passivo Circulante 24.219.911,55 

Resultado 0,7594 

 

 Tabela 2 -Índice de Liquidez Geral 

 

Capacidade de pagamento da empresa no longo prazo, apurada a partir da relação entre bens e direitos 

conversíveis em espécie no curto e longo prazos e o total da dívida por ela assumida no curto e longo 

prazos. 

 

Índice de Liquidez 

Geral 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo. 

18.393.276,82 

Passivo Circulante +  Exigível a Longo 

Prazo 

24.223.111,16 

Resultado 0,7593 

 

 

4.4.2.1. Análise 

 

No que tange a suficiência de recursos para acobertar os compromissos assumidos no exercício de 

2013, vê-se que a CONTERRA apresenta recursos financeiros em caixa para acobertar as despesas 

inscritas em restos a pagar no exercício seguinte, frise-se, porém que tal afirmativa refere-e tão 

somente a movimentação de recursos e compromissos assumidos no exercício de 2013, não 

abrangendo a situação pregressa da Companhia. 

 

Da avaliação procedida sobre resultados operacionais da empresa e indicadores financeiros e 

patrimoniais, concluímos que a gestão financeira e do patrimônio da CONTERRA no exercício de 

2013 teve sua eficácia e eficiência comprometidas, haja vista o já mencionado estado de 

inatividade da Companhia que aguarda sua liquidação para extinção final, momento em que 

deverão ser apurados todos os haveres e deveres na forma da Lei. 

 

A análise dos índices acima demonstra que, considerando o quadro atual, a Companhia não possui 

capacidade de quitação de seus débitos a curto e longo prazo. 
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5- Certificação quanto a ações judiciais referentes às contingências em andamento 

 

As ações cíveis e trabalhistas movidas contra a CONTERRA estão relacionadas no ANEXO I 

deste relatório. Destaque-se que no Exercício de 2013, o acompanhamento dos processos e demais 

demandas judiciais vem sendo realizado pela empresa Oliveira Filho Advogados, 

CNPJ:25.461.161/0001-03, conforme Contrato Administrativo nº 005/2013. 

  

O controle individualizado das ações possibilita o conhecimento da fase em que cada uma se 

encontra, devendo a entidade ficar atenta ao reconhecimento daquelas que não couberem mais 

recursos constituindo-se direito liquido e certo do Credor, bem como a baixa daquelas pagas ou 

julgadas improcedentes com transito em julgado da sentença. 

 

 

6 – Parecer Conclusivo sobre as Contas do Exercício 

 

Examinaram-se as contas da Companhia Municipal de Habitação, Obras, e Serviços de 

Contagem – CONTERRA-, no exercício de 2013, considerando as diretrizes dos instrumentos de 

planejamento municipal, representadas pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual, Lei 4.320/64, Lei 6.404/76 e nos termos da 

Instrução Normativa nº 11/2008, do TCEMG. 

 

Nossa responsabilidade é a de expressar manifestação sobre a regularidade das contas do 

administrador público, relativa aos seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e 

patrimonial. Os exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à 

Administração Pública e compreenderam: 

1. O planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional e 

informacional, os controles internos e os registros contábeis; 

2. A constatação, com base na aplicação das técnicas e testes de auditoria, das evidências e dos 

registros que suportam os valores e as informações divulgadas sobre a execução orçamentária da 

receita e sobre a execução orçamentária e física da despesa; 
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As considerações desta Controladoria estão consubstanciadas ao longo deste relatório sob a 

denominação de “Análise”, tendo como parâmetro as demandas contidas no Art. 8º da Instrução 

Normativa TCE-MG nº 11/2008, não comprometendo no todo e em aspectos relevantes, o 

cumprimento da Lei Orçamentária Anual. 

 

Consoante as análises realizadas tem-se que as demonstrações contábeis representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Patrimonial e 

Financeira da Companhia Municipal de Habitação, Obras, e Serviços de Contagem – 

CONTERRA em 31 de dezembro de 2013. 

 

Destaque-se, por oportuno, que devem ser observadas as disposições legais no que ser refere à 

dissolução da Companhia, conforme determina o Decreto Municipal nº. 749/2007 e a legislação 

pertinente em vigor. 

 

Contagem, 22 de abril de 2014. 

 

 

André Virgílio da Costa Hilário Warley José Rocha 

Gerente de Contas Analista de Controle Interno 

Matrícula – 35.601-8 Matrícula – 31.928-7 

 

 

Zanio de Sousa Gontijo Nicolle Ferreira Bleme 

Analista de Controle Interno Auditora Geral 

Matrícula – 36.017-1 Matrícula – 40.837-9 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador Geral do Município 
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Anexo I 

Relação dos Processos Cíveis e Trabalhista- CONTERRA/2013 

 
Vara Processo Partes Andamento 

1ª VFPM 0079.03.108932-3 Construtora Andrade Gutierrez x 

Conterra 

Autos conclusos  

2ª VFPM 0079.04.168881-7 Construtora e Transportadora 

Patolar Ltda x Conterra e 

Município 

Processo suspenso aguardando decisão 

de outro processo. 

2ª VFPM 0079.12.032239-5 Municipio de Contagem x 

Construtora e Transportadora 

Patolar LTDA 

Autos recebidos pela contadoria do 

juízo. 

1ª VFPM 0079.04.171816-8 Construtora e Transportadora 

Patolar Ltda x Conterra. 

Processo suspenso 

1ª Turma 

STJ 

Resp 1169052 Conterra x Construtora e 

Transportadora Patolar Ltda 

Processo concluso ao relator 

1ª VFPM 0079.05.195804-3 Construtora e Transportadora 

Patolar Ltda x Conterra 

Processo suspenso 

2ª VFPM 0079.01.001228-8 Construtora Envil x Conterra e 

Município de Contagem 

Processo suspenso 

2ª VFPM 0079.03.088510-1 Construtora Minasco Ltda x 

Conterra e Município 

Processo suspenso.  

2ª VFPM 0079.10.032860-2 Município de Contagem x 

Construtora Minasco Ltda 

Autos recebidos pela contadoria..  

2ª VFPM 0079.05.188691-3 Construtora Terrayama Ltda x 

Conterra e Município de 

Contagem 

Autos com carga ao perito.  

2ª VFPM 0079.03.108211-2 Consultécnica Consultoria 

Técnica S/C Ltda x Conterra e 

Município de Contagem 

Vista ao autor.  

2ª VFPM 0079.01.124052-8 Conterra x Consultécnica 

Consultoria Técnica S/C Ltda 

Proferido despacho - aguarda 

publicação.  

2ª VFPM 0079.09.967147-5 Welson Luiz Saraiva x Município 

de Contagem 

Ato ordinatório de mero expediente.  

2ª VFPM 0079.03.105097-8 Consultécnica Consultoria 

Técnica S/C Ltda x Conterra e 

Município de Contagem 

Publicado vista ao autor 

2ª VFPM 0079.04.123611-2 Consultécnica Consultoria 

Técnica S/C Ltda x Conterra e 

Município de Contagem 

Publicado vista ao autor  

2ª VFPM 0079.05.188737-4 Consultécnica Consultoria 

Técnica S/C Ltda x Conterra e 

Município de Contagem 

Processo baixado definitivamente  

2ª VFPM 0079.05.191545-6 Consultécnica Consultoria 

Técnica S/C Ltda x Conterra e 

Município de Contagem 

Despacho determinando vista às partes.  

1ª VFPM 0079.05.191546-4 Consultécnica Consultoria 

Técnica S/C Ltda x Conterra e 

Município de Contagem 

Proferido despacho de mero expediente 

- aguarda publicação.  

2ª VFPM 0079.03.064857-4 Conterra x CRT Comércio 

Representações e Tecnologia 

Ltda 

Processo baixado definitivamente 

2ª VFPM 0079.03.071647-0 CRT Comércio Representações e 

Tecnologia Ltda x Conterra 

Processo suspenso  
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2ª VFPM 0079.12.052428-9 Conterra x CRT Comércio 

Representações e Tecnologia 

Ltda 

Publicado despacho determinando vista 

às partes acerca do retorno dos autos da 

contadoria.  1ª VFPM 0079.04.171582-6 EBO Empresa Brasileira de Obras 

Ltda x Conterra e Município de 

Contagem 

Processo suspenso.  

1ª Turma 

STJ 

Ag 1335429 Conterra x EBO Empresa 

Brasileira de Obras Ltda. 

Autos conclusos ao relator.  

1ª VFPM 0079.04.153761-8 EBO Empresa Brasileira de Obras 

Ltda x Conterra. 

Publicado despacho determinando vista 

1ª VFPM 0079.04.166944-5 Conterra x EBO Empresa 

Brasileira de Obras Ltda. 

Aguarda movimentação do apenso. 

1ª VFPM 0079.05.188772-1 EBO Empresa Brasileira de Obras 

Ltda x Conterra. 

10/11/11: Processo suspenso 

1ª VFPM 0079.11.055837-0 Município de Contagem x EBO 

Empresa Brasileira de Obras Ltda 

Proferido despacho de mero expediente 

- aguarda publicar.  

1ª Câmara 

Cível 

0558370-

49.2011.8.13.0079 

Mun. Contagem x EBO Empresa 

Brasileira de Obras. Litisconsorte: 

Conterra 

Autos conclusos ao desembargador 

relator 

2ª VFPM 0079.05.184369-0 EBO Empresa Brasileira de Obras 

Ltda x Conterra e Município de 

Contagem 

Despacho determinando a expedição de 

alvará à perita e vista ao Município de 

Contagem sobre o laudo 2ª VFPM 0079.05.188773-9 EBO Empresa Brasileira de Obras 

Ltda x Conterra e Município de 

Contagem 

Proferido despacho - aguarda 

publicação (despacho abrindo vista 

sobre laudo pericial). 1ª VFPM 0079.05.190914-5 EBO Empresa Brasileira de Obras 

Ltda x Conterra e Município de 

Contagem 

Precatório entregue. 

2ª VFPM 0079.05.210866-3 EBO Empresa Brasileira de Obras 

Ltda x Conterra e Município de 

Contagem 

Ato ordinatório de vista às partes 

4ª Câmara 

Cível 

2108663-

56.2005.8.13.0079 

EBO Empresa Brasileira de Obras 

Ltda x Conterra e Município de 

Contagem 

Autos em estruturação processual.  

2ª VFPM 0079.05.200025-8 EBO Empresa Brasileira de Obras 

Ltda x Conterra e Município de 

Contagem 

Proferido despacho - aguarda 

publicação.  

1ª VFPM 0079.03.076802-6 Embraup Empresa Brasileira de 

Urbanização Ltda x Conterra 

Proferido despacho - aguarda 

publicação.  

1ª VFPM 0777471-

20.2013.8.13.0079 

Conterra x Embraup Empresa 

Brasileira de Urbanização Ltda 

Distribuição em 18/11/2013. 

2ª VFPM 0079.04.126071-6 Etros Engenharia x Conterra e 

Município de Contagem 

Processo suspenso 

2ª VFPM 0079.05.204484-3 Município de Contagem x Etros 

Engenharia 

Publicado despacho determinando vista 

ao réu.  

2ª VFPE 0079.04.148308-6 Fazenda Púlbica x Conterra Processo suspenso. 

2ª VFPM 0079.05.189929-6 GJP Engenharia Ltda x Conterra 

e Município de Contagem 

Processo recebido do TJMG - aguarda 

julgamento do Resp.  

1ª Turma 

STJ 

Aresp 308704 GJP Engenharia Ltda x Conterra 

e Município de Contagem 

Processo eletronico recebido no STJ - 

aguarda distribuição.  

1ª VFPM 0079.07.348089-3 Gerada Rosário da Silva Aguiar e 

outro x Conterra e Município 

Proferido despacho de mero expediente 

- aguarda publicação.  

2ª VFPE 0079.01.013268-0 INSS x Conterra  Processo suspenso 

1ª VFPM 0079.04.166723-3 Milenar Engenharia e 

Construções Ltda x Conterra e 

Município de Contagem 

Processo suspenso 
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4º 

CAROT 

0079.09.972020-7 

(9720207-

28.2009.8.13.0079) 

Conterra x Milenar Engenharia e 

Construções Ltda 

Vista para contrarrazões ao Agravo em 

Resp e Rext.  

1ª VFPM 0079.10.069494-6 Conterra e Município de 

Contagem x Milenar Engenharia 

e Construções Ltda 

Processo suspenso 

2ª Turma 

STJ 

Aresp 345367 Conterra x Milenar Engenharia e 

Construções Ltda 

processo recebido eletronicamente 

2ª VFPM 0079.10.048119-5 Município de Contagem x Mills 

Serviços e Equipamentos 

05/03: Processo suspenso.  

2ª VFPM 0079.99.000132-7 Mills Serviços e Equipamentos x 

Município de Contagem e 

Conterra 

Proferido despacho de mero expediente 

- aguarda publicação.  

2ª VFPM 0772951-

17.2013.8.13.0079 

Conterra x Mills Estruturas e 

Serviços de Engenharia 

12/11: Distribuição dos embargos à 

execução da CONTERRA  

1ª VFPM 0079.03.074438-1 Mineração Bela Vista Ltda x 

Conterra e Município de 

Contagem 

02/05: Publicado despacho 

determinando arquivamento dos autos 

3ª Cível 0079.02.035178-3 Ministério Público x Conterra e 

Hélio Ferreira Machado 

 Autos conclusos.  

2ª VFPM 0079.01.003045-4 Peracio Dias Motta x Conterra e 

Municípoi de Contagem 

Proferido despacho de mero expediente 

- aguarda publicação.   

7ª Câmara 

Cível 

0030454-

49.2001.8.13.0079 

Peracio Dias Motta x Conterra e 

Municípoi de Contagem 

Autos conclusos ao relator.  

2ª VFPM 0079.06.302053-5 Petrobrás Distribuidora S/A x 

Conterra e Município de 

Contagem 

Autos remetidos ao Tribunal de Justiça 

- aguarda julgamento de recurso pelo 

STJ 3ª Turma 

do STJ 

Resp 1186634 Conterra x Petrobrás Autos conclusos ao relator  

3º 

CAROT 

3020535-

09.2006.8.13.0079 

Petrobrás Distribuidora S/A x 

Conterra e Município de 

Contagem 

autos conclusos ao relator  

3ª Turma 

do STJ 

AResp 446093 Conterra x Petrobrás recebimento eletrônico no STJ.  

2ª VFPM 0079.04.176704-1 Tamasa Engenharia S/A x 

Conterra 

Autos com carga à perita.  

2ª VFPM 0079.05.188211-0 Tranal Engenharia e Transportes 

Ltda x Conterra 

Proferido despacho de mero expediente 

- aguarda publicação.  .  

1ª Turma 

TST 

1451-09.2010.5.03.0032 Lúcia Regina Miranda x Conterra 

e Município de Contagem 

Autos conclusos à relatora. 

4ª VT 0116900-

54.2006.5.03.0032 

Marcelo Medeiros x Conterra e 

Município de Contagem 

Processo aguardando movimentação, 

voltou da conclusão.  

3ª VT 00581-2005-031-03-00-4 Marco Antônio Mourão Silveira x 

Conterra e Município de 

Contagem 

Autos remetiros à secretaria de 

execução de precatórios 

 


