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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.105, DE 05 DE JULHO DE 2019
Altera o Decreto nº 721, de 30 de outubro de 2018 que dispõe sobre a Composição do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Contagem - CMSA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e, considerando ainda o disposto no art. 31 da Lei Municipal 4.377, de 14 de julho de 2010,
DECRETA:
Art. 1º Ficam revogadas as alíneas “a” e “e” do inciso II do Decreto nº 721, de 30 de outubro de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.106, DE 05 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal do Idoso – COMIC, para mandato de 2 (dois) anos.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e na
Lei nº 4.839, de 11 de julho de 2016:
DECRETA:
Art. 1º O Conselho Municipal do Idoso – COMIC será composto dos seguintes membros para mandato de 2 (dois) anos:
I – como representantes do Poder Executivo:
a) Maria Fontana Cardoso Maia e Marcos Wellerson Pereira, titulares, e Marcelo Lino da Silva e Kelly Regina de Jesus Oliveira, suplentes, representantes da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem;
b) Karla Geovani Silva Marcelino, titular, e, Cynthia Andréia Antão Pires, suplente, representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
c) Hilton Aparecido Moreira, titular, e Eloisa Ferreira Horta, suplente, representantes da Secretaria Municipal de Educação de Contagem;
d) Carla Francione Resende Teixeira, titular, e Ana Paula Gatti, suplente, representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
e) Paulo Henrique Oliveira Costa, titular, e Rafael Carlos Camargos Nogueira, suplente, representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude;
f) Célio Pereira Soares, titular, e Kelly Cristina Gomes Ribeiro, suplente, representantes da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - TRANSCON;
g) Luciano Antônio da Silva, titular, e Jonas dos Santos, suplente, representantes da Secretaria Municipal de Fazenda;
II – como representantes do Poder Legislativo:
a) Vereador Arnaldo Luiz de Oliveira (Arnaldo de Oliveira), titular, e Vereador Rogério Braz de Almeida (Rogério Marreco), suplente;
b) Cleyton Allan Ferreira Rocha, titular, e Gabriela Peres Diniz, suplente;
III – como representantes da sociedade civil:
a) Gleyson Anderson Ferreira, titular e José Francisco dos Santos, suplente, representantes da Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas – Associação Diaconia da Pessoa Idoso - Lar Dom Paulo;
b) Helianna Barbosa Lourenço, titular, e Maria Cristina Mendes de Almeida Cruz, suplente, representantes da Faculdade Única de Contagem;
c) Deniza Pereira da Silva Araújo, titular, e Maria da Conceição Oliveira, suplente, representantes do Núcleo de Incentivo à Cidadania - NIC;
d) Joaquim Gomes de Fátima, titular, e Geraldo Pereira Pinto, suplente, representantes da Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho Particular São Caetano;
e) Giovanni Alexandre da Silva, titular, e André Carvalho Cunha, suplente, representantes da Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – Projeto
de Vida;
f) Elizia Figueiredo dos Santos Braz, titular, e Fabiane Batista Ramos, suplente, representantes da Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem;
g) Elizabeth Maria de Souza Guimarães, titular, e Carla Ferreira Fernandes, suplente, representantes da Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré – Fonte de Vida;
h) Elaine da Silva Pinheiro, titular, e Liliane Ferreira Fontes Castro, suplente, representantes do Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José – CEPA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 06 de maio de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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DECRETO Nº 1.107, DE 05 DE JULHO DE 2019
Altera o Decreto nº 961, de 27 de março de 2019 que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem CMASC.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o disposto no inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do
Município e em conformidade com a Lei nº 4.507, de 29 de dezembro de 2011.
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 961, de 27 de março de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º ..................................
................................................
h) Ivayr Nunes Soalheiro, titular, e Ailton Cordeiro, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ambos a partir de
07 de fevereiro de 2019;
............................................" (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.108, DE 05 DE JULHO DE 2019
Altera o Decreto nº 267, de 24 de outubro 2017 que dispõe sobre a composição do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher - CIEVCM e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e
considerando o Decreto nº 036, de 08 de março de 2017;
DECRETA:
Art.1º O Decreto nº 267, de 24 de outubro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.1º ..............................
I - ......................................
c) Flávia Belizário dos Santos Protti, titular, e, Deborah Hofman Soares Braccini Bessa, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde, ambas a partir
de 06 de junho de 2019;
............................................" (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.109, DE 05 DE JULHO DE 2019
Altera o Decreto nº 806, de 07 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Educação de Contagem.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e
considerando o disposto na Lei nº 4.946, de 16 de julho de 2018,
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 806, de 07 de dezembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º ..............................
I - Hilton Aparecido Moreira, titular, a partir de 03 de dezembro de 2018, e, a partir de 17 de junho de 2019, Daniel Gustavo de Oliveira, suplente, em cumprimento ao
restante do mandato, como representantes do Executivo Municipal,
...........................................”.(NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
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ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.110, DE 05 DE JULHO DE 2019
Altera o Decreto nº 609, de 09 de agosto de 2018, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deﬁciência - CMDPD.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e na
Lei nº 4.716, de 09 de janeiro de 2015;
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 609, de 09 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 1º........................
I - ................................
a) Marília Gabrielle Jesus Pereira Ronskoski, titular, a partir de 15 de janeiro de 2019, e Taísa Oliveira Lima, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social;
....................................
e) Wanderson Camargos Trigueiro, titular, e Thomaz dos Mares Guia Braga, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude,
ambos a partir de 23 de julho de 2018;
...................................
III - .............................
f) Rovânia Eﬁgênia Freitas, titular, a partir de 11 de julho de 2018, e Eliana Aparecida Giarola de Almeida, suplente, como representantes do Segmento de Entidades
prestadoras de serviços na área de habilitação e reabilitação de pessoas com deﬁciência;
..................................." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.111, DE 05 DE JULHO DE 2019
Altera o Decreto nº 707, de 18 de outubro de 2018, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal da Mulher de Contagem.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e,
considerando o disposto no art. 3º da Lei nº 4.481, de 26 de setembro de 2011,
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 707, de 18 de outubro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º ..................................
................................................
c) Carolina Hespanha Almeida, titular, e Deborah Hofman Soares Braccini Bessa, suplente, ambas a partir de 10 de junho de 2019;
..............................................." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO nº 1.112, DE 05 DE JULHO DE 2019
Regulamenta a Política de Inovação e Apoio ao Setor Produtivo de Contagem, instituída pela Lei Complementar nº 268, de 06 de novembro de 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município;
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DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A Política de Inovação e Apoio ao Setor Produtivo de Contagem, instituída pela Lei Complementar nº 268, de 06 de novembro de 2018, tem como objetivos
gerais os estabelecidos em seu art. 1º, visando promover a modernização, o desenvolvimento e o fortalecimento da economia de Contagem, gerando renda e posicionando o Município como um centro de inovação de Minas Gerais e do Brasil.
Parágrafo único. A coordenação da política está a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que atuará como secretaria executiva dos programas
que a compõem.
Art. 2º Os programas instituídos no § 1º do art. 2º da Lei Complementar nº 268, de 2018, serão regulamentados por Resoluções Conjuntas dos Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico, de Fazenda, e de Planejamento, Orçamento e Gestão, observadas as disposições da Lei Complementar nº 268, de 2018 e deste
Decreto.
Art. 3º Poderão ser beneﬁciárias das ações e iniciativas da Política de Inovação e Apoio ao Setor Produtivo de Contagem as empresas com unidades instaladas ou que
venham a se instalar no Município, tanto do setor secundário como do terciário, incluindo startups, pequenas e microempresas e microempreendedores individuais.
Art. 4º Incluem-se como benefícios a serem concedidos, conforme os respectivos regulamentos dos programas:
I - incentivos e benefícios ﬁscais direcionados a empresas diversas para:
a) implementar inovações;
b) instalar ou ampliar suas atividades;
c) atuar na atração de startups, micro e pequenas empresas para Contagem;
d) incentivar projetos inovadores;
II - apoio institucional e recursos ﬁnanceiros advindos dos incentivos ﬁscais para o desenvolvimento de negócios inovadores em Contagem, por parte de pequenas e
microempresas e startups;
III – apoio para a instalação de condomínios industriais e empreendimentos imobiliários direcionados às atividades de centros de distribuição de mercadorias e de
serviços, empresas de base tecnológicas e startups;
IV - apoio para execução parcial ou total de serviços de engenharia, execução parcial ou total de serviços de limpeza, preparação e terraplanagem, abertura e pavimentação de vias públicas para acesso ao local, bem como instalação de infraestrutura necessária para o fornecimento de serviços de distribuição de água e coleta de
esgoto, nas áreas e vias públicas; e
V – cessão de imóveis, ediﬁcados ou não, conforme regras especíﬁcas.
CAPÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO
Art. 5º O Sistema Municipal de Inovação de Contagem, de que trata o art. 2º da Lei Complementar nº 268, de 2018, tem por objetivos:
I - fomentar a articulação estratégica das atividades dos diversos organismos públicos e privados que atuam direta ou indiretamente no desenvolvimento de Inovação;
II - incentivar a estruturação de ações mobilizadoras do desenvolvimento econômico, social e ambiental do Município;
III - incentivar o incremento das interações entre seus membros, visando ampliar a sinergia das atividades de desenvolvimento da inovação; e
IV - implementar canais e instrumentos qualiﬁcados de apoio à inovação para o desenvolvimento sustentável.
Art. 6º O Sistema Municipal de Inovação atuará na política de fomento, prioritariamente, por meio do desenvolvimento de parques tecnológicos e iniciativas similares,
das incubadoras e aceleradoras de empresas inovadoras, estabelecidos no Município.
Art. 7º Integram o Sistema Municipal de Inovação:
I - a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
II - a Secretaria Municipal de Fazenda;
III - a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;
IV - a Assessoria de Assuntos Institucionais e Internacionais do Gabinete do Prefeito;
V - a Fundação de Ensino de Contagem - Funec;
VI - as instituições de ensino superior, tecnológico e proﬁssionalizantes estabelecidas no Município;
VII - as associações, entidades representativas de categoria econômica ou proﬁssional, agentes de fomento, instituições públicas e privadas, que atuem em prol da
ciência, tecnologia e inovação sediadas no município de Contagem;
VIII - os parques tecnológicos e de inovação e as incubadoras de empresas inovadoras de Contagem;
IX - as empresas inovadoras com sede no município de Contagem, indicadas por suas respectivas entidades empresariais; e
X - representantes do Sistema de Inovação do Estado de Minas Gerais.
Art. 8º As normas de funcionamento do Sistema Municipal de Inovação serão estabelecidas em regimento interno, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico .
Art. 9º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com as respectivas instituições envolvidas, ﬁcará responsável pela busca de articulações
com outros sistemas de inovação em níveis estadual, federal e internacional, no sentido de estabelecer, onde for necessário, cooperações capazes de aumentar a competitividade empresarial do município de Contagem.
CAPÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO
Art. 10. Para fazer parte do Sistema Municipal de Inovação, a entidade interessada deverá se credenciar no portal especiﬁco a ser criado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico.
§ 1º O credenciamento terá validade de 5 (cinco) anos, contados da sua concessão, sendo que a renovação se dará na forma desta, mediante análise da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico.
§ 2º As empresas participantes de incubadoras, aceleradoras, centros de inovação, entidade empresarial de tecnologia e parques tecnológicos e de inovação, estabelecidas no município de Contagem, serão consideradas integrantes credenciadas e poderão usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 268, de 2018.
CAPÍTULO IV
DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS
Art. 11. Os programas que compõem a política poderão fazer uso dos seguintes incentivos e benefícios ﬁscais, conforme resolução conjunta especíﬁca:
I - redução do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - a vencer, até o limite de 30% (trinta por cento) do lançamento, incidente sobre a área e construção destinada
à instalação ou ampliação da empresa beneﬁciada, ainda que alugadas;
II - redução do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, até o limite de 30% (trinta por cento) do lançamento, incidente sobre a transmissão do imóvel ad-
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quirido para a instalação da empresa ou para ampliação das instalações já existentes;
III - aplicação de alíquota de 2% (dois por cento) no lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - incidente sobre a atividade-ﬁm da empresa
que vier a se instalar no Município ou que já instalada venha a ampliar suas operações;
IV - aplicação de alíquota de 2% (dois por cento) no lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - incidente sobre os serviços contratados pela
beneﬁciada para construção e ampliação de suas instalações no Município;
V - redução de até 20% (vinte por cento) do valor devido para o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - ou do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, para o contribuinte que incentivar projetos inovadores e estiverem em dia com suas obrigações ﬁscais municipais; e
VI - redução, durante os exercícios de 2018 a 2020, da alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - de 2% (dois por cento) para 0,75% (zero vírgula setenta
e cinco por cento), incidente sobre os imóveis localizados nos distritos industriais administrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
§1º A concessão dos incentivos e benefícios ﬁscais deverá ser vinculada aos objetivos dos programas, nos termos da Lei Complementar nº 268, de 06 de novembro de
2018.
§2º Os parâmetros, limites, requisitos, condicionantes e procedimentos para a concessão dos incentivos e benefícios ﬁscais previstos neste artigo serão deﬁnidos em
Resolução Conjunta especíﬁca para cada programa.
§3º A efetiva concessão dos incentivos e benefícios ﬁscais é de competência do Secretário Municipal de Fazenda, conforme condições estabelecidas nas Resoluções
Conjuntas referentes aos programas.
Art. 12. A concessão de incentivos e benefícios ﬁscais a que se referem o art. 11 deste Decreto poderá ser cassada, a qualquer tempo, pela Secretaria Municipal de
Fazenda, em caso de descumprimento pelo beneﬁciário de metas, prazos e condições exigidas em Lei e nas Resoluções Conjuntas especíﬁcas dos programas, após
aprovação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Parágrafo único. Na hipótese de cassação dos incentivos e benefícios ﬁscais, com base nos critérios previstos nas Resoluções Conjuntas dos programas, a Secretaria
Municipal de Fazenda deverá proceder à exigência do pagamento do valor relativo ao tributo, acrescido dos encargos legais incidentes, tomando como referência a
data de ocorrência do respectivo fato gerador.
CAPÍTULO V
DA CESSÃO DE IMÓVEIS E INVESTIMENTOS
Art. 13. O município de Contagem poderá ceder por prazo determinado, com direito a renovação, mediante condições a serem estabelecidas no “Termo de Cessão de
Uso”, imóveis, ediﬁcados ou não, de sua propriedade, para instituições gestoras de mecanismos de promoção da inovação, devidamente qualiﬁcadas, com base em
critérios previamente deﬁnidos nas resoluções conjuntas que preveem as regras dos programas instituídos no âmbito da Lei Complementar nº 268, de 2018.
Art. 14. O Município poderá realizar investimentos diretos e indiretos, inclusive de infraestrutura, em bens públicos que dão suporte aos mecanismos de promoção da
inovação.
CAPÍTULO VI
DA MARCA “CONTAGEM - CIDADE DO FUTURO”
Art. 15. A marca “Contagem – Cidade do Futuro”, instituída pela Lei Complementar nº 268, de 2018, deverá ser utilizada em portais, prospectos, projeções, publicações, cartazes, ﬁlmes e outros elementos de promoção, divulgação e informações, obedecidas as orientações emanadas da Secretaria Municipal de Comunicação, pelas
empresas e organizações participantes do Sistema Municipal de Inovação e dos Arranjos Promotores da Inovação credenciados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Parágrafo único. Poderão utilizar a marca mencionada no caput do art. 15, desde que autorizadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, entidades
não integrantes do Sistema Municipal de Inovação.
Art. 16. Os requisitos para aplicação da marca bem como os procedimentos para o requerimento e autorização de uso serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. Revogam-se:
I - o Decreto nº 595, de 23 de novembro de 2015, e;
II - o Decreto nº 880, de 18 de abril de 2016.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

DECRETO Nº 1.113, DE 05 DE JULHO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e art. 8º da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018; e
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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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CONSIDERANDO a apuração de superávit ﬁnanceiro de exercício anterior, por meio do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 2.820.262,62
(dois milhões, oitocentos e vinte mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), referente às Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na
Rede de Serviços de Saúde, conforme demonstrativo emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda e saldos constantes nas contas correntes 00624088-2 e 624048-3
da Agência 0893 da Caixa Econômica Federal e 62962-6 da Agência 1633 do Banco do Brasil.

DECRETA:

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

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte

Valores (R$)

1.13.1.10.301.0040.2192.44905100.2253

525.262,62

1.13.1.10.301.0040.2190.44905100.2253

2.295.000,00

TOTAL

2.820.262,62

Art. 2º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.986, de 28 de dezembro de 2018, conforme parágrafo
1º e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.114, DE 05 DE JULHO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Disposto no art. 9º, da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte

VALORES (R$)

1.17.1.06.122.0001.2022.33901400.0100

1.000,00

1.17.1.06.122.0001.2022.33901400.0100

1.000,00

1.17.1.06.122.0001.2022.33901400.0100

1.000,00

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis.
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3.000,00

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

VALORES (R$)

1.17.3.06.182.0006.2206.33903000.0100

1.000,00

1.17.3.06.182.0006.2206.44905200.0100

1.000,00

1.17.3.06.182.0006.2206.33903200.0100

1.000,00

TOTAL

3.000,00

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

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.115, DE 05 DE JULHO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar provenientes de Emendas Parlamentares Municipais de acordo com Decreto nº 904 de 21/02/2019 àS seguinteS
dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte

VALORES R$

1.13.1.10.302.0041.1032.44905100.5102

413.529,59

1.13.1.10.305.0044.2198.33503900.5102

413.529,59

TOTAL

827.059,18

Art.2º. Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte

VALORES R$

1.23.1.04.122.0036.9001.99999900.5100

827.059,18

TOTAL

827.059,18

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

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.116, DE 05 DE JULHO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte

VALORES (R$)

1.15.1.15.451.0016.1004.44905100.3100

262.579,64

1.15.1.15.451.0016.1004.44905100.4190

1.628.656,78

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2148

1.000.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2148

3.000.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155

2.000.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.44905200.2153

200.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155

1.000.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2148

2.000.000,00

TOTAL

11.091.236,42

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

VALORES (R$)

1.13.1.10.122.0038.2186.33903000.2155

1.000.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.33903000.2148

1.000.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.33903000.2155

2.000.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.33903700.2148

3.000.000,00

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a
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1.15.1.15.451.0017.2054.44905100.4190

1.628.656,78

1.23.1.04.122.0036.9002.33909900.3100

262.579,64

1.13.1.10.122.0038.2183.44905200.2153

200.000,00

1.13.1.10.301.0040.2190.44905100.2148

2.000.000,00

TOTAL
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11.091.236,42

Art. 3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 4.986, de 2018, conforme §§ 1º a 3º e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria Municipal
de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 019/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 059/2019
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA.
Órgão solicitante: Secretaria Municipal de Administração
Natureza da despesa: 339030-21 – Material de Copa e Cozinha
Natureza da Despesa: 339030-22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis número 10.520/2002,
123/2006 e 8.666/1993 e suas alterações.
Não houve recursos administrativos.
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto às licitantes vencedoras, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame as empresas licitantes conforme Anexo I deste termo de homologação e adjudicação.
O valor total e ﬁnal da presente licitação foi de R$ 5.729.669,89 (cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), estando os valores unitários de todos os itens descritos nas propostas ﬁnais ajustadas apresentadas pelas LICITANTES VENCEDORAS, nos autos.
Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro
DESPACHO:
Declaradas vencedoras as LICITANTES relacionados no Anexo I deste termo de homlogação e adjudicação, modalidade Pregão Eletrônico número 019/2019, PROCESSO
ADMINISTRATIVO número 059/2019, homologo a presente licitação e adjudico os objetos da mesma às licitantes vencedoras para as assinaturas das respectivas atas de
registro de preços.
Contagem, 03 de julho de 2019.
Luis André de Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 05/07/2019

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 075/2019 PA. 018/2019 PE. 003/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA, DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CRACHÁS.
VALOR TOTAL: R$ 844.986,48
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.361.0029.2081 – 33903700 – 0101 RED. 550
VIGÊNCIA: DE 11/06/2019 ATÉ 11/06/2020
ASSINADO: 11/06/2019

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 077/2019 PA. 161/2018 PE. 057/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA – SETGER/FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA
CONTRATADA: MACIEL ASSESSORES S/S LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS, TAIS COMO ESTUDOS DE VIABILIDADE
ECONÔMICA, ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIO, ESTRATÉGIAS DE MARKETING, DENTRE OUTROS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSESSORIA AOS 25 EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS EES NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, ATRAVÉS DE CURSOS DE FORMAÇÃO ,
CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE Nº 049802/2011.
VALOR TOTAL: R$ 182.169,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1192.11.334.0035.2226 – 33903999 – 2124 RED. 1100
VIGÊNCIA: DE 26/06/2019 ATÉ 26/02/2020
ASSINADO: 26/06/2019

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2018/SRP PA. 177/2016 PP. 031/2016 ATA DE RP. 013/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: CONSORCIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – SMP – PP031.2016, ESTABELECIDA NA ST SCN,QD.03, BL. A, TERREO, PARTE 2, N° S/N NO BAIRRO
ASA NORTE, EM BRASÍLIA/DF, CEP.: 70.713-900, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 29.457.818/0001-10, COMPOSTO PELA EMPRESA LÍDER OI MÓVEL S/A, INSCRITA NO CNPJ
SOB O Nº 05.423.963/0001-11, E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 33.000.118/0001-79
OBJETO: REAJUSTAR EM 5,55% (CINCO VÍRGULA CINQUENTA E CINCO POR CENTO) AS TARIFAS AJUSTADAS PELOS CONTRATANTES, DE ACORDO COM ÍNDICES OFICIAIS
AUTORIZADOS PELA ANATEL
VALOR TOTAL: R$ 573,12
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.361.0029.2081 – 33903943 - 0101 RED. 551
ASSINADO: 27/06/2019

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2018 PA. 307/2017 PE. 129/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 06 (SEIS) DE JULHO DE 2019 E TERMO FINAL EM
06 (SEIS) DE JULHO DE 2020
VALOR TOTAL: R$ 495.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0001.2022 – 33903915 - 0100 RED. 955
ASSINADO: 27/06/2019

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 052/2019 PA. 245/2017 PE. 092/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: HQ1 SOLUÇÕES E T.I. LTDA
OBJETO: SUPRESSÃO CONTRATUAL DA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.424.299,39 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE
REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A

"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
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REDUÇÃO QUANTITATIVA DE 85 (OITENTA E CINCO) LOUSA INTERATIVA COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA
ASSINADO: 19/06/2019

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL PSS PMC Nº 03/2018 (CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
Em conformidade com o art. 14 da Lei 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e com o subitem 9.6 do Edital PSS PMC nº 03/2018, publicado no Diário Oﬁcial Eletrônico
do Município de Contagem, em 28 de março de 2018, Edição 4.313 e homologado em 05 de julho de 2018, sugiro a prorrogação, a partir de 04 de julho de 2019, por
mais 1 (um) ano, do prazo de validade do Processo Seletivo Simpliﬁcado nº 03/2018, para os seguintes cargos:
Auxiliar de Biblioteca Escolar;
Assistente Escolar;
Secretário Escolar;
Professor de Educação Básica PEB 1 e
Professor de Educação Básica PEB 2 (Ciências, Educação Física, Geograﬁa e História).
Contagem, 04 de julho de 2019.
LUÍS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração
Homologo a sugestão do Secretário Municipal de Administração

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.621
O PREFEITO 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-04, a servidora MONICA KEROLLEN DE BRITO CAMPOS SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, designada para responder pela Gerência de Arquivo, a partir de 08 de julho de 2019; devendo a servidora 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.
Art.2º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-09, o servidor MATEUS HENRIQUE FERREIRA LOPES, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 08 de julho
de 2019; 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 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.622
O PREFEITO 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-7, a servidora AMANDA FERNANDES DA CRUZ, lotada na Secretaria Municipal de Governo, designada para responder
pela Diretoria de Operação Institucional; devendo a servidora 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.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-9, código SEGOV.DAM9.03.03, AMANDA FERNANDES DA CRUZ, lotada na Secretaria Municipal de Governo, designada
para responder pela Diretoria de Operação Institucional, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 429, de 20 de março de 2018, e suas
alterações.
Art.3º Este Ato Administrativo entra em vigor na sua data de publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

"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.
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.623
O PREFEITO 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, a pedido, do cargo em comissão DAM-16, a servidora JANINE MALTA MAIA RESENDE, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a
partir de 1º(primeiro) de julho de 2019; devendo a servidora 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.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-8, código SEMOBS.DAM8.01.04, JAN FELIPE GOMES RIBEIRO, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, designado para responder pela Diretoria de Iluminação Pública, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 452, de 26 de março de
2018, e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.624
O PREFEITO 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-3, o servidor CLEIBER PEREIRA RAIMUNDO, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, a partir de
08 de julho de 2019; 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.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-3, código SETGER.DAM3.02.03, MAURO LUCIANO DE PAULA JUNIOR, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e
Geração de Renda, a partir de 08 de julho de 2019, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especiﬁcado por Portaria do Secretário Municipal de
Trabalho e Geração de Renda, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 435, de 20 de março de 2018, e suas alterações.
Art.3º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-5, código SMDS.DAM5.05.05, o servidor CAIO HENRIQUE MORENO FERREIRA, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 08 de julho de 2019; 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 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.625
O PREFEITO 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, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Comunicação, conforme
descrito; devendo os servidores 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.
EUGENIO DE ALVARENGA MOREIRA, cargo em comissão DAM-5, a partir de 1º(primeiro) de julho de 2019,
VANDERLEI DE SOUZA VILELA, cargo em comissão DAM-3, código SECOM.DAM3.01.01.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-5, código SECOM.DAM5.07.07, VANDERLEI DE SOUZA VILELA, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação, para
exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especiﬁcado por Portaria do Secretário Municipal de Comunicação, de acordo com a estrutura organizacional
estabelecida pelo Decreto nº 444, de 22 de março de 2018, e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.626
O PREFEITO 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-20, o servidor RAFAEL BRAGA DE MOURA, lotado na Secretaria Municipal de Administração, designado para responder
pela Subsecretaria de Administração; 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.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-20, código SMDUH.DAM20.01.03, RAFAEL BRAGA DE MOURA, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Habitação, designado para responder pela Subsecretaria de Habitação, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 456, de 28 de
março de 2018, e suas alterações.
Art.3º Este Ato Administrativo entra em vigor na sua data de publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS

"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.
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Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.627
O PREFEITO 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, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme descrito; devendo os servidores 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.
JANE MEIRE PEREIRA SILVA, cargo em comissão DAM-5, a partir de 08 de julho de 2019;
ADRIANE CARLA LO RUSSO FRANÇA LOBATO, a pedido, do cargo em comissão DAM-15, a partir da publicação deste Ato Administrativo.
JERUZA CAMPOS ARAUJO, cargo em comissão DAM-3, a partir de 08 de julho de 2019.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-5, código SEMAD.DAM5.01.04, JERUZA CAMPOS ARAUJO, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a partir de 08 de julho de 2019, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especiﬁcado por Portaria do Secretário
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 457, de 28 de março de 2018, e
suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.628
O PREFEITO 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-8, o servidor JULIO NUNES RABELLO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 08 de julho de 2019; 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.
Art. 2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-8, código SMS.DAM8.01.12, JOICE CRISTINA LOPES SENA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 08 de
julho de 2019, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especiﬁcado 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 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.628
O PREFEITO 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-8, o servidor JULIO NUNES RABELLO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 08 de julho de 2019; 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.
Art. 2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-8, código SMS.DAM8.01.12, JOICE CRISTINA LOPES SENA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 08 de
julho de 2019, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especiﬁcado 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 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.629
O PREFEITO 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; EXONERA, a pedido, do cargo em comissão DAM-14, o servidor RODRIGO JOSE DA SILVA, lotado na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, designado para responder pela Superintendência de Estudos, Planos e Programas, a partir de 08 de julho de 2019;
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 05 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

"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.
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Secretaria Municipal
de Educação

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 095/2019 - CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSE ALENCAR, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM NO
DIA 04/07/2019, EDIÇÃO 4613, CONFORME SEGUE ABAIXO. OS DEMAIS ITENS DO EXTRATO PERMANECEM INALTERADOS.
ONDE SE LÊ:
VALOR: R$ 1.680,00 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS).
LEIA-SE:
VALOR: R$ 9.498,00 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

Secretaria Municipal
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA
A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC- Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):
ACÓRDÃO Nº 445/2019
PROCESSO Nº: 18561/2017-05A
RECORRENTE: RONAUTY SOARES SANTOS
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 03 de julho de 2019
IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO EM LEI – DEMONSTRAÇÃO DE
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso
voluntário e negou-lhe provimento conﬁrmando a decisão de primeira instância, para não reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2017 para
o imóvel de índice cadastral nº 08.128.0182.001, eis que o Recorrente auferiu renda superior ao limite estabelecido em lei no exercício anterior ao do fato gerador do
tributo, não tendo sido atendidos, portanto, os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54 de 23 de março de 2017. Participaram do julgamento presidido
pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 446/2019
PROCESSO Nº 11712/2017-01A
RECORRENTE: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 03 de julho de 2019
IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA – RECURSO INTEMPESTIVO – ARTIGO 282 DO CTMC – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator,
a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, não conheceu do recurso voluntário por ser intempestivo nos termos do art. 282 do CTMC,
ﬁcando mantida a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 11.040.0120.003, para o exercício de 2017; por não preenchimento dos requisitos previstos no § 2º, do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de março de 2017,
combinado com artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Cesar
Augusto de Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 447/2019

"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.
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PROCESSO Nº: 20443/2017-02A
RECORRENTE: RENATO AÉCIO BARROSO.
ASSUNTO: Isenção IPTU.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
DATA DO JULGAMENTO: 03 de julho de 2019.
ISENÇÃO APOSENTADO PENSIONISTA- ART. 50-B E 50-C DO CTMC- RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO MÁXIMO LEGAL- DECLARAÇÃO DE IRPF 2016. Por unanimidade dos
votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, conheceram do recurso voluntário e negaram provimento, para julgar improcedente o pedido de isenção e reformar a
decisão de primeira instância. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o
Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 448/2019
PROCESSO Nº 21979/2017-02A
RECORRENTE: MARIA JOSÉ DE ANDRADE
ASSUNTO: Isenção IPTU e Taxas- Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Flávia Aguiar Lage.
VOTO EM SEPARADO DO VOGAL: Marco Tulio Marchesini
DATA DO JULGAMENTO: 03 julho de 2019
IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGOS 50.B E 50.C DO CTMC – DECRETO Nº 54, DE 23 DE MARÇO DE 2017 – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE EM UM ÚNICO
IMÓVEL NO MUNICÍPIO. Por maioria de votos, vencida a relatora Sra. Flávia Aguiar Lage, por três votos a um foi aceito o voto em separado apresentado pelo vogal
o Sr. Marco Túlio Marchesini. A Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para
reformar a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº
05.164.0684.001 para o exercício de 2017; uma vez que a Recorrente comprovou a propriedade integral do imóvel objeto do pedido já à época do requerimento. Assim, foram preenchidos no caso todos os requisitos para o deferimento da isenção, previstos no § 2º, do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de março de 2017, combinado com artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Cesar
Augusto de Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.
VOTO VENCIDO: Diante do exposto, conheço o recurso, voto para que seja mantida a decisão de primeira instância para deixar de conceder a isenção do IPTU para o
imóvel de índice cadastral 05.164.0684.001.

ACÓRDÃO Nº 449/2019
PROCESSO Nº 15986/2017-02A
RECORRENTE : VÍTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 03 julho de 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO , LEVADO A CONHECIMENTO, IMPROCEDÊNCIA. IPTU E TAXAS 2017 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - Contac , na sua Segunda Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou improcedente , acompanhando a
decisão de primeira instância , em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2017, do imóvel de índice Cadastral 05.376.0160-001-0 ,apesar do
recorrente ter comprovado a propriedade do imóvel , o total da área construída em todo o imóvel ultrapassa os 250M² permitidos por lei. Participaram do julgamento
presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage , o Dr. Leonardo Amorim Carlos de Souza , Dr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 450/2019
PROCESSO Nº 17012/2017-02A
RECORRENTE : SINVAL FELIZARDO RIBEIRO
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 03 julho de 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO , LEVADO A CONHECIMENTO, IMPROCEDÊNCIA. IPTU E TAXAS 2017 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - Contac , na sua Segunda Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou Improcedente , acompanhando a decisão de primeira instância , em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2017, do imóvel de índice Cadastral 10.534.0208-001-0, o recorrente
possui outros imóveis no município. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage , o Dr. Leonardo Amorim Carlos de Souza , Dr. Marco Túlio
Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.
Silma Lobato
Mat. 10028-5
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CONTAC

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA
A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC- Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):
ACÓRDÃO Nº 451/2019
PROCESSO Nº 00081/2018-07A
RECORRENTE: D.T. MAGA MONIT. E RAST. LTDA ME
ASSUNTO: Recurso contra TNF
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA DO JULGAMENTO: 04 de julho de 2019
IPTU – RECURSO OFICIAL – impugnação de tnf –deferimento parcial do pedido em primeira instância – recurso NÃO provido - DECISÃO mantida – DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA MANTIDA. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, manteve a decisão de primeira instância para negar provimento ao recurso oﬁcial.
Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de
Barros.

ACÓRDÃO Nº 452/2019
PROCESSO Nº 00313/2016-07A
RECORRENTE: FASI TRANSPORTES LTDA. EPP
ASSUNTO: Recurso contra TNF
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA DO JULGAMENTO: 04 de julho de 2019
IPTU – RECURSO OFICIAL – impugnação de tnf –deferimento parcial do pedido em primeira instância – recurso NÃO provido - DECISÃO mantida – DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA MANTIDA. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, manteve a decisão de primeira instância para negar provimento ao recurso oﬁcial.
Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de
Barros.

ACÓRDÃO Nº 453/2019
PROCESSO Nº 10166/2017-01A
RECORRENTE : MARIA LÚCIA MOREIRA
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 04 de julho de 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO , IMPROCEDÊNCIA, IPTU E TAXAS 2017 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o Conselho Tributário Administrativo de Contagem - Contac , na sua Primeira Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou IMPROCEDENTE , concordando com a decisão de primeira instância ,
em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2017, do imóvel de índice Cadastral 11.475.0200.001-0, uma vez que a recorrente, embora tenha
o contrato de prestação de serviços para a venda do 2º imóvel, não lavrou escritura , nem fez a averbação no registro do mesmo , assim não comprovou a venda desse
imóvel, ﬁcando conﬁgurado como tendo dois imóveis no município. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Neto, a Sra. Kênia Dutra de
Campos , o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de Barros .

ACÓRDÃO Nº 454/2019
PROCESSO Nº 10150/2017-02A
RECORRENTE : DIMAS ALVIM
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 04 de julho de 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO,PROCEDÊNCIA, IPTU E TAXAS 2017 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o Conselho Tributário Administrativo
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de Contagem - Contac , na sua Primeira Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou PROCEDENTE , discordando da decisão de primeira instância , em cobrar
o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2017, do imóvel de índice Cadastral 03.143.0125.001-0, uma vez que o recorrente é casado com a única
herdeira legítima, e assim comprova ser proprietário também. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Neto, a Sra. Kênia Dutra de Campos
, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de Barros .

ACÓRDÃO Nº 455/2019
PROCESSO Nº 19677/2017-02A
RECORRENTE: AUXILIADORA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 04 de julho de 2019.
IPTU/TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. NÃO COMPROVOU A PROPRIEDADE/TITULARIDADE. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. Acompanhando o voto da relatora,
a 1ª Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância e indeferir o pedido de isenção,
ante a constatação de que a Recorrente é parte ilegítima para pleitear tal direito, uma vez que não é proprietária do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Portanto, mantenho o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2017, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0008, quadra 0009, de índice cadastral nº
07.100.0122.001, localizado na Rua Rio Jaguaribe, nº 111, Bairro Eldoradinho, Contagem/MG. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto
Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 456/2019
PROCESSO Nº 18389/2017-02A
RECORRENTE: EDI CONCEIÇÃO DA SILVA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 04 de julho de 2019.
IPTU/TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. PENDENTE DE CADASTRAMENTO POR FRAÇÃO – IMÓVEL ALUGADO. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. Acompanhando o voto
da relatora, a 1ª Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância de improcedência do
pedido de isenção de IPTU do contribuinte, ante a constatação de que a Recorrente não reside no local, bem como o imóvel encontra-se pendente de cadastramento
por fração. Assim sendo, ﬁca mantido o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2017, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0018, quadra 0003, de índice cadastral nº 07.137.0283.001, localizado na Rua Três, nº 46, Bairro Jardim Bandeirantes, Contagem/MG, uma vez que os requisitos previstos no § 2º, do art. 2º do
Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC não foram preenchidos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia
Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de Barros.

Silma Lobato
Mat. 10028-5
CONTAC

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem
CONTAC
ATA DE REUNIÃO
Aos 27 (vinte e sete) de junho de 2019 (dois mil e dezenove) às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, situado à Av. João
César de Oliveira, 6.620 – B: Sede, Contagem-MG, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência
do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto e secretariada pela Srª.Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Adriano
Cardoso, Rogério Silva Lisboa e Srª. Kênia Dutra de Campos. Foi enviada previamente a Ata aos membros do Conselho para leitura e aprovação. Abrindo a sessão foi assinada a Ata da última reunião ordinária, após ter sido aprovada. A seguir entrou em pauta o processo nº. 02.B.00349/2015– OMEGA DE MINAS EXPRESSO, LOGÍSTICA
E ARMAZENAGEM LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento parcial para reformar a decisão de primeira instância, devendo ser cancelado o lançamento ﬁscal relativo ao ISSQN consignados no TNF nº 23.976, série “B” por não ter ﬁcado demonstrado nos
autos o fato gerador do imposto e devendo ser mantida a multa isolada aplicada por embaraço à ﬁscalização. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara. O Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto absteve-se de votar. A seguir entrou em pauta o processo nº. 02.B.00222/2015 – RIACHO
TRANSPORTE LTDA , recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento parcial, reformando parcial-
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mente a decisão de primeira instância, para substituir a base de cálculo do ISSQN referente a janeiro/2011 e março/2012 pelos valores informados na DES – Declaração
Eletrônica de Serviços, bem como substituir base de cálculo do ISSQN referente a junho/2013 pelos valores informados pelo SINTRAM. Mantendo as demais exigências
contidas no TNF nº 24.613 “série B” de 28/04/2015. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara. O Sr. Carlos
Frederico Pinto e Netto absteve-se de votar. A seguir entrou em pauta o processo nº. 16146/2017-02A – JOSÉ FELICIANO RODRIGUES, recurso voluntário, com relatório
do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, REFORMANDO A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA para julgar procedente o pedido de
isenção IPTU e da TCRS ao imóvel de índice cadastral 11.418.047.6001, para o exercício ﬁnanceiro de 2017, tendo em vista que não ﬁcou comprovada a propriedade de
mais de um imóvel no Município. Colocado em votação o Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto pediu vista para uma melhor análise do processo. A seguir entrou em pauta
o processo nº. 10071/2017-02A – MARIA CARMO RIBEIRO, pedido de reconsideração, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso, e deu-lhe
provimento, após análise das novas provas apresentadas nos autos pelo contribuinte os Julgadores da 2ª Instância decidiram revogar a decisão proferida às ﬂs. 33/35 e,
consequentemente, reformaram a decisão da Junta de Julgamento Fiscal no sentido de conceder o benefício de isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2017, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0035, quadra 0095, de índice cadastral nº 03.155.0528.001, localizado na Rua Rio Madeira,
nº 457, Bairro Riacho das Pedras, Contagem/MG, a Sra. Maria Carmo Ribeiro, em razão de ter sido comprovado que a contribuinte é proprietária de único imóvel neste
Município, e o utiliza para sua residência. Portanto os requisitos previstos no § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC forma preenchidos. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo
nº. 07075/2017-01A – RAIMUNDA VANETE DE JESUS LOPES, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso voluntário, e
negou-lhe provimento, no sentido de manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2017, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0001, quadra 0014, de índice cadastral nº 10.402.0188.001, localizado na Rua Ouro Preto, nº
68, Bairro Santa Luzia, Contagem/MG, haja vista que o imóvel de matrícula 7.301, está pendente de cadastramento por fração. Portanto não preenche os requisitos previstos no §2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes
da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 09529/2017-02A – BRASILINA PEREIRA NETA, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia
Dutra de Campos, que conheceu do recurso, e negou-lhe provimento, no sentido de manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção
de IPTU e TCRS para o exercício 2017, relativo ao imóvel constituído pelo lote 0008, quadra 0014, de índice cadastral nº 10.489.0087.001, localizado na Rua Francisco
Camargos, nº 404, Bairro Jardim Vera Cruz, Contagem/MG, por não ter sido comprovado o preenchimento dos requisitos no § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c
artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou
em pauta o processo nº. 12490/2017-02A – FERNANDO ANTÔNIO MAGALHÃES, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu
do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância e indeferir o pedido do contribuinte, mantendo o lançamento do IPTU e TCRS para o
exercício de 2017, conforme decisão em primeira instância, com relação ao índice cadastral nº 10.802.0069.001, na forma do Decreto nº 54/2017 e do CTMC. Colocado
em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 16695/201602A – ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso, e deu-lhe
provimento, para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido do contribuinte, para isentar dos tributos mobiliários do exercício de 2016 o contribuinte
de inscrição municipal 72.079.627-0, nos termos do art. 47 do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara,
em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos
demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem- CONTAC.Contagem, 27 de junho de 2019.PARTICIPANTES
DA SESSÃO.CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO- PRESIDENTE-SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- ADRIANO CARDOSO- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- ROGÉRIO
SILVA LISBOA

Secretaria Municipal
de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 043/2019 - PAC 011/20198- DISP 008/2019
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
CONTRATADA: SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO, com fornecimento de 07 (sete) dosímetros termoluninescentes (TDL/OSLD) e 02 (dois) dosímetros padrão (dosímetro de ambiente), com expedição de laudo para comprovação do
nível de radiação.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 01/07/2019 e término em 01/07/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.301.0040 2192 339039 36 2149 CR 1398
VALOR: R$ 1.512,00 (Hum mil quinhentos e doze reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 044/2019 - PAC 019/2019- P 013/2019
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
CONTRATADA: LABOR MINAS PRPOTESE ODONTOLÓGICA EIRELI
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS PARA O FORNECIMENTO DE PRÓESES TOTAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES E PLACAS DE MORDIDAS PRENSADAS, visando atender à Coordenação de Saúde Bucal, pelo período de 12 meses, de acordo com
as condições do Edital nº 013/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 13/06/2019 e término em 13/06/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.301.0040 2190 Fonte 2148 Elem de Despesa 339039 36 CR 744
VALOR: R$ 417.780,00 ( quatrocentos e dezessete mil setecentos e oitenta reais)
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 046/2019 - PAC 309/2018- DISPP 022/2019
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
CONTRATADA: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP
OBJETO: O OBJETO DESTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, NÓS NÍVEIS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAPS) E SERVIÇOS DO SAMU, PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE CARÁTER COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, (conforme cód Sigma 014.612 aprovado pela CCOAF, Fl 26)
, priorizando as necessidades locais, demandas reprimidas, insuﬁciência ou ausência de oferta de serviços e/ou ações de saúde na região, de acordo com o perﬁl sócio
demográﬁco, epidemiológico regional.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 14/06/2019 e término em 14/06/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.302.0041-2196 Elem de Despesa: 339339 36 CR 790 Fonte: 2149
VALOR: R$ 3.000.000,00 (Três milhões)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 050/2019- PAC 285/2018 - PE nº 135/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
CONTRATADA: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA
OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAMU E DO TRANSPORTE SANITÁRIO , a ser
executado de forma indireta e contínua, pelo período de 12 meses de acordo com as condições do Edital nº 135/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 19/06/2019 e término em 19/06/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 . 10.302.0041.2195 – Elem de Despesa: 339037 00– Fonte: 2149/1326 Código Reduzido: 777/1326.
VALOR R$ 1.356.573,60 (Hum milhão trezentos e cinqüenta e seis mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 052/2019- PAC 252/2018 - PE nº 120/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
CONTRATADA: COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI ME
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de enxoval para montar o KIT NATALIDADE para atender a Maternidade Municipal de Contagem em atenção
no projeto de lei Nº 19, conforme especiﬁcações e quantitativos informados no Termo de Referência, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES de acordo com as condições
do Edital nº 120/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição..
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 24/06/2019 e término em 24/06/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 .110.122.0038-2186 – Elem de Despesa: 339039 99– Fonte: 5102 Código Reduzido: 1756
VALOR: : 20.769,00 ( vinte mil setecentos e sessenta e nove reais )

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 053/2019 - PAC 252/2018 - PE nº 120/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
CONTRATADA: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI - EPP
OBJETO : O presente contrato tem por objeto a aquisição de enxoval para montar o KIT NATALIDADE para atender a Maternidade Municipal de Contagem em atenção
no projeto de lei Nº 19, conforme especiﬁcações e quantitativos informados no Termo de Referência, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES de acordo com as condições
do Edital nº 120/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição..
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 24/06/2019 e término em 24/06/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.122.0038-2186– Elem de Despesa: 339039 99 – Fonte: 5102 Código Reduzido: 1756
VALOR: : 3.398,50 (Três mil trezentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 054/2019 -PAC 252/2018 - PE nº 120/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
CONTRATADA: PAULO VIEIRA PINTO PROMOÇÕES
OBJETO : O presente contrato tem por objeto a aquisição de enxoval para montar o KIT NATALIDADE para atender a Maternidade Municipal de Contagem em atenção
no projeto de lei Nº 19, conforme especiﬁcações e quantitativos informados no Termo de Referência, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES de acordo com as condições
do Edital nº 120/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição..
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 24/06/2019 e término em 24/06/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.122.0038-2186– Elem de Despesa: 339039 99 – Fonte: 5102 Código Reduzido: 1756
VALOR: : R$ 11.798,50 (Onze mil setecentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos )

"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.
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 055/2019- PAC 098/2019 - Adesão a ARP - 001/2019 (Prefeitura de Santa Luzia) - Pregão Presencial nº 029/2018 - Processo
Licitatório nº 084/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
CONTRATADA: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA
OBJETO : O objeto do presente Contrato é a adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2019 do pregão presencial nº 029/2018 e processo licitatório nº 084/2018, cujo
órgão gerenciador é a Prefeitura de Santa Luzia para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SEM
EQUIPAMENTOS, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 12 meses, de acordo com as especiﬁcações e condições do
PAC - processo administrativo nº 098/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente
de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 01/07/2019 e término em 01/07/2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.301.0040 2190– Elem de Despesa: 339037 00– Fonte: 2148 Código Reduzido: 2148
VALOR: : R$ 1.300.861,80 HUM MILHÃO TREZENTOS MIL OITOCENTOS SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 056/2019 -PAC 030/2019 DL nº 005/2019
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM/FUNEC
OBJETO : O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, com fulcro no inciso XIII, do art. 24 da lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO O PLANEJAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL PARA ÁREA ASSISTENCIAL DA SÁUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, com o
fornecimento de todo o material, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à perfeita execução do objeto.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 03/07/2019 e término em 03/07/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.122.0001 2194– Elem de Despesa 339039 05– Fonte: 2100 Código Reduzido: 693
VALOR: : R$ R$ 101.800,00 (Cento e Hum mil e oitocentos reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 074/2019 – PAC 156 /2018 - PE 069/2018 SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, CAMISOLA E LENÇÓIS DESCARTÁVEIS destinados a
suprir as necessidades da Rede de Atenção à Saúde, conforme as especiﬁcações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, por 12 meses, , de acordo com
as condições do Edital nº 069/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Vigência: início em 17/06/2019 e término em 17/06/2020
VALOR: R$ 12.890,00 ( Doze mil oitocentos e noventa reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 075/2019 – PAC 156 /2018 - PE 069/2018 SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, CAMISOLA E LENÇÓIS DESCARTÁVEIS destinados a
suprir as necessidades da Rede de Atenção à Saúde, conforme as especiﬁcações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, por 12 meses, , de acordo com
as condições do Edital nº 069/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Vigência: início em 17/06/2019 e término em 17/06/2020
VALOR: R$ 244.910,00 ( Duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dez reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 076/2019 – PAC 156 /2018 - PE 069/2018 SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, CAMISOLA E LENÇÓIS DESCARTÁVEIS destinados a
suprir as necessidades da Rede de Atenção à Saúde, conforme as especiﬁcações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, por 12 meses, , de acordo com
as condições do Edital nº 069/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Vigência: início em 17/06/2019 e término em 17/06/2020
VALOR: R$ 423.200,00 (Quatrocentos e vinte e três mil e duzentos reais)

"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.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 077/2019 – PAC 156 /2018 - PE 069/2018 SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, CAMISOLA E LENÇÓIS DESCARTÁVEIS destinados a
suprir as necessidades da Rede de Atenção à Saúde, conforme as especiﬁcações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, por 12 meses, , de acordo com
as condições do Edital nº 069/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Vigência: início em 17/06/2019 e término em 17/06/2020
VALOR: R$ 306.185,00 ( Trezentos e seis mil cento e oitenta e cinco reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 078/2019 – PAC 229/2018 - PE 112/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI-ME
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INDUSTRIALIZADAS/MÓDULOS, destinadas a atender à Rede Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 112/2018 e seus anexos, que juntamente
com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: início em 26/06/201 e término em 26/06/2020
VALOR: 51.623,82 (Cinquenta e hum mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 079/2019 PAC 229/2018 - PE 112/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA – ME
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INDUSTRIALIZADAS/MÓDULOS, destinadas a atender à Rede Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 112/2018 e seus anexos, que juntamente
com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: início em 26/06/2012 e término em 26/06/2020
VALOR R$ 8.800,98 ( Oito mil oitocentos reais e noventa e oito centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 080/2019– PAC 229/2018 - PE 112/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INDUSTRIALIZADAS/MÓDULOS, destinadas a atender à Rede Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 112/2018 e seus anexos, que juntamente
com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: início em 26/06/201 e término em 26/06/2020
VALOR: R$ 4.673,05 ( Quatro mil seiscentos e setenta e três reais e cinco centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 081/2019– PAC 229/2018 - PE 112/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INDUSTRIALIZADAS/MÓDULOS, destinadas a atender à Rede Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 112/2018 e seus anexos, que juntamente
com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: início em 26/06/2019 e término em 26/06/2020
VALOR: R$ 55.168,40 ( Cinquenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2019– PAC 172/2018 - PE 085/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS

"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
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FORNECEDOR MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS destinados a suprir as
necessidades da Rede de Atenção à Saúde, conforme as especiﬁcações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, por 12 meses, de acordo com as condições
do Edital nº 085/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: início em 04/07/2019 e término em 04/07/2020
VALOR: R$ 46.868,92 ( Quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083/2019– PAC 172/2018 - PE 085/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR SALVI, LOPES & CIA. LTDA
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS destinados a suprir as
necessidades da Rede de Atenção à Saúde, conforme as especiﬁcações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, por 12 meses, de acordo com as condições
do Edital nº 085/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: início 04/07/2019 e término em 04/07/2020
VALOR: R$ 11.988,00 (Onze mil novecentos e oitenta e oito reais)

Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de julho de 2019 no
município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certiﬁcado de Credenciamento.
RAZÃO SOCIAL

CNPJ

Nº C.C.

DATA DE EMISSÃO

SEGMENTO

CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO
PRÍNCIPE

16.840.803/0001-84

24/2019

04/06/2019 À 03/06/2020

ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO

Contagem, 05 de julho de 2019.

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

Secretaria Municipal
de Direitos Humanos
e Cidadania

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 007/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007/2019
CHAMAMENTO DISPENSADO Nº 004/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Ente Público Celebrante

Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

OSC

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG

CNPJ

15.621.747/0001-34

Valor total do repasse

R$296.529,60 (Duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte nove reais e sessenta centavos)

"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
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Dotação Orçamentária

1.18.1.14.422.0028.1038 FONTE 5100 – EMENDA PARLAMENTAR

Objeto da parceria

Desenvolver ações complementares na área de Direitos Humanos e Cidadania, com a ﬁnalidade de executar o projeto “Transformando
Sonhos em Realidade”, que tem como objetivo ofertar oﬁcinas que possibilitem o acesso a políticas públicas, nas regiões mais carentes
e socialmente vulneráveis no Município de Contagem, sendo beneﬁciada, principalmente, a Regional Eldorado. As Oﬁcinas ofertadas
foram planejadas no sentido de conscientizar a efetivação do modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica,
ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. O
projeto tem, também, como objetivo adotar práticas de atividades Esportivas, Ginástica, Dança, Artesanato e Capoeira que visam instigar o aluno, familiares e comunidade a compreender seus direitos e deveres através do estudo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estimulando a todos os beneﬁciários do projeto, o respeito à dignidade humana e a diversidade sendo ela de raça, gênero ou de
qualquer outra escolha do ser humano; por ﬁm à construção de sua identidade pessoal socialmente vulneráveis, bem como aquelas que
sofram algum tipo de violação de direitos, seja físico, ﬁnanceiro, moral, vítimas de discursos de ódio, tortura psicológica ou tratamento
desumano e degradante, visando a promoção efetiva dos direitos humanos, nos termos do Programa Nacional de Direitos Humanos PNHD - 3, da Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Política Municipal do Idoso.

Fundamento legal

Art. 29, da Lei Federal n.º 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº.13.204, de 14 de dezembro de 2015; Lei Municipal n.º
4.910 de 06 de dezembro de 2017; Decreto Municipal 30 de 23 de fevereiro de 2017; Art. 6º, da Lei Orçamentária Anual nº. 4.986, de
28 de dezembro de 2018; e Decreto Municipal 904, de 21 de fevereiro de 2019.

Período de vigência

O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação em 05/07/2019.

Assinatura

05/07/2019.

Ordenador de despesa

Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

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

RESOLUÇÃO CONJUNTA DO CMASC Nº. 001 E RESOLUÇÃO CMDCAC N.º 001, DE 27 DE JUNHO DE 2019.
Dispõe sobre diretrizes para regulamentar os procedimentos para apadrinhamento de crianças e adolescentes em Acolhimento Institucional do Município de Contagem
- MG.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTAGEM –
CMASC, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal n.º 4.507 de 29 de dezembro de 2011, que “Dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social e dá
outras providências”, e o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC, no uso da
competência que lhe confere a Lei Municipal n.º 3967 de 18 de novembro de 2005, que “Dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras
providências”, em parceria com a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CONTAGEM – VIJ.
CONSIDERANDO a promulgação da Lei nº 13.509 de 22 de novembro de 2017, que promoveu, dentre outros, alterações sobre o apadrinhamento no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que a experiência do apadrinhamento possibilita às crianças e aos adolescentes institucionalizados a ruptura no sentimento de abandono e a elevação
da autoestima, podendo encontrar no padrinho/madrinha pessoa de referência fora do ambiente institucional que contribuirá para a construção de valores sociais,
noções de direito e cidadania em família possibilitando àqueles o sentimento de pertencimento;
CONSIDERANDO o cadastramento de indivíduos e/ou famílias para apadrinhar crianças e/ou adolescentes em ﬁnais de semana, feriado, férias escolares e datas signiﬁcativas e os levem para compartilhar o cotidiano de suas famílias;
CONSIDERANDO o intento de proporcionar às crianças e aos adolescentes institucionalizados, com diﬁculdades ou impossibilidade de reinserção familiar e adoção, a
convivência familiar e comunitária, conforme art. 19° do Estatuto da
Criança e Adolescente;
CONSIDERANDO o Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária de 2010, do Município
de Contagem;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os encaminhamentos, metodolo- gias e orientações para a condução da política de atendimento às crianças e aos/as
adolescentes do Município de Contagem;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a regulamentação do apadrinhamento, a ﬁm de viabilizar e assegurar à criança e ao adolescente experiência em outra família, garantindo assim o direito à convivência familiar e comunitária, nos termos do artigo 227° da Constituição Federal Brasileira;
CONSIDERANDO que o apadrinhamento é uma prática solidária, de apoio afetivo às crianças e adolescentes que vivem em entidades de acolhimento institucional.
CONSIDERANDO a Portaria nº 01/2005 do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Justiça da Primeira Instância Vara da Infância e Juventude de Contagem que
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dispõe sobre o apadrinhamento no Município de Contagem até 2013.

RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS CONDIÇÕES PARA APADRINHAMENTO
Art. 1º. Esta Resolução aprova as diretrizes de regulamentação dos procedimentos para apadrinhamento de crianças e adolescentes em Acolhimento Institucional no
Município de Contagem, Minas Gerais.
Art. 2º. Deve-se assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente apadrinhado.
Art. 3º. A garantia de prioridade da criança e do adolescente compreende, dentre
outras:
I – a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II – a observância de que a criança ou adolescente não será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência sexual, psicológica e física,
crueldade e opressão, ressalvando-se, que o padrinho e/ou madrinha afetiva, em ocorrendo tais situações, serão punidos na forma da lei em face de qualquer atentado,
seja por ação ou omissão, aos direitos fundamentais do aﬁlhado, conforme art. 5° do Estatuto da Criança e do Adolescente;
– a comunicação ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Contagem, bem como ao Ministério Público, através da Promotoria da Infância e da Juventude, dos casos de suspeita ou conﬁrmação de maus-tratos contra a criança e/ou adolescente;
– a permanência no apadrinhamento tem como objetivo assegurar a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de
substâncias entorpecentes;
– o reconhecimento de que a permanência da criança e do adolescente no apadrinhamento é por tempo determinado;
Parágrafo único: O apadrinhamento não tem como objetivo precípuo de promover a guarda e/ou adoção da criança e/ou adolescente, salvo em casos excepcionais que
deverão ser avaliados conjuntamente com a autoridade judiciária competente;
Art. 4º. O apadrinhamento da criança e/ou adolescente ocorrerá em ﬁnais de semana, feriado, férias escolares e datas signiﬁcativas.
Art. 5º. É necessário o estímulo ao apadrinhamento para adolescentes.
Parágrafo único. O adolescente, se assim o desejar poderá optar pelo apadrinhamento manifestando o seu desejo e até indicando pessoa de seu interesse, conforme as
orientações previstas no art. 10°.
Art. 6°. Crianças a partir de 5 (cinco) anos e adolescentes até 18 (dezoito) anos incompletos poderão ser apadrinhados, desde que observados os seguintes requisitos:
– desde que a criança e ou adolescente não estejam em processo de guarda e/ou adoção;
– desde que a criança e ou adolescente não estejam recebendo visitas da família de origem e/ou extensa observando os laços de aﬁnidade e afetividade, sob avaliação
da equipe técnica da entidade, da Vara da Infância e da Juventude e do Serviço de Acolhimento Institucional;
– a impossibilidade de retorno às suas famílias de origem e/ou extensa.
Art. 7º. O padrinho/madrinha não poderá deﬁnir o perﬁl da criança e/ou adolescente, exceto referente à faixa etária e sexo, podendo este receber um (uma) aﬁlhado (a)
fora do perﬁl apresentado.
Art. 8º O padrinho/madrinha assume o compromisso de retornar com a criança e/ou adolescente à instituição, não se eximindo de quaisquer responsabilidades deﬁnidas no artigo 3°, inciso II dessa resolução.
CAPÍTULO II
REQUISITOS PARA APADRINHAMENTO
Art. 9º. Compete aos padrinhos e ou madrinhas:
– a observância de um período de convivência, de no mínimo 2 (dois) meses, com visitas regulares as crianças e/ou adolescentes na instituição.
– a comprovação da idade, “pessoas maiores de 18 (dezoito) anos NÃO inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo serviço de
apadrinhamento de que fazem parte”. (descrição no art. 19-B, inciso 2º do ECA). E considerando a diferença mínima de 16 (dezesseis) anos entre o padrinho e a criança
e/ou adolescente;
– a apresentação da documentação exigida;
– a viabilização das visitas técnicas em sua residência;
– o respeito às regras e normas estabelecidas pelo responsável legal da Instituição;
– prestar assistência à saúde afetiva e moral, e zelar pela integridade física do aﬁlhado (a) inserindo-o (a) em seu convívio familiar;
– o preenchimento da ﬁcha de inscrição para inserção no processo de apadrinhamento;
VIII - a participação no processo de avaliação, incluindo o núcleo familiar, a ser realizado pelas entidades e submetido à Vara da Infância e da Juventude;
- assinar o Termo de Compromisso;
– prestar esclarecimento, sempre que necessário ao aﬁlhado (a), sobre o objetivo do apadrinhamento a ﬁm de evitar a ilusão de adoção, salvo nos casos de adolescentes em que haja interesse e disponibilidade de adoção.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 10º. O apadrinhamento será desenvolvido em parceria com as entidades de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, com a Vara da Infância e da
Juventude, com o Ministério Público, e o Serviço de Acolhimento Institucional do município.
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Art. 11º. Compete ao Serviço de Apadrinhamento da diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:
I - receber e acolher as demandas de candidatos ao apadrinhamento via telefone; II - encaminhar via e-mail ou presencialmente, os anexos I a VII para o conhecimento
dos/das candidatos/as ao apadrinhamento;
- cadastrar as famílias que tem interesse em apadrinhar uma criança e/ou adolescente;
- agendar e realizar entrevista com as famílias candidatas ao apadrinhamento;
V – conferir toda a documentação apresentada e observar prazo de validade das certidões;
VI - realizar levantamento das condições de moradia, composição familiar, proximidade da residência da família de origem, dentre outras;
VII - encaminhar relatório detalhado sobre a entrevista inicial com a família, com parecer quanto à sugestão de apadrinhamento, e encaminhar ao técnico de referência
da entidade de acolhimento;
VIII - manter atualizado o cadastro das crianças e adolescentes com perﬁl de apadrinhamento;
IX - analisar e aprovar a documentação referente à inscrição descrita no artigo 13°;
X - preparar e encaminhar peças de divulgação descritas no artigo 17°.

Art. 12º. Compete às entidades de acolhimento institucional, através da equipe técnica da instituição:
- realizar avaliação técnica dos candidatos ao apadrinhamento, das crianças e/ou adolescentes que serão apadrinhados;
– certiﬁcar de que todos os formulários e documentos estejam devidamente pre- enchidos e assinados;
- elaborar relatório técnico para encaminhamento à Vara da Infância e da Juventude sugerindo o Apadrinhamento;
- protocolar a documentação com o número do processo de Providência inclu- indo o relatório de avaliação, observando os prazos do período de recesso foren- se;
- acompanhar através da movimentação processual o seguimento do apadri- nhamento das crianças e/ou adolescentes;
– decidir acerca da saída da criança e ou do adolescente com os padrinhos e não se valer disso como um meio de restrição;
– encaminhar as informações sobre o apadrinhamento no relatório circunstan- ciado;
– acompanhar e mediar às relações entre padrinhos, aﬁlhados e funcionários da instituição;
– reavaliar, trimestralmente ou sempre que necessário, por meio de estudo técnico, o apadrinhamento da criança e ou adolescente;
– Caso necessário, será encaminhado Relatório Informativo, no intervalo entre o envio dos relatórios trimestrais;
– se ocorrer qualquer violação das regras de apadrinhamento, comunicar a autoridade judiciária competente e anexar ao comunicado, a cópia do Termo de Compromisso e Responsabilidade do/a padrinho/a;
§1º. Deferido o processo de apadrinhamento, a aproximação entre padrinhos, ma- drinhas e a criança/adolescente será realizada pelos/as técnicos/as da instituição e ou
dirigente/coordenador (a), por meio da visita do padrinho à instituição, bem como o acompanhamento de atividades internas e externas;
§2º. Deverá ser encaminhada uma cópia protocolada dos relatórios informativos e/ou de desligamento do apadrinhamento ao Serviço de Acompanhamento ao Apadrinhamento Afetivo da DIPE Alta Complexidade
CAPÍTULO IV
DA INSCRIÇÃO PARA O APADRINHAMENTO
Art. 13º. Para a inscrição, os candidatos ao processo de apadrinhamento devem comparecer à Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade com a seguinte documentação:
– cópia da carteira de identidade e cadastro de pessoa física (CPF) de todos os maiores de 18 (dezoito) anos do núcleo familiar;
– cópia da certidão de nascimento das crianças ou adolescentes que residem na casa;
– cópia do comprovante de endereço atualizada;
– cópia do comprovante de renda atualizado dos membros da família maiores de 18 anos;
– Atestado de Antecedentes Criminais relativos à Justiça Federal e Estadual com prazo de emissão de no máximo 30 dias, de todos os maiores de 18 anos do núcleo
familiar;
– Certidões de distribuição de feitos cíveis e criminais na Comarca dos últimos cinco (5) anos de domicílio com prazo de emissão de no máximo trinta (30) dias;
- Declaração de Ciência do Apadrinhamento dos membros da família maiores de 18 anos;
§1°. No apadrinhamento ﬁnanceiro será exigida tão somente a cópia da carteira de identidade sendo que o padrinho e/ou madrinha contribuirá a ﬁm de atender às
necessidades básicas do aﬁlhado. O apadrinhamento ﬁnanceiro consiste em atendimento às necessidades do (a) aﬁlhado (a) como: plano de saúde, medicamentos,
material escolar, vestuário e calçados, bolsas de estudo e recursos para atividades esportivas, culturais e de lazer.
§2º. A inscrição dos candidatos ao apadrinhamento deverá ser realizada até a primeira quinzena do mês de outubro do ano corrente, junto ao Serviço de Apadrinhamento.
Art. 14º. Para o gerenciamento e controle do acesso ao apadrinhamento serão consideradas a demanda e o número de crianças e adolescentes que atendam os critérios
do Artigo 6º e caputs correspondentes, sendo considerado o seguinte ﬂuxo:
– envio da documentação do apadrinhamento ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude, constantes nos anexos III a VII desta Resolução;
– análise técnica da solicitação a partir da realização do estudo geral do caso pela equipe da entidade de acolhimento institucional e do Setor Técnico correspondente
da Vara da Infância e da Juventude, mediante determinação judicial;
– acompanhamento do apadrinhamento e discussão de caso com reﬂexão coletiva a cerca das informações disponíveis e, sendo possível, a viabilização da participação
dos proﬁssionais do Serviço de Acolhimento Institucional do órgão gestor e da Vara da Infância e da Juventude.
CAPÍTULO V
DAS CONDIÇÕES PARA OS PADRINHOS
Art. 15º. O apadrinhamento precede da apresentação à entidade responsável pela criança e/ou adolescente do Termo de Compromisso e Responsabilidade, devidamente assinado pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Contagem;
Art. 16. A autorização para viajar a outra Comarca com o (a) aﬁlhado (a) deve ser apreciada pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude, salvo nos casos que envolvam
Comarcas contíguas, nos termos dos artigos 83° a 85° do Estatuto da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO VI
DA DIVULGAÇÃO
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Art. 17º. A divulgação do procedimento de apadrinhamento deve ser realizada através de folder informativo (digital) e publicação de texto informativo no site da Prefeitura Municipal de Contagem, com o objetivo de alcançar serviços públicos, serviços privados e a sociedade civil em geral;
§1º. Para o cumprimento dos objetivos dessa Resolução faz-se necessária a disponibilidade de uma equipe interdisciplinar composta pelos seguintes proﬁssionais: um
(a) assistente social e um (a) psicólogo, e apoio de um (a) assistente administrativo.
§2º. Para o funcionamento do Serviço de Apadrinhamento é necessário os seguintes recursos materiais:
I - sala de atendimento;
II – armários;
– computadores;
– impressora;
- linha e aparelho de telefone; VI - material de escritório;
I - internet.

CAPÍTULO VII
DO ENCERRAMENTO DO APADRINHAMENTO
Art. 18º Em caso de encerramento do processo de apadrinhamento, a Vara da In- fância e da Juventude deverá ser informada imediatamente pela instituição e os
padrinhos orientados a devolverem o Termo de Compromisso e Responsabilidade na referida vara.
§1º. Ao se efetivar o desligamento da criança e/ou adolescente do apadrinhamen- to, o técnico de referência da entidade emitirá um relatório descrevendo os moti- vos
da decisão.
§2º. O relatório de desligamento será feito em três vias, sendo encaminhada uma via à Vara da Infância e da Juventude e a outra ao Serviço de Apadrinhamento, na
Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Comlexidade cabendo arquivar na instituição a terceira via protocolada.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19º Compõem essa resolução os anexos I, II, III, IV, V e VI.
Art. 20º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 27 de junho de 2019.

Miralva Gonçalves Amaral Morais
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem

Wellington Soares Martins
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem

ANEXO I
( ) Encaminhado para a instituição ( ) Somente tirou dúvidas ( ) Aguardando na ﬁla ( ) Aguardando entrega de documentos faltosos ( ) Outro ____________________
_______________________________
CADASTRO DE PADRINHO/MADRINHA
APADRINHAMENTO AFETIVO

DADOS DO PADRINHO (A)
Nome
Data de nascimento

Idade

Sexo: ( ) M ( ) F

Naturalidade

UF

CPF

RG

Endereço
Bairro

Cidade

CEP

Telefone

E-mail

Celular

Estado civil
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Escolaridade
DADOS PROFISSIONAIS
Atividade proﬁssional
Tempo de serviço
Local de trabalho
Endereço
Bairro

Cidade

CEP

Telefone

E-mail

Fax

Rendimento mensal

Obs.:

DADOS DO CÔNJUGE
Nome
Data de nascimento

Idade

Sexo: ( ) M ( ) F

Naturalidade

UF

CPF

RG

Endereço
Bairro

Cidade

CEP

Telefone

E-mail

Celular

Estado civil
Escolaridade
DADOS PROFISSIONAIS
Declaração Cônjuge assinada ( ) Sim ( ) Não
Atividade proﬁssional
Tempo de serviço
Local de trabalho
Endereço
Bairro

Cidade

CEP

Telefone

E-mail

Fax

Rendimento mensal:
Obs.:

DADOS DEMAIS MEMBROS DA FAMÍLIA
Nome
Data de nascimento

Idade

Sexo: ( ) M ( ) F

Naturalidade

UF

CPF

RG

Celular
Renda Mensal

Estado Civil
Parentesco

R$

Documentação Entregue

( ) Sim ( ) Não

Nome
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Sexo: ( ) M ( ) F

Naturalidade

UF

CPF

RG

Estado Civil

Celular

Parentesco

Renda Mensal

R$

Documentação Entregue

( ) Sim ( ) Não

Nome
Data de nascimento

Idade

Sexo: ( ) M ( ) F

Naturalidade

UF

CPF

RG

Estado Civil

Celular

Parentesco

Renda Mensal

R$

Documentação Entregue

( ) Sim ( ) Não

Nome
Data de nascimento

Idade

Naturalidade

Sexo: ( ) M ( ) F
UF

CPF

RG

Estado Civil

Celular

Parentesco

Renda Mensal

R$

Documentação Entregue

( ) Sim ( ) Não

Obs:

PERFIL DO APADRINHADO
( ) Criança ( ) Adolescente
Sexo

Faixa Etária
(

Aceita Grupo de Irmão

) Feminino (
(

) Masculino (
) Sim

(

De

até

( ) Sem preferência

) Sem preferência

) Não

Quantos?

Número Maximo
Obs:

VIAGENS

Há interesse em viajar com a criança e ou adolescente

( ) Sim ( ) Não
( ) Intermunicipal
( ) Interestadual

Registro de possíveis locais:

Data:

/_

/_

Assinatura do padrinho/madrinha: ______________________________________
Técnico Responsável: _______________________________________________

ANEXO II

CADASTRO DE PADRINHO/MADRINHA - APADRINHAMENTO PROVEDOR
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DADOS DO PADRINHO(A)
Nome
Data de nascimento:

Idade:

Naturalidade:

Sexo: ( ) M ( ) F
UF:

CPF:

RG:

Estado Civil:

Escolaridade:

Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

Celular:

E-mail:
DADOS PROFISSIONAIS
Local de trabalho:
Atividade proﬁssional:
Tempo de serviço:

Horário de Trabalho:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Fax:

Rendimento mensal:
DOCUMENTAÇÃO
( ) Cópia da carteira de identidade

Obs.:
TIPO DO APADRINHAMENTO

( ) OUTROS MATERIAIS
( ) PECUNIÁRIO
Valor: R$
Freqüência: ( ) Mensal ( ) Semestral
( ) Anual
( ) Outra: _

ANEXO

III

-

Tipo: Frequência:
( ) Mensal
( ) Semestral ( ) Anual
( ) Outra:

( ) EQUIPAMENTOS
Tipo:
Quantidade:

RELAÇÃO DE

DOCUMENTOS

PARA

CADASTRO DE PADRINHO/MADRINHA

Apadrinhamento Afetivo

Cópia da carteira de identidade de todos os maiores de 18 (dezoito) anos, residentes no mesmo endereço;
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os maiores de 18 (dezoito) anos, residentes no mesmo endereço;
Cópia da certidão de nascimento das crianças ou adolescentes que residem no mesmo endereço;
Cópia do comprovante de endereço atualizada;
Cópia do comprovante de renda atualizado dos membros da família maiores de 18 anos;
Atestado de Antecedentes Criminais relativos à Justiça Federal e Estadual com prazo de emissão de no máximo 30 dias, de todos os maiores de 18 anos;
Certidões de distribuição de feitos cíveis e criminais na Comarca dos últimos cinco (5) anos de domicílio com prazo de emissão de no máximo trinta (30) di- as.
Declaração de conhecimento de adesão ao Programa pelo Cônjuge.

Apadrinhamento ﬁnanceiro

"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.
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Cópia da carteira de identidade;
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Data:

/

/

Assinatura do padrinho/madrinha:
Assinatura do técnico:

ANEXO IV – REQUISITOS DO PADRINHO/MADRINHA
Comparecer ao serviço para cadastro e inserção no processo de apadrinhamento;
Visitar regularmente a criança/adolescente na instituição por período de no mínimo 2 (dois) meses como período de convivência;
Apresentar comprovante da idade acima de 21 (vinte e um) anos, respeitando a diferença de 16 (dezesseis) anos entre o padrinho e a criança e/ou adolescente;
Apresentar a documentação exigida;
Viabilizar visitas técnicas em sua residência;
Respeitar às regras e normas estabelecidas pelo responsável legal da Instituição;
Prestar assistência material, à saúde afetiva e moral, e zelar pela integridade física do aﬁ- lhado (a) inserindo-o (a) em seu convívio familiar;
A participação no processo de avaliação, incluindo o núcleo familiar, a ser realizado pelas entidades e submetido à Vara da Infância e da Juventude;
Assinar o Termo de Compromisso e de Responsabilidade;
Prestar esclarecimento, sempre que necessário ao aﬁlhado (a), sobre o objetivo do apadri- nhamento a ﬁm de evitar a ilusão de adoção, salvo nos casos de adolescentes
em que ha- ja interesse e disponibilidade de adoção;
Ciência que a faixa etária para apadrinhamento compreende a idade entre 05 (cinco) e 18 anos incompletos;
Ciência que o Apadrinhamento não corresponde a uma adoção;
Ciência da necessidade da expedição do Termo de Compromisso Especial, emitido pelo Juiz de Direito da Comarca de Contagem, para viagens intermunicipais e/ou
interestaduais;
Participar de reuniões/cursos propostos pela Instituição de Acolhimento, pelo Setor de A- padrinhamento da Prefeitura de Contagem e/ou pela Vara da Infância da
Juventude da Comarca de Contagem;
Comprovar:
Ter disponibilidade afetiva e ambiente familiar adequado e receptivo ao apadrinha- do (Apadrinhamento Afetivo).
Ter disponibilidade econômica (Apadrinhamento Provedor) Contagem,
de
de 20

Assinatura do Padrinho/Madrinha

ANEXO V - Termo de Compromisso e Responsabilidade MM. Juiz,
O(s) proponentes(s) identiﬁcado(s) no formulário de inscrição nº

anexo I pede (m) deferimento de sua inserção no apadrinhamento, declarando estar (em) ciente(s):

Das condições e responsabilidades contidas no Termo de Responsabilidade, exarado por V. Excelência;
De que a participação no apadrinhamento é voluntária;
Somente as crianças com idade acima de 05 anos estarão aptas para o apadrinhamento.
A (s) Criança (s) e ou Adolescente (s) apadrinhado (s) só poderão se afastar da comarca de Contagem com a prévia autorização desse juízo;
Os Antecedentes Criminais do (s) proponente (s) e maiores de idade que moram em sua residência serão consultados.

Contagem de

de

Assinatura do(s) proponente(s):

ANEXO VI
DECLARAÇÃO CÔNJUGE

Eu, .........................................................................., portador/a do R.G. de nº........................e CPF de nº ............................, residente e domiciliado(a) à ......................
......................................................................................
declaro para os devidos ﬁns que estou ciente e nada tenho a opor quanto à adesão do
meu (minha) cônjuge .......................................................................................
. no SERVIÇO DE APADRINHAMENTO, na modalidade afetiva.

"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.
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Contagem, ............... de ...................................de ............................

Assinatura do Declarante: ........................................................................

Funec

Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do Pregão Presencial 010/2019 – Objeto: AQUISIÇÃO de 60 (sessenta) ARMÁRIOS
DE AÇO GALVAZINADO com 16 compartimentos de aproximadamente 300x402 mm cada, para atender ao total de alunos das unidades Centec e Riacho da Fundação
de Ensino de Contagem, conforme condições e especiﬁcações contidas neste Edital e seus anexos. - Data: 18 de julho de 2019 às 09h00min – Local: Rua Lino de Moro,
101 – 2º andar – Sala de Reuniões da Secretaria Municipal - Bairro Inconﬁdentes – Contagem / MG – CEP 32260-090. Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.
br. Informações e-mail: funec.licitacoes@edu.contagem.mg.gov.br ALTAIR DE OLIVEIRA MARCELO - Pregoeiro.

Câmara Municipal

Câmara Municipal de Contagem - Concorrência Nº 01/2019-Convocação para Reunião. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Contagem (CMC)
avisa aos participantes e demais interessados na licitação relativa à Concorrência Nº 01/2019 (contratação de agência para prestação de serviços de publicidade) que
será realizada reunião, às 14:00 (quatorze) horas do dia 08 (oito) de julho de 2019, no Plenário deste legislativo municipal, para a abertura dos invólucros de nº 4
(propostas de preços) e efetivação dos demais procedimentos previstos no edital da licitação em epígrafe relativos a essa fase.Esclarecimentos adicionais poderão ser
obtidos por telefone 3198-5141 ou 3198-5117. Pessoalmente no endereço: Praça São Gonçalo, nº 18, Centro, Contagem /MG, no horário de 09h00min as 12h00min
e 14h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira(dias úteis) ou e-mail – compras@cmc.mg.gov.br. Contagem. 05 de julho de 2019. Viviane Silva Diniz-Presidente da
Comissão de licitação

"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.

