
  

 
 

COMUNICADO OFICIAL SOBRE A EMPRESA CONCEITO 
 
A Prefeitura Municipal de Horizonte comunica a todos os trabalhadores que prestaram serviços à Prefeitura 

por meio de contratos com a empresa CONCEITO SERVIÇOS EIRELI – ME que, entre os dias 29 de janeiro 
de 2021 e 02 de fevereiro de 2021, foi pago à CONCEITO o valor total referente à quitação do Contrato dos 

trabalhadores que prestaram serviços à Secretaria de Saúde do Município. A Prefeitura comunica também 
que, por determinação do Prefeito Municipal, na última reunião acontecida com as participações dos 

representantes da Empresa CONCEITO, de representantes dos trabalhadores, de representantes do 
Sindicato específico que assiste os trabalhadores e a Prefeitura, representada pelo Prefeito, Procurador 

Geral, Secretário de Planejamento e Administração e Controlador Geral, ficou decidido, explicitado, que a 

Prefeitura de Horizonte trata esse assunto como uma prioridade a ser resolvida com a maior brevidade 
possível, para garantir os pagamentos a todos os trabalhadores que prestaram seus serviços mediante os 

contratos via CONCEITO. 
 

Para assegurar que todos os trabalhadores recebam seus pagamentos e quitações rescisórias trabalhistas, 
ficou acertado entre os presentes da reunião acima citada, por proposta e iniciativa do Prefeito, que a 

Prefeitura faria os repasses de pagamentos à CONCEITO iniciando pela Saúde e, só após a comprovação 
da devida quitação de pagamentos aos trabalhadores que prestaram serviços à Saúde, quitação essa 

homologada, confirmada, pela Empresa e Sindicato junto à Prefeitura, então a Prefeitura pagaria os valores 

correspondentes às demais Secretarias em que existiam contratos com a Empresa: Educação, Infraestrutura 
e Assistência Social e Trabalho. 

 
Considerando que a Empresa CONCEITO não comprovou as quitações referentes aos pagamentos dos 

trabalhadores que lhe prestaram serviços pela a Saúde, mesmo mediante os pagamentos realizados pela a 
Prefeitura, caracterizou-se a quebra do que havia sido acordado, dificultando que a Prefeitura pudesse 

continuar pagando à Empresa para as quitações junto aos demais trabalhadores. 
 

Assim, fique claro que os pagamentos que ainda estão pendentes não são por conta da Prefeitura que, 

desde o início dessa Gestão, vem se disponibilizando para resolver com a máxima brevidade esse assunto 
e, assim, garantir aos trabalhadores seus direitos. A qualquer momento que a CONCEITO comprove as 

quitações com os trabalhadores que prestaram serviços pela a Saúde, a Prefeitura retomará, imediatamente, 
o cronograma dos demais pagamentos que estão pendentes. 

 
Na certeza de haver prestado esclarecimentos importantes sobre esse assunto, a Prefeitura reitera aos 

trabalhadores respeito e agradecimentos. 
 

 


