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Atos do Executivo

DECRETO nº 403, de 17 de outubro de 2014.
Altera o Decreto n° 260, de 12 de fevereiro de 2014, que regulamenta a aplicação das normas da Lei Complementar n° 082, de 11 de janeiro de 2010 e suas modifica-
ções, relativas à ocupação do solo, e das normas da Lei Complementar n° 055, de 23 de dezembro de 2008 e suas modificações, relativas ao licenciamento da constru-
ção e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando disposto na Lei Complementar n° 082, de 11 de janeiro de 2010 e conside-
rando a necessidade de estabelecer prazos para o encerramento e arquivamento de processos de Requerimento de Informações Básicas sobre Imóvel – RIBI e Certidão 
de Número;
DECRETA:
Art. 1° O artigo 22 do Decreto n° 260, de 12 de fevereiro de 2014, passa a vigorar acrescido de parágrafo único com a seguinte redação:
“Art. 22..........................................................................
Parágrafo único. O interessado deverá preencher o Modelo de Formulário do RIBI, impresso em frente e verso, conforme modelo presente no Anexo VI deste Decreto.”
Art. 2° O artigo 27 do Decreto n° 260, de 12 de fevereiro de 2014, passa a vigorar acrescido de parágrafo único e com a seguinte redação:
“Art. 27 Os processos administrativos de Requerimento de Informações Básicas sobre Imóvel – RIBI e Certidão de Número que apresentarem incorreções ou omissões 
serão indeferidos, encerrados e arquivados caso as pendências não sejam solucionadas pelo requerente no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da comunicação 
feita por meio do Sistema de Protocolo e Tramitação de Processos e Documentos, ou daquele que o substituir.
Parágrafo único. Os processos administrativos de Requerimento de Informações Básicas sobre Imóvel – RIBI e Certidão de Número iniciados anteriormente a 31/12/2013 
que possuam incorreções ou omissões e estejam aguardando o saneamento das pendências pelo requerente, serão indeferidos, encerrados e arquivados após o prazo 
de 60 (sessenta) dias contados da publicação deste Decreto se o interessado não se manifestar ou adotar todas as providências necessárias para a continuidade do 
processo administrativo dentro deste prazo.”
Art. 3° O Decreto n° 260, de 12 de fevereiro de 2014 passa a vigorar acrescido do Anexo VI, conforme Anexo I deste Decreto.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 17 de outubro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
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DECRETO nº 403, de 17 de outubro de 2014.
ANEXO I

"ANEXO VI – MODELO DE FORMULÁRIO DO RIBI"

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Carlos  Magno de Moura Soares

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, Noême 

Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação:Ademir Oliveira, Caio Junqueira e Inês 

Guerra

Distribuição: Protocolo Geral (3352-5102)

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro Camilo 

Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:
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DECRETO nº 404, de 17 de outubro de 2014.
Aprova projeto de desdobro de área de terreno que menciona e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando os despachos exarados nos autos do Processo n°13375/2013-03A;
DECRETA:
Art.1° Fica aprovado o projeto de desdobro da área 03 com 6.874,08m2, originado o Lote 3 com 3.000,00m2 e Lote 4 com 3.874,08m2, do lugar denominado Cidade 
Jardim Eldorado, neste Município.
Art.2º Ficam os órgãos competentes autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 17 de outubro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 405, de 17 de outubro de 2014.
Aprova projeto de remembramento e desdobro de área de terreno que menciona e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando os despachos exarados nos autos do Processo n° 02632/2012-03A;
DECRETA:
Art.1° Fica aprovado o projeto de remembramento e desdobro da quadra 31 com 46.061,24m2, parte da quadra 32 com 46.746,77m2, quadra 44 com 58.399,82m2 
e parte da quadra 45 com 58.966,78m2, Av. II com 11.197,73m2, rua 4A com 15.129,41m2, totalizando uma área de 236.501,75m2, originando o lote 01 com 
79.396,30m2 e o lote 02 com 157.105,45m2 da quadra 31A do bairro Cidade Industrial Juventino Dias, neste Município.
Art.2º Ficam os órgãos competentes autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 17 de outubro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal 
de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Contagem, através da Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PRE-
GÃO, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, conforme abaixo:
PREGÃO PRESECIAL Nº. 042/2014 – PROCESSO Nº. 167/2014 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, 
ADMINISTRATORAS OU DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, PARA FORNECIMENTO DE: GASOLINA COMUM TIPO C, ETANOL HIDRATADO COM-
BUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL B S500 E ÓLEO DIESEL B S10 – marcado para às 14h00min do dia 30/10/2014.
O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site  www.contagem.mg.gov.br e/ou na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, 
Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um 
CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 3356.6658. Contagem, 17/10/2014 – Equipe de Pregão.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.694
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delegação 
de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005 e o despacho exarado no Processo 01A07112/2014; CANCELA LICENÇA SEM VENCIMENTO, con-
cedida por meio do Ato Administrativo nº. 13.432, de 08 de abril de 2013, da Servidora GESSIELY SOUZA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de 
Biblioteca Escolar, Nível IV, Padrão “P10”, matrícula nº. 01349640, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18 de novembro de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de outubro de 2014.
  ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO 
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.597
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando a delegação 
de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
Art.1º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 15.534 de 31 de agosto de 2014, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê:
 Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Gerente Administrativa das Unidades de Atendimento Imediato – GPV,  Nível III, CPC 201, a servidora 
ISABEL CRISTINA GONÇALVES TENORIO, a partir de 10 de julho de 2014, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Gerente Administrativo das Unidades de Atendimento Imediato – GPV,  Nível III, CPC 201, a servidora 
SIMONE DA SILVA PEDROSA, a partir de 10 de julho de 2014, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Leia-se:
Art.1º EXONERAR, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Gerente Administrativa das Unidades de Atendimento Imediato – GPV,  Nível III, CPC 201, a servi-
dora ISABEL CRISTINA GONÇALVES TENORIO, a partir de 25 de julho de 2014, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Gerente Administrativo das Unidades de Atendimento Imediato – GPV,  Nível III, CPC 201, o servidor 
HEBERT DE OLIVEIRA SANTOS, a partir de 25 de julho de 2014, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Art.2º RETIFICAR o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 15.535 de 31 de agosto de 2014, conforme abaixo descrito:
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Onde se Lê:
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade de Gestão de Trabalho - HMC, Nível II, CPC 124, o servidor HELBERT DE OLIVEIRA SAN-
TOS, a partir de 18 de julho de 2014, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Leia-se
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade de Gestão de Trabalho - HMC, Nível II, CPC 124, a servidora SIMONE DA SILVA PEDRO-
SA, a partir de 18 de julho de 2014, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de setembro de 2014.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO 
Secretário Municipal de Administração
Interino

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Nº Projeto/Atividade
Processo Adminis-
trativo Objeto Fornecedor CNPJ/CPF Valor total

Data da 
Ratificação

1
1101.08.122.0001.2013– 
339036-14 – 01000

PAC 162/14
DISPENSA 048/14
– art.24, inciso X 
da lei 8666/93 e 
alterações poste-
riores. 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL À AVENIDA  ANTÔNIO 
JOSÉ DA ROCHA, 64 – GUANABARA, PARA 
FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPU-
LAR RESSACA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Sr. Antônio 
Sérgio Tavares
Suely Mattos 
Tavares

275.408.476-20
354.994.196-04 R$ 576.000,00 17/10/14

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

ASSUNTO: JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA Nº. 012/2014 - PROCESSO N°. 093/2014 - EDITAL Nº 044/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
PRODUÇÃO DE 126 UNIDADES HABITACIONAIS COM A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, LOCALIZADO VILA BARRAGINHA CONTAGEM/MG, COM BASE NA SELEÇÃO DO 
MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REFERENTE AO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA “PPI/INTERVENÇÕES EM 
ÁREAS DE FAVELAS – SANEAMENTO INTEGRADO” OBJETO “URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS” – CONTRATO DE REPASSE Nº. 0.223.337-60/2007/MINISTÉ-
RIO DA CIDADES/CAIXA.
RAZÕES: PLEITO REFERENTE À PRERROGATIVA PRESCRITA NO ARTIGO 44 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
RECORRENTES: EMPREITEIRA VANGUARD E OBRAS PUBLICAS-EIRELI-EPP.
RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– SEAD DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.

I – Das preliminares

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, tempestivamente, através de seus representantes legais, pela licitante EMPREITEIRA VANGUARD E OBRAS PUBLICAS-EIRELI-EPP, 
devidamente qualificado na peça inicial, pleiteando o benefício prescrito no art. 44 da Lei Complementar Nº 123/2006 e apresentando nova Proposta de Preços para tal.

II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que todos os demais licitantes foram cientificados da interposição e trâmite do presente RECURSO ADMINISTRATI-
VO conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação em epigrafe, sendo que a licitante CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA. apresentou 
impugnação ao recurso.

III - Das Alegações do (a) RECORRENTE, da IMPUGNAÇÃO e da Análise do Recurso.

A Impugnante apresentou recurso solicitando o prescrito no art. 44 da Lei Complementar Nº 123/2006 aqui transcrita:
“Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada....”

As licitantes apresentaram os seguintes valores globais na ocasião da reunião em 26 de setembro de 2.014 de abertura dos envelopes contendo as propostas de preços: 
EMPREITEIRA VANGUARD E OBRAS PUBLICAS-EIRELI-EPP, com o valor de R$1.360.643,44 (um milhão, trezentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e três reais e 
quarenta e quatro centavos) e CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., com o valor de R$1.321.975,38 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e 
cinco reais e trinta e oito centavos). 

Na reunião de abertura dos citados envelopes, a licitante EMPREITEIRA VANGUARD E OBRAS PUBLICAS-EIRELI-EPP solicitou que constasse em ata que pretendia fazer 
uso do benefício concedido pela Lei Complementar número 123/2006.
No dia 30 de setembro de 2014, a Comissão Permanente de Licitações, através de ata, emite julgamento referentes às propostas apresentadas, assim de posicionando: 
“Após realização da análise da proposta de preços e a verificação do limite do valor global, de acordo com Art. 48 da Lei 8.666/93, declaramos que a empresa CARVA-
LHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA, ofertou o menor preço global para a execução completa dos serviços, no valor R$ 1.321.975,38 (um milhão trezentos e vinte e um 
mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos). A mesma apresentou corretamente todos os documentos exigidos pelo edital, porém houve retificação 
do preço global, conforme prescrito no Edital. Devido à ocorrência de erros de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente, por parte da licitante, 
houve uma correção no valor global da proposta passando o valor para: R$ 1.321.973,10 (um milhão trezentos e vinte e um mil novecentos e setenta três reais e dez 
centavos).”
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Em 07 de outubro de 2014 é protocolizado pela RECORRENTE o recurso constando de nova proposta com o valor global de R$ 1.321.000,00 (Um milhão trezentos e 
vinte e um mil reais), com desconto de R$ 973,10 (novecentos e setenta e tres reais e dez centavos).

A Recorrida CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA. assim se manifesta em sua impugnação ao recurso apensa ao Processo: “A pretensão da Recorrente não pode 
ser acolhida por dois motivos essenciais: (i) a Certidão Simplificada Digital, de fl. 684 dos autos, emitida pela Junta Comercial de Minas Gerais e apresentada pela Re-
corrente como documento a embasar o direito assegurado pela Lei Complementar nº 123/06, diz, expressamente, que a pessoa jurídica Empreiteira Vanguard e Obras 
Públicas Ltda. não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, como se vê no extrato abaixo;
..........
 (ii) tal certidão não atende à exigência do subitem 6.1.6, "B", do Edital, porque não possui prazo de validade e no momento em que deveria ter sido apresentada no 
certame (data de abertura dos envelopes referentes à fase de habilitação – 18/09/2014) já haviam se passado mais de 60 (sessenta) desde a sua emissão.
........
Ante o exposto, pede-se que seja mantida a decisão que declarou a Recorrida vencedora da licitação, negando-se, por conseguinte, provimento ao recurso apresentado 
pela Recorrente....”

O setor competente do Município, através do Sr Arnaldo Rodrigues Soares da GEPREC, assim se manifesta em parecer também anexo ao Processo: “....Conclusão Preva-
lece o contido na Certidão Simplificada Junta Comercial do Estado de Minas Gerais datada de 23 de junho de 2014. A requerente não se enquadra como Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte na JUCEMG...”

Pelo exposto, não podem, pois, prosperar os argumentos aventados pela RECORRENTE, permanecendo inalterado o julgamento quanto às propostas apresentadas pelas 
licitantes.

IV - Da Decisão

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos dos Recursos Administrativos impetrados pela licitante EMPREITEIRA VANGUARD E OBRAS PUBLICAS-EIRELI-EPP, 
negando provimento ao mesmo, decidindo pela manutenção dos valores apresentados pelas duas licitantes na forma da Ata de Julgamento dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços, datada de 30 de setembro de 2014, considerando a licitante CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA. vencedora do certame. 

Contagem, 17 de outubro de 2014. 

Comissão Permanente de Licitações:

_________________________________
Luiz Adolfo Belém - Presidente

__________________________________
Márcia Mendes Siqueira - Membro

__________________________________
Maria Marta de Oliveira Soares – Membro
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CONCORRÊNCIA Nº. 012/2014 - PROCESSO N°. 093/2014 - EDITAL Nº 044/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
PRODUÇÃO DE 126 UNIDADES HABITACIONAIS COM A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, LOCALIZADO VILA BARRAGINHA CONTAGEM/MG, COM BASE NA SELEÇÃO DO 
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ÁREAS DE FAVELAS – SANEAMENTO INTEGRADO” OBJETO “URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS” – CONTRATO DE REPASSE Nº. 0.223.337-60/2007/MINISTÉ-
RIO DA CIDADES/CAIXA.
RAZÕES: PLEITO REFERENTE À PRERROGATIVA PRESCRITA NO ARTIGO 44 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
RECORRENTES: EMPREITEIRA VANGUARD E OBRAS PUBLICAS-EIRELI-EPP.
RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– SEAD DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.

De acordo com o § 4° do art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitações, RATIFICO a Decisão proferida, negando 
provimento ao mesmo, decidindo pela manutenção dos valores apresentados pelas duas licitantes na forma da Ata de Julgamento dos envelopes contendo as Propos-
tas de Preços, datada de 30 de setembro de 2014, considerando a licitante CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA. vencedora do certame.

Contagem, 20 de outubro de 2014.

________________________________
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA 
A  Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, faz publicar as decisões abaixo indicadas: 

Processo Data Assunto Nome / Razão Social Data Decisão Decisão Nº da 
Decisão

07442/2014-02A 26/06/14 PRESCRIÇÃO DE DÉBITO FÁBIO JOSÉ BARCELOS 14/10/2014 IMPROCEDENTE 9389

05765/2014-02A 23/05/14 PRESCRIÇÃO DE DÉBITO FATIMA REGINA ROQUE DA SILVA BARBOSA 10/10/2014 PROCEDENTE 9390

05535/2014-02A 21/05/14 PRESCRIÇÃO DE DÉBITO HENRIQUETA AMELIA ROCHA BATISTA 13/10/2014 IMPROCEDENTE 9391

06056/2014-02A 28/05/14 PRESCRIÇÃO DE DÉBITO JOSE ARLI DOS SANTOS 10/10/2014 PROCEDENTE 9392

07486/2014-02A 26/06/14 PRESCRIÇÃO DE DÉBITO JOSE GOMES DA SILVA 14/10/2014 IMPROCEDENTE 9393

05477/2014-02A 20/05/14 PRESCRIÇÃO DE DÉBITO MAURO SÉRGIO DA SILVA 13/10/2014 IMPROCEDENTE 9394

03815/2014-02A 10/04/14 PRESCRIÇÃO DE DÉBITO NOVA YORQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA

08/10/2014 PROCEDENTE 9395

201302011122372 01/02/13 REVISÃO DE IPTU/TAXAS NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO 13/10/2014 INDEFERIDO 9396

07638/2014-02A 30/06/14 PRESCRIÇÃO DE DÉBITO NELCINO MARTINS NUNES 10/10/2014 PROCEDENTE 9397

07316/2014-02A 24/06/14 PRESCRIÇÃO DE DÉBITO SEBASTIÃO DE RAMOS 10/10/2014 PROCEDENTE 9398

07410/2014-02A 25/06/14 PRESCRIÇÃO DE DÉBITO WILMAR EUSTAQUIO TEIXEIRA 13/10/2014 PROCEDÊNCIA 
PARCIAL

9399

Ficam estes Contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC 

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA
A  Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, faz publicar as decisões abaixo indicadas: 

Processo Data Assunto Nome / Razão Social Data Decisão Decisão Nº da De-
cisão

2014061810035100 18/06/14 ITBI SAE TOWER DO BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA 08/10/2014 PROCEDENTE 9400

Fica este Contribuinte cientificado do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização 
do Pregão Presencial 123/2014 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA – Data: 31 de outubro de 2014 às 
09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: licitafa-
muc@gmail.com – Comissão Permanente de Licitação – Equipe de Pregão. O Pregoeiro, Márcio Eustáquio de Rezende Júnior. Em 17 de outubro de 2014.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial 104/2014 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES BIOLÓGICOS – Data Abertura: 31 de outubro de 
2014 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: 
licitafamuc@gmail.com - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO. O Pregoeiro, Élio de Siqueira Valério Pinto. Em 17/10/14.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial 114/2014 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS – Data Abertu-
ra: 30 de OUTUBRO de 2014 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.
br/?se=licitacoes e/ou e-mail: licitafamuc@gmail.com - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO. O Pregoeiro, Élio de Siqueira Valério Pinto. Em 
17/10/14.
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

Ata do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - COMSAN / Contagem
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil quatorze, às quatorze horas e trinta minutos, na sede do COMSAN, situada à Avenida João César de Oliveira nº 3.481 
– 4º andar, Eldorado, em Contagem, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável /COMSAN. Estavam presentes os Conselheiros 
de direito: Cláudia Márcia Santiago Rosa (SMDSH), Divanderley Batista de Carvalho (SMDE), Cláudia Vianna de Azevedo Benício (SMS), Emerson Luiz de Jesus (AMONP), 
Rita Januária da Silva Morais (Lar Maria Clara), Rita de Cássia Maciel (FOMSAPOTMA), Odália Margarida Braga Brandão (CAIS), José Willian da Silva (Centro Social Peque-
no Príncipe), Maria Dolores Lima de Paiva (GETEC), Márcio Inácio Rosa (Assoc. Artística e Assistencial Glenda Linhares) e Deise Jussara Valéria da Conceição (INADAC). 
Justificou ausência o Sr. Domingos Lopes Lima Junior (Associação Beneficente Príncipe da Paz). Como visitantes estavam presentes, Maria Imaculada Santiago Rosa, Davi 
Niemam Ottoni e Jaqueline Mírian Maciel Junqueira (CTSANS). A Presidente Sra. Maria Dolores Lima de Paiva iniciou a reunião com a oração universal do Pai Nosso. Em 
seguida a Sra. Cláudia Márcia Santiago fez a leitura da Ata da plenária do dia vinte e quatro de julho do corrente ano para aprovação e assinatura dos Conselheiros. A 
Presidente, Sra. Maria Dolores de Paiva apresentou a Secretária Executiva do CTSANS Sra. Jaqueline Junqueira aos Conselheiros presentes. A Sra. Jaqueline Junqueira fa-
lou sobre seu trabalho, e suas atuações no CTSANS. Ela falou da merenda escolar das Escolas Municipais e Estaduais de como são adquiridas e a importância de cobrar 
dos Diretores das escolas a prestação de contas dessa merenda. Disse ainda que caso o Diretor não queira prestar contas é só entrar em contato com ela e assim ela 
tomará as devidas providências. A Sra. Jaqueline Junqueira questionou como anda o CAISAN do Município e disse que o andamento do mesmo é de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na pessoa do Coordenador. A Sra. Maria Dolores Lima de Paiva, Presidente deste Conselho explicou a Sra. Jaqueline 
que estamos resgatando as atividades da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar através de reuniões, palestras e conferências. A Sra. Jaqueline parabenizou o 
Município por ser o primeiro a elaborar o Plano Integrado de Segurança Alimentar. Informou que os próximos Planos Integrados de Segurança Alimentar terão critérios 
tais como ação, diretrizes e orçamentos para melhor visualização entre Municípios e Estado. Informou que a responsabilidade da assinatura do Plano é do Governo e 
da Sociedade Civil que participa como parceiros. A Sra. Jaqueline Junqueira informou que nos dias quinze, dezesseis e dezessete de setembro acontecerá em Brasília 
um encontro da CAISAN (CTSANS) e que as despesas serão pagas para a sociedade civil, mas para o governo não. A Presidente Sra. Maria Dolores Lima de Paiva cobrou 
a presença dos Conselheiros as Plenárias e as visitas aos equipamentos de Segurança Alimentar, disse ainda que buscar alimentos todos gostam, mas comparecer as 
plenárias a maioria não quer. A Sra. Maria Dolores apresentou o relatório das visitas aos equipamentos de Segurança Alimentar e elogiou a equipe. O Sr. Divanderley 
Batista elogiou as Cozinhas Comunitárias, mas reclamou do Sr. Tarcísio Castro coordenador do Restaurante Popular na visita do mesmo que não recebeu os Conselheiros 
que estavam visitando o local, a pesar de existir outro compromisso na Região do Ressaca naquela manhã. Em seguida apresentou a pauta e a programação da terceira 
Conferência de SAN. A Presidente Maria Dolores Lima de Paiva convidou a Sra. Jaqueline Junqueira para dar uma palestra no dia da Conferência. A Sra. Jaqueline Jun-
queira sugeriu que Dom Mauro Moreli seja convidado a dar uma palestra na Conferência a respeito de Direito Humano a Alimentação Adequada e Educação e Nutrição 
quando da abertura do Evento. Ela sugeriu também que se faça um concurso público para a Coordenadoria de Segurança Alimentar, a fim de ter funcionários efetivos 
para assumir funções na Segurança Alimentar Nutricional quando da troca de Prefeito evita transtornos com a dispensa dos comissionados. O Sr. José Willian da Silva 
(Pequeno Príncipe) questionou e solicitou providências a respeito da Regional Industrial não estarem convidando as Creches para reuniões e sim só as Associações. A 
Sra. Maria Dolores Lima de Paiva apresentou o convite para um café no dia vinte e nove na obra do Restaurante Popular do Ressaca. A Sra. Rita de Cássia (FOMSAPOT-
MA) se dispôs a ser a representante do COMSAN neste evento. E Assim sendo, eu, Claudia Márcia Santiago, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada 
pelos Conselheiros presentes e em seguida será publicada no Diário Oficial do Município.

ATA DA CENTESIMA DECIMA OITAVA  REUNIÃO ORDINARIA DO COMIC – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM – REALIZADA NO DIA TREZE DE MARÇO DO 
ANO DE DOIS MIL E CATORZE - 13/03/ 2014 
Composta de conformidade com nosso regimento interno e presidida por seu titular, Presidente Ildeu Ribeiro dos Santos, teve lugar nossa centésima décima oi-
tava reunião ordinária para tratar de assuntos constantes da seguinte pauta: abertura, leitura de mensagem, apresentação Polícia Militar, Polícia Preventiva, Es-
clarecimentos: situação do Fundo do Idoso -Márcio Oliveira- Hamilton Lara da SEPEDI, ( Secretaria da Pessoa com deficiência mobilidade reduzida e atenção ao 
idoso)- 1º Encontro Metropolitano  de Políticas Públicas.Estando presentes na abertura, representantes do governo José Antônio de oliveira- Secretaria de Esportes, 
Lazer e juventude, Omerene  Lúcia Cardoso Pessanha – Secretaria de Saúde, Marisol Cobo-  Secretaria da Educação,Arnaldo José de Oliveira - Câmara Municipal 
de Contagem.Representantes da sociedade civil:Ana Maria de Jesus-Maria de Jesus Lima- Grupo Aconchego,Conceição Soares Simões -Grupo Estrela Dalva, Ildeu 
Ribeiro dos Santos ,Maria Ivone Machado  -Grupo Gente Nova Vida Nova,Joaquim Gomes de Fátima- Sociedade São Vicente de Paula, Roseane  Aguiar-SENAC.                                                                                                                              
Convidados e colaboradores: Carmezinda  Batista       Fontes-      Grupo Manancial da  Vida, Telma                                          
Oliveira, Helena Souza, Lucélia de Paula Silva  e Igreja Batista  do Eldorado Grupo Bem  Viver,  Pedro Bontempo –Espaço    do Saber,    Jair da Cruz –     Família de          
Canaã,    Zoraida Antônio   Esper e Maria Augusta Diniz– Faculdade Aberta ao Idoso- PUC/MG, Záide Prata Oliveira -                                          Guerreiros da Terceira 
Idade, Albert Silva e  Acsa Oliveira Mendes 39ª Companhia da Polícia de Minas Gerais- Alberto Costa Aguiar, 18º  Companhia  da Polícia –MG,Patrícia de Cássia Silva- 
Conselho de Assistência Social,   Ariana da Silva Pereira –TRANSCON,  Vânia Conceição Ferreira,                               
Técnica de Referência do COMIC. Em seguida Vânia, pronunciou o motivo desse encontro e passou a palavra ao Sr Ildeu, presidente do COMIC, que estabeleceu a  aber-
tura da plenária pedindo inicialmente aos presentes prepararem-se para a oração do Pai Nosso.Antecipando-se a isto o conselheiro José Antônio rezou a prece “Bom 
dia Senhor” pedindo a Deus: Reveste-me da Tua Graça Senhor e que no decurso deste dia eu não te ofenda e  Te revele a todos. Amém. O Sr presidente agradecendo a 
todos pela presença desejou que os trabalhos fossem de interesse prioritário do Idoso. Antes da continuidade dos trabalhos os representantes da SEPEDI, solicitaram a 
inversão da pauta uma vez que ambos tinham de ausentar-se antes do término normal da reunião, em virtude de outros compromissos assumidos em campos diversos. 
Em seguida foi feita a leitura da mensagem do dia ”IDOSOS OU VELHOS” que explicita a diferença expressa entre um e outro, uma espécie de alerta para que fiquemos 
idosos, mas nunca fiquemos velhos. A conselheira Omerene, também teceu seu comentário sobre a mensagem destacando a diferença entre a pessoa idosa e a pessoa 
velha. A fala seguinte foi do Sr. Hamilton Lara, Secretário da SEPEDI, que detalhou o planejamento feito após ter recebido as informações do COMIC sobre a construção 
do “Centro dia”. Falou sobre a situação do Fundo do Idoso e que é necessário que haja a transferência da gestão do Fundo do Idoso, sendo fiscalizado pelo COMIC. 
Falou sobre o aluguel de uma sala para sede da SEPEDI e o Encontro Metropolitano dos Conselhos dos Idosos que será realizado em Contagem, no dia 15 de março de 
2014. A seguir falou Márcio Oliveira, também da SEPEDI, destacando o Fundo do Idoso cuja conta já está criada, mas será necessário transferi-la para gestão da SEPEDI, 
na situação atual a gestão é feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Caberá o COMIC a fiscalização e acompanhamento do Fundo. Falou sobre a 
Política Pública para o Idoso segundo o Programa Viver sem Limite, esclarecendo que expediu cópia do Decreto que institui o Programa para todas as Secretarias da 
Prefeitura. Vânia reforçou o convite do 1º Encontro Metropolitano, dia 15/03, das 08h00min às 15h30min horas, na PUC/Contagem, quando estarão 30(trinta) dos mu-
nicípios da região metropolitana. A Secretária Vânia, informou que a conta do Fundo do Idoso está com o CNPJ do Município e que o COMIC, já tem seu próprio CNPJ, 
mas se faz necessário criar a lei vinculando o COMIC à Secretaria do Idoso. A conselheira Omerene informou que não há verba carimbada para o idoso e que ela vem 
diretamente para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Márcio salientou que haverá um Fórum para contribuir implantação da Política Pública para o 
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idoso. Este assunto encerrou a participação da SEPEDI em nosso encontro. A seguir iniciou-se a participação do 18º BPM e da 39ªCiª de Polícia, representados pela Cabo 
Patrícia, altamente preparada para uma palestra sobre a participação da Polícia Preventiva na vida cotidiana da população.Mostrou alguns vídeos ilustrativos sobre a 
ação da Polícia Preventiva, salientando o cumprimento do que estabelece a Lei Maria da Penha que em certos casos não é levada a termo, permitindo a escapada dos 
agressores de mulheres que têm medo de efetuar a denúncia, ou que, feita esta, por medo de represálias  sujeitam-se a retirar a queixa.Salientou que a causa maior da 
impunidade é  a falta de coragem das mulheres violentadas física e moralmente – de manter a denúncia formulada.Passou o meio de contato com a Polícia Preventiva: 
Fones 2191-6114 e 2191-6110 e-mail,18BPM-PVD@PMGmeg.gov.br.Informou que as mulheres mais violentadas estão na faixa etária de 18 a 44 anos,violência física 
e moral. A reunião foi encerrada às 11h00minhoras pelo fato da conselheira Marisol ter pedido permissão para festejar seu aniversário natalício com a participação 
do COMIC que segundo ela  era  mais que uma família de diletos irmãos..Passou-se ao ágape regado a refrigerantes diversos e com um bolo de inigualável sabor.Para 
constar, lavrei a presente ata, espelho real do que aqui foi tratado e que, depois de lida e aprovada, vai por mim, Secretário e pelos demais presentes assinada.Passada 
nesta cidade de Contagem, aos treze dias   do   mês  de   março do ano  de  dois mil e catorze (03/03/2014).Conselho Municipal do idoso de Contagem. José Antônio 
de Oliveira, secretário.

Ata da centésima décima sexta  reunião do COMIC. Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na Casa dos Conselhos de 
Contagem, aconteceu mais uma reunião do Conselho Municipal do Idoso, presidida pelo Senhor José Antônio de Oliveira, Secretário do COMIC, por falta do Senhor 
Ildeu, presidente, que se encontrava em Brasília e por falta da vice-presidenta Luana.Marisol Ramos Cobo, Secretária suplente do COMIC foi escalada como secretária da 
reunião. Estiveram presentes conselheiros representantes do Governo: Omerene Lúcia Cardoso Peçanha da Secretaria Municipal de Saúde, Marisol Ramos Cobo, da 
Secretaria Municipal de Educação, José Antônio de Oliveira, da SELT, Margarete Maria Silveira da Transcon, Arnaldo Luiz de Oliveira e Jerson Braga Maia,(Caxicó) da 
Câmara Municipal de Contagem.Os seguintes conselheiros representantes da sociedade civil: Ana Maria de Jesus Silva, do Grupo Convivência Aconchego, Maria de Jesus 
Lima (suplente), Conceição Soares Simões do Grupo de Convivência Estrela Dalva, Maria Ivone Machado-Grupo de Convivência Gente Nova  Vida Nova, Senhor Joaquim 
Gomes de Fátima da Sociedade São Vicente de Paula, Lísia Valéria de Almeida da Instituição de Longa permanência Lar Maria Clara. Convidados e colaboradores Zélia 
Frederico do grupo de convivência Estrela Dalva, Maria Regina Baldon do CREAS (DIPE), Kelly Cristina Novaes –CREAS,  Lucélia de Paula e Helena Souza,Igreja Batista do 
Eldorado, Zoraida Antônio Esper,Universidade Aberta ao Idoso PUC/MG, Vanessa M. de Paula,Estagiária de direito Gestão Casa dos Conselhos,  Zélia Frederico, grupo de 
Convivência Estrela , Hamilton Lara Moreira, Daniela F. Gonçalves, Márcio de Oliveira e Fernanda Luiza Nascimento da SEPEDI(Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência, Mobilidade Reduzida e de Atenção ao Idoso), Nívia Tironi Pinto, Eva de Lourdes , Telma M. Oliveira, Sociedade São Vicente de Paulo,  Lucia Garcia O. Costa 
Pastoral da Pessoa Idosa, Pedro Bernardes Bomtempo, Espaço do Saber, Carmesina Batista Fontes, Grupo Manancial da Vida,Silvania Helena Prata, Patrícia de Cássia 
Silva,Técnica do Conselho Municipal  Assistência Social de Contagem   Zaide Prata Oliveira,Grupo Guerreiros da 3ª Idade, Andreia Cristiane,Lar Maria Balbina de Jesus. O 
Senhor Antônio iniciou a reunião com a oração do Pai Nosso. Arnaldo, informou que teria que sair antes do final da reunião para atender compromissos e deixou Dona 
Ana o representando. Arnaldo, antes de sair disse que o ano de dois mil e quatorze seja com benção do Senhor Jesus. Dona Ana e Márcio pediram, orações para todos  
presentes. Antônio, disse a Arnaldo que  os compromissos são impostos não por causa de votos, mas por causa da amizade. Senhor Hamilton Lara Moreira, Secretário 
da SEPEDI(Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso) também devido a compromissos teria que se ausentar antes do 
término da reunião, mas deixaria Fernanda Luiza Nascimento para representá-lo. Hamilton leu a Mensagem “Hoje é tempo de Agradecer”. Logo em seguida a 
mensagem foi aplaudida. Em sequência foi aberta a fala sobre a mensagem. Arnaldo, disse que está  resumida na mensagem as conquistas do Conselho. O Sr. José 
Antônio disse que quase não chegava aqui e que quase sofreu um AVC –Acidente Vascular Cerebral, que seu braço sofreu uma parada e foi para o Pronto Socorro mas 
foi liberado. Os médicos constataram que sua pressão arterial estava alta, mas que não apresentava nenhum problema neurológico. Mas graças a Deus está tudo bem e 
todos os dias faz suas orações pela manhã pedindo saúde e força. Vânia, fez leitura da centésima décima quarta Ata da reunião ocorrida em quatorze de novembro de 
dois mil e treze, que passou para Omerene a continuação da leitura por estar com problemas na voz. Foi solicitado alteração no nome do Senhor Joaquim. Márcio, 
agradeceu a todos, a Arnaldo e a todos que podem fazer avançar as políticas públicas do idoso no Município. Disse que considera assustador o número de idosos que 
morrem em proporção muito maior que as mulheres. Que viu idosos de manhã tomando cerveja em bares. Márcio, resolveu sugerir  uma blitz nos bares na parte da 
manhã e disse que enquanto que as mulheres idosas estão fazendo crochê, exercícios ou orações, a maioria dos homens idosos estão nos bares. Caxicó, disse que a 
participação das mulheres é mais intensa e tem vida mais saudável do  que os homens. Arnaldo, frisou que na própria reunião ali tinham 6 (seis)homens, 21(vinte e 
uma) mulheres e que a proporção estava de  3(três) mulheres para um homem, daí já dava para perceber a realidade. Senhor Antônio disse, que apesar de ser idoso, já 
parou de tomar cerveja há muito tempo. Márcio pediu um documento para provocar o prefeito e Câmara Municipal para conseguir um Fórum Metropolitano de 
Políticas Públicas do Envelhecimento Ideal. Como o Senhor Arnaldo e Hamilton teriam um compromisso na hora da reunião e teriam que se ausentar, e também  por ser 
a última reunião do ano do COMIC, com amigo oculto, Vânia, sugeriu para que fosse antecipado o amigo oculto e todos aceitaram. Márcio, falou do interesse de fazer 
um diagnóstico junto com a faculdade UNA e outras parcerias. Apresentou cartilha mostrando onde o idoso pode solicitar seus direitos.  Disse que com  experiência e 
ajuda de todos poderemos avançar no ano de dois mil e quatorze. Hamilton, agradeceu imensamente ao COMIC e que estreitou laços e deixou claro que a Secretaria 
Municipal -SEPEDI foi idealizada pelo prefeito Carlin Moura, que tem uma boa localização e aconteceu no momento de construção o PPA. Vânia, disse que as políticas 
públicas para pessoa idosa são muito grandes e às vezes o planejamento de programas e ações . Márcio, Fernanda e Daniele da SEPEDI disseram que devemos fazer 
valer as políticas públicas de atenção a pessoa  idosa. Márcio, disse que pediu grande ajuda ao  Secretário Fernando Máximo para com o COMIC e SEPEDI e que é 
importante  mobilizarmos outras secretarias , pois precisamos da política nos conselhos. O prefeito Carlin Moura assinou o Programa VIDA SAUDÁVEL em Brasília, porta 
de entrada  para trazer núcleos de todos os bairros de Contagem o que eles necessitam fazer é fortalecer as demandas. Quando um grupo se mobiliza ele mostra força! 
Que a equipe da SEPEDI está fazendo todos os esforços e está de portas abertas em prol da população idosa. Neste instante deu-se inicio a uma dinâmica  para cada 
pessoa presente avaliar o trabalho do COMIC no ano de “Pelo pouco tempo que frequento as reuniões do COMIC só tenho que agradecer o mesmo o quanto aprendi e 
parabenizar aos dirigentes em especial a Vânia. Obrigado.2- Se não me engano, essa é a 3ª reunião, na qual estou participando. Me senti muito bem acolhida, embora 
eu me sinto como se tivesse agido em algum momento de modo que posso ter sido importuna. Se por acaso isso aconteceu, estou aberta para diálogo e peço mil 
desculpas. É um grupo muito bem organizado. Já dei exemplo da reunião do COMIC no Conselho das Pastorais da Igreja São Judas Tadeu(PPJ). Acho muito bonito o 
respeito que há com todas as pessoas. Agradeço a Sra. Omerene que levou uma demanda da PPJ à Secretaria  da Saúde e a consulta que precisava foi agilizada. Os 
assuntos aqui tratados são muito importantes e eu percebo o valor que todos dão às solicitações e necessidades dos nossos idosos. Nota 10 pela seriedade com esse 
trabalho que está sendo realizado. Em nome de Jesus este movimento está abençoado pelo Senhor!Lúcia G. O Costa- Pastoral da Pessoa Idosa.3- Eu acho que foi tudo 
ótimo, resolvemos muita coisa que precisava ser resolvida! Precisamos avançar mais nossas propostas para o ano de 2014. Ana Maria,4- Só tenho que agradecer tudo o 
que foi feito no COMIC durante o ano de 2013. Muito agradecer a Vânia e a todos vocês! Espero que em 2014, possamos continuar com o trabalho, fortalecendo a 
política do idoso.5- O COMIC é de importância relevante, creio que para todos os participantes. Especial demais para mim como coordenadora do Grupo Viver, pois a 
cada reunião sou impactada por novidades positivas. Parabenizo todo corpo de conselheiros, presidente com garra e disposição, principalmente a pessoa da Secretaria 
Vânia pela condução das reuniões, pelo empenho, comprometimento com este trabalho que certamente agregou muito a muitas vidas. Deus lhes dê saúde e sabedoria 
na administração deste trabalho!.Lucélia de Paula-Grupo Viver-Igreja Batista do Eldorado.6- Quero parabenizar os conselheiros, especialmente os participantes da 
Sociedade Civil pelo empenho a esta causa e a Vânia que tão bem, tem conduzido os trabalhos do COMIC. Ao Vereador Arnaldo pela luta em prol da Secretaria do 
idoso. Que Deus ilumine a todos e que o ano de 2014 seja de muitas vitórias do COMIC, em favor dos direitos e qualidade de vida dos idosos de Contagem.7- O COMIC 
foi, é e será fundamental para orientar, pautar e fiscalizar os projetos e trabalhos da  SEPEDI(Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e de 
Atenção ao Idoso ). A união da gestão e da Sociedade Civil é fundamental para definir as demandas para os próximos anos. Sugestão: Maior divulgação das reuniões do 
COMIC. Secretário Hamilton.8- Dois mil e treze foi bom, gostei de todas as reuniões que participei. Que ano  vindouro seja maravilhoso como este que passou. Feliz 
Natal para todos!9-O COMIC representou para mim aprendizado e acolhida. Desde o primeiro instante fui muito bem acolhida neste conselho, por todos. Cada um com 
seu jeito trazem uma experiência compartilhada e que me ajudou a crescer pessoalmente e profissionalmente. Sei que o COMIC tem grandes batalhas, maiores são suas 
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vitórias. Desejo que 2014 seja um ano de lutas e vitórias. Obrigada! Nívia.10- O COMIC a meu ver trouxe para o município a visibilidade dos idosos bem como seus 
direitos. O COMIC se tornou o instrumento de trabalho na busca por direitos e qualidade de vida aos idosos, que necessitam cada vez mais de políticas públicas em 
favor de seus direitos de acordo com o Estatuto do Idoso. Que em 2014 o trabalho seja contínuo junto a equipe e a Sociedade.11-O Conselho mostrou todos o seu 
valor buscando e trazendo benefícios para o idoso em nossa cidade, no nosso caminhar tenho certeza que vamos trazer novas conquistas para o idoso em Conta-
gem.12- Foi muito valiosa esta experiência que tive com o COMIC. Esses conselheiros são gente muito valiosa para a pessoa idosa.13- Gostaria de parabenizar a grande 
colaboração da Vânia, Secretária Executiva do Conselho, pois ela mostrou muita dedicação nos trabalhos, principalmente nas eleições de representantes da Sociedade 
Civil. Parabenizo seu Ildeu, presidente, pelo empenho e a participação de todos. Marisol.14- Falar do COMIC é difícil, porque ele transformou a gente! Quem vem às 
reuniões vira cidadão, e essa transformação foi a Vânia quem fez. Ela é uma pessoa muito importante, inteligente e educada. Sem ela o Conselho seria parecido com os 
outros conselhos, só falação! O Conselho do Idoso por causa dela, “Faz a diferença”! Que ela continue sempre!15- O COMIC fez um trabalho muito significativo 
durante o ano inteiro. Penso que pode avançar nas questões relacionadas à violência contra a pessoa Idosa e fazer visitas mais frequentes às ILPI’s   (Instituições de 
Longa Permanência),16- Hoje não sou conselheira, mas aqui me faz muito bem, quero continuar participando ativamente desta família.17- Propósito! O ano de 2013 
foi de intensas realizações do COMIC, com fatos de relativa importância. Contamos que em 2014 sejamos mais efetivos, dotando nosso órgão de idéia que se possam 
transformar em realizações tão preciosas como as últimas.18- No Conselho Municipal do Idoso de Contagem, só tivemos melhorias satisfatórias! Gosto muito do 
carinho que temos de todos os conselheiros, com o presidente e secretários! Enfim gosto muito do desempenho de todos. Da Vânia por nos proporcionar satisfação em 
participarmos com alegria. A cada momento temos só noticias agradáveis, ex: o Márcio da SEPEDI está nos dando uma ótima notícia para os idosos, gostei muito do 
espaço de fazermos cursos na Faculdade UNA .Lá fiz o cursos de  Finanças  Pessoais e  estou muito feliz e quero continuar a estudar mais! Agradeço muito pelo COMIC. 
Que em nome de Jesus, e com a cooperação de todos, será melhor. Feliz Natal, Feliz 2014 a todos.19- No ano de 2013 para mim o COMIC cresceu muito e me ensinou 
vários caminhos para percorrer a favor dos idosos. Parabéns para COMIC e a Vânia que é uma mulher valiosa. Obrigada!20- COMIC- Envelhecer com dignidade!  COMIC 
pra sempre em minha vida!  COMIC minha família!Obrigado a Secretária Vânia por representar tão bem o COMIC.21-O COMIC representou avanços e conquistas neste 
ano de 2013. Todos estão de parabéns pelo trabalho! Queremos agradecer a Vânia e o Sr. Ildeu pelo esforço, humildade, amor  e pelo belíssimo trabalho que vem 
desempenhando.22- O Conselho do Idoso evoluiu muito em 2013. Me senti orgulhosa de participar deste conselho e espero que no próximo ano, possamos crescer 
mais para ajudar pessoas que tenham necessidades de ajuda!. Feliz Natal! DEZ/2013.23- O ano 2013 foi de fortalecimento da Sociedade Civil, novas possibilidades, 
ideias e contribuições,e também na criação de políticas públicas, bons projetos e discussões..24- O COMIC teve avanços enormes, tais como aprovação do Fundo 
Municipal do Idoso-(FMI), a criação da SEPEDI (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e de Atenção ao Idoso ) e a eleição com participa-
ção grandiosa de novos membros da Sociedade Civil. Gostaria de ressaltar a importância da Secretária Executiva Vânia, participante e atuante em todas as ações em 
defesa da pessoa idosa. Vânia, não mede esforços para ajudar e mobilizar colaboradores e conselheiros com os idosos. Espero poder continuar contando sempre com 
esta pessoa maravilhosa para o seguimento de nosso Conselho juntamente com todos que somam na defesa da pessoa idosa. Lísia Valéria-Lar Maria Clara.25- O 
trabalho do COMIC neste ano de 2013 foi de muitas conquistas, devido ao esforço da Secretária Executiva Vânia, as autoridades e seus representantes e as comissões 
organizadas. Sinto-me honrada em participar deste importante Conselho. Que o ano de 2014 seja de mais vitórias em atenção ao Idoso. Parabéns a todos os conselhei-
ros. Maria de Jesus.  26- O COMIC – Conselho Municipal do Idoso, se fortaleceu muito com a grande participação dos conselheiros. Avançou nos debates, nas idéias, 
nas defesas dos direitos da pessoa idosas e na criação da SEPEDI (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e de Atenção ao Idoso).Depois 
Omerene, representante da Secretaria de Saúde disse que foi um grande ano para referência técnica da pessoa idosa e que perdemos a Telma que se aposentou, mas 
ganhamos a parceria da doutora. Que ganhamos cinco geriatras e que a Secretaria de Saúde conseguiu fazer uma Cartilha sobre a Prevenção de quedas domésticas em 
pessoas idosas. Que conseguiu participação de cem por cento em dois cursos de cuidadores de idosos e que no dia dezessete de dezembro terminará o curso do bairro 
Ressaca. Omerene falou sobre a importância de doações para o FMI- Fundo Municipal do Idoso, e que a pessoa que contribuir receberá um recibo para ser declarado no 
Imposto de Renda, sendo descontados 1%(um por cento) para pessoa jurídica e 6%(seis por cento) para pessoa física. Vânia, disse que o Regimento Interno está sendo 
construído e que na segunda quinta feira do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, haverá a próxima reunião. Marcio, Daniela e Kelly  falaram dos problemas do Lar 
Maria  Balbina de Jesus, no bairro Inconfidentes, que recebeu 23(vinte e três) idosos na Instituição  e que eles apesar de receberem um salário mínimo , 70%(setenta 
por cento) fica na instituição e que estão com problemas para arcar com alugueis e gastos da Instituição que poderá fechar.  Foram entregues os presentes de amigo 
oculto  e realizada a confraternização de final de ano. A reunião encerrou as 12(doze) horas e eu,Senhor José Antônio de Oliveira, lavrei a presente ata, que depois de 
lida e aprovada será assinada por mim e demais presentes. Contagem, doze de dezembro de dois mil e treze.

117ª plenária do COMIC
Ata da centésima décima sétima reunião do COMIC. Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos, na Casa dos Conselhos 
de Contagem, aconteceu mais uma reunião do Conselho Municipal do Idoso, presidida pelo Senhor Ildeu Ribeiro dos Santos- secretariada por José Antônio de Oliveira. 
Estiveram presentes: Representantes da Sociedade Civil-Grupo Aconchego- Ana Maria de Jesus Silva e Maria de Jesus Lima, Grupo- Estrela Dalva- Conceição Simões, 
Grupo Gente Nova Vida Nova-I ldeu Ribeiro dos Santos- Maria Ivone Machado, Espaço Bem Viver Mário Covas- Haroldo Argeu da Silva, Sociedade São Vicente de 
Paula- Joaquim Gomes de Fátima, Lar Maria Clara-Lisia Valéria Ferraz, Faculdade SENAC- Roseane Narciso. Representantes do Governo-Secretaria Municipal da 
Saúde-Secretaria  Municipal de Educação - Marisol Ramos Cobo ,Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude- José Antônio de Oliveira, Câmara Municipal de Vereadores 
- Jerson Braga Maia(Caxicó). Convidados e Colaboradores - Carmenzinda Batista Fontes- Grupo Manancial da Vida, Eva Martins Assis- Pastoral da Pessoa Idosa , 
Rosângela Mendonça Reis, Helena Venâncio ,Lucélia de Paula Silva - Grupo Viver -Igreja Batista do Eldorado, Lenir Ferreira Braga- Zaíde Prata Oliveira- Grupo Guerreiros 
da 3ª Idade, Andréia Muniz -Lar Maria Balbina de Jesus, Marcio Junior, Fernanda Luiza e Gustavo Dias -Secretaria da Pessoa com Deficiência Mobilidade Reduzida e 
atenção ao Idoso, Maria Augusta Diniz – UNAI- Universidade Aberta ao Idoso da PUC de Contagem -Patricia Cássia Silva- Técnica referência do Conselho Municipal de 
Assistência Social, Véritas Batista- Espaço Bem Viver Luiz Palhares e Vânia Ferreira- Técnica Referência do COMIC.No início da reunião foram entregues as Fichas de 
Inscrição dos Grupos Religiosos e Ficha de inscrição de Grupos de convivência para que os presentes fizessem um levantamento dos grupos que conhecessem nos 
bairros e também um Manual para criação de Conselhos Municipais da Pessoa Idosa.Foi entregue o Calendário Anual das reuniões do COMIC, todas sempre as nove 
horas na Casa dos Conselhos.a seguir: meses: janeiro: não haverá plenária; fevereiro dia 13; março: dia 13; abril: dia 10; maio: dia 8; junho: dia 12; julho: dia 10;agosto: 
dia 14; setembro: dia 11; outubro: dia 09; novembro: dia 13 e dezembro: dia 11.A reunião iniciou com um Pai nosso, e a mensagem com o título aprender que foi 
comentada.Gislaine, representante da Gestão da Casa dos Conselhos, solicitou 2(dois) candidatos da Sociedade  Civil para fazerem parte  da Comissão de Transparência 
e Formação , pois houve uma reestruturação na Comissão. Gislaine informou que todas as reuniões serão fotografadas e a foto será divulgada no “site” da Prefeitura de 
Contagem. Logo em seguida foi realizada a leitura da ata 116ª ata por Vânia, Secretária Executiva do COMIC. Vânia pediu ao Sr. Ildeu para antecipar a fala do Márcio, 
pois ele teria uma reunião às 10h30min na SEPEDI (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e de Atenção ao Idoso). Após leitura foi 
solicitada as mudanças nos seguintes textos: Sr. Ildeu pediu a retirada de seu nome na ata anterior como presente, pois ele estava em Brasília.  Mas que seus pensamen-
tos estavam presentes.Vânia disse que Sr.Ildeu é a Cabeça do COMIC. Sr. Joaquim se candidatou a Comissão da Transparência e todos aprovaram. Márcio, Diretor Geral 
da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa pediu para corrigir na ata em vez “O prefeito Carlin Moura assinou o Programa VIDA SAUDÁVEL em Brasília, 
porta de entrada para trazer para núcleos de todos os bairros de Contagem o que eles necessitam apresentar e fortalecer as demandas. Leia-se: “O prefeito Carlin 
Moura assinou o Programa VIDA SAUDÁVEL em Brasília, porta de entrada para trazer para 20(vinte) núcleos regionais de Contagem. O Programa Vida Saudável, na sua 
essência, visa oportunizar a prática de exercícios físicos, atividades culturais e de lazer para o cidadão idoso, estimulando a convivência social, a formação de gestores e 
lideranças comunitárias, a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direitos de 
todos.Patrícia, explicou sobre a importância do Portal da Transparência e da Comissão de Formação. Zaide se candidatou para Comissão de Formação e foi aprovada em 
unanimidade. O vereador Caxicó pediu para se retirar às 10 horas, pois tinha outros compromissos. Disse da importância do Conselho e que com o tempo tudo se 
resolve, se realiza!Márcio, disse que a peça fundamental será a Câmara Municipal de Contagem nas pessoas do vereador Caxicó e vereador Arnaldo de Oliveira como 
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representantes do COMIC. Márcio, pediu orações e interseção para o Sr. Hamilton Lara Moreira, Secretário da SEPEDI (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, 
Mobilidade Reduzida e de Atenção ao Idoso)que se encontra hospitalizado com problemas no joelho e com quadro de Embolia Pulmonar.Márcio, informou sobre o 1° 
Encontro Metropolitano de Políticas Públicas para o Idoso a ser realizado pela Coordenadoria de Atenção à Pessoa Idosa, que acontecerá no  dia 15/03/2014 (quinze de 
março de dois mil e quatorze) no horário de 8 (oito)horas às 15h30min(quinze horas e trinta minutos) no auditório da PUC –Contagem, sito à Rua Rio Comprido 4580 
Bairro Cinco –Contagem, que tem como objetivo fomentar a discussão sobre Políticas Públicas de atenção ao Idoso com os municípios da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, fortalecendo e efetivando ações articuladas que levem à implementação do Estatuto do Idoso reduzindo, por conseqüência, a violência e a violação de 
direitos contra este segmento da sociedade.O Encontro, que terá como pauta: a Criação de Conselhos Municipais, sua importância como instrumento de controle 
social; Fundos Estadual e Municipais do Idoso; Política e Plano; Coordenadorias Municipais e Direitos dos Idosos (Estatuto).  Márcio, ainda enfatizou que esse encontro 
irá discutir as políticas públicas dos idosos, e apesar do pouco tempo, vários municípios se encontrarão para formular uma carta propositiva para o Conselho Nacional 
da Pessoa Idosa. Há também o Programa Sem Limite que tem dotação orçamentária própria para custear a pessoa com deficiência. O Viver sem Limite foi construído 
com inspiração na força e no exemplo das próprias pessoas com deficiência, que historicamente estiveram condenadas à segregação. Trata-se de um conjunto de 
políticas públicas estruturadas em quatro eixos: Acesso à Educação; Inclusão social; Atenção à Saúde e Acessibilidade. Cada ação presente nesses eixos é interdependen-
te e articulada com as demais, construindo redes de serviços e políticas públicas capazes de assegurar um contexto de garantia de diretos para as pessoas com 
deficiência, considerando suas múltiplas necessidades nos diferentes momentos de suas vidas. O Viver sem Limite tem como referência fundamental a constatação de 
que, ainda que a condição de deficiência esteja presente em diferentes grupos sociais e em diferentes idades, existe uma estreita relação entre pobreza extrema e 
agravamento das condições de deficiência. http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-com-deficiencia/programas/viver. Tentou-se propor um orçamento próprio que se 
encontra na União Que a SEPEDI estará trabalhando para até o final do governo para criar o selo de qualidade de Contagem. Serão 34 municípios participantes do 1º 
encontro, Que cada município terá direito a 3 (três) vagas e 2 (dois)representantes do governo e1(um) da  sociedade civil.Haverá uma parceria entre a Coordenadoria 
Especial de Políticas para o Idoso,do estado de Minas Gerais e Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte.Que a Coordenação do Idoso Estadual tem muita 
experiência e que em Belo Horizonte já existe um Centro de Referência do Idoso de Belo Horizonte.Temos que fazer um estudo para saber sobre o envelhecimento ideal 
e conseguir o selo.A cada município que não se inscrever, Contagem, ganhará mais vagas(via COMIC) disponibilizando as vagas para a Sociedade Civil. Omerene, disse 
que estava discutindo isso para saber o diagnóstico da pessoa idosa e das instituições de longa permanência e quantos idosos estão institucionalizados, e qual é a atual 
situação de saúde junto à caderneta acima de 60 anos. Vânia informou que o fundo do FMI (Fundo Municipal do Idoso) conta com 100mil e 300 reais, (cem mil 
trezentos reais) para serem usados em prol da população idosa de Contagem e que não foi repassado, mas, que o governo deixou esse dinheiro reservado. (Que para 
movimentar a conta do FMI tem que haver aprovação de conselheiros). Véritas, comentou sobre a dificuldade que se encontra o Espaço Luiz Palhares em Nova 
Contagem.E  a necessidade de usar parte do Fundo Municipal do Idoso para atender a reforma urgente, porque no local, no período das chuvas se forma uma 
cachoeira. No Espaço Luiz Palhares freqüenta 300(trezentos) usuários. Ildeu,disse que local é lotado e sofre com inundações e que tem salas que funcionam de manhã e  
à tarde com EJA –Educação de Jovens e Adultos e que 60% (sessenta por cento ) dos idosos não são alfabetizados, que não sabem escrever o nome e assinam com o 
dedo.Que no local só comportam 36(trinta e seis) idosos nas salas, sendo divididos 18 idosos na parte da manhã e 18 idosos na parte da tarde.Que as janelas ficam 
trancadas pois se forem abertas, elas caem. Que o lugar é quente e que as idosas ficam transpirando muito. Que deve haver também reestrutura de calhas para 
escoamento da água pluvial. Ampliação as salas para maior atendimento dos idosos no curso da EJA. Aquisição de 3(três) computadores, pois os que tem não 
funcionam, a aquisição de 4(quatro) ventiladores, 2(duas) impressoras multifuncionais e a solicitação foi colocada em votação e foi aprovada pelos conselheiros 
presentes por unanimidade.Sr. Ildeu, falou da importância de atender um dos núcleos do Programa Vida Ativa no Clube Arvoredo para os servidores aposentados da 
Prefeitura e Contagem. Márcio, disse que vai colocar no site da Prefeitura de Contagem a de fazer uma grande campanha para arrecadar fundos para o FMI(Fundo 
Municipal do Idoso) conversar com empresários e servidores da ativa.Vânia, informou que para captar recursos o instituição deverá  solicitar junto ao COMIC a Certidão 
de captação de recursos. O FMI (Fundo Municipal do Idoso) foi criado e agora está precisando fazer a transição da Gestão para SEPEDI (Secretaria Municipal da Pessoa 
com Deficiência, Mobilidade Reduzida e de Atenção ao Idoso com a fiscalização do COMIC. Telma, disse que tem muitas empresas querendo doar e que já existe uma 
grande espera.Lísia, do Lar Maria Clara disse que já tem projeto para arrecadar fundos para a instituição. Márcio, assumiu o  compromisso de trazer uma solução do 
FMI será na próxima reunião dia treze de março.Sr. Ildeu, perguntou se com o dinheiro do FMI (Fundo Municipal do Idoso) pode comprar 1 (um)computador, 1(um) 
ventilador, 1(uma) máquina fotográfica e 1(uma impressora para o COMIC (Conselho Municipal do Idoso) e a votação foi unânime e aprovada.em  plenária. Roseane, 
do SENAC que está retomando o Projeto GerontoVida do SENAC ainda para o primeiro semestre deste ano.Já a Faculdade Una Contagem criou no município o 
programa “Universidade Aberta a Pessoa Idosa”, um projeto gratuito de educação permanente voltado para pessoas com mais de 60 anos. A iniciativa é uma ação da 
Faculdade Una de Contagem juntamente com o Conselho Municipal do Idoso de Contagem (COMIC), Secretaria Municipal da Pessoa Deficiente e Mobilidade Reduzida e 
Atenção a Pessoa Idosa e mais de 30 grupos de convivência da cidade. Vânia, esclareceu que as inscrições para UNA acontecerão até o dias 27 (vinte e sete) de 
fevereiro.Omerene, disse que o Estado de Minas Gerais oferecerá 1.000(mil) vagas para o curso de cuidadores de idosos no estado  inteiro.Apresentou um caso 
recebido  através de denúncia que uma criança de 9 anos estava tomando conta de uma idosa com deficiência visual de 61 anos e que o mesma sofreu um AVC 
Acidente Vascular Cerebral e que ficou sem socorro até a agente de saúde aparecer em sua casa e que a criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar. Que a criança 
foi criada por esta idosa. Disse ainda, que devemos ter muito cuidado com os idosos e com quem os idosos ficam. Que em Belo Horizonte  no Programa Cuidado Maior 
um cuidador de idosos ganha um, salário mínimo contratado  pela Prefeitura e pode trabalhar em 03(três) casas, e uma das funções é levá-los os idosos para 
caminhada. As inscrições  para os curso de cuidadores de idosos em Contagem são feitas nas unidades de saúde dos bairros.Vânia falou sobre o regimento interno 
fazendo alteração na Legislação do COMIC (Conselho Municipal do Idoso de Contagem) Lei 3923 de 11/7/2005 que agora será composto por 24(vinte e quatro) pessoas 
para o mandato de 2(dois) anos, permitindo a recondução sendo 1(um)representante da Secretaria da Saúde,1(um) representante da Defesa Social, 1 (um) representan-
te do Planejamento, 1(um) representante da Procuradoria Geral do Município, 1(um) re representante do SEPEDI, 1(um) representante da TRANSCON, 2 (dois) 
representante da Câmara municipal de Contagem, 1(um) representante da Secretaria de e Esporte Lazer e Juventude, 1(um) representante da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania, 1(um) representante da Secretaria de Educação. Assim sendo algumas instituições  irão fazer parte do COMIC sendo elas:  Maria de Nazaré, 
Grupo de Convivência Melhor Idade, Família de Canaã, Grupo de Convivência Guerreiros da Terceira Idade e Grupo de Convivência Bom Tempo de Viver- Espaço Saber.
Vânia, comentou sobre a Lei 21121, de 03/01/2014, entra em vigor em 1º de março de 2014. A qual garante aos idosos e as pessoas com deficiência gratuidade no 
serviço intermunicipal de transporte coletivo. Os idosos que queiram usufruir desse benefício devem ter idade superior a 65 anos, possuir uma renda individual inferior 
a dois salários-mínimos e limita-se a dois assentos por viagem. Art. 1º Ao idoso com idade acima de 65 anos e à pessoa com deficiência, nos termos da Lei nº 13.465, 
de 12 de janeiro de 2000, fica assegurado o direito à gratuidade no serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, convencional, simples e comercial, 
conforme o disposto nesta Lei.No Parágrafo único menciona que  a gratuidade a que se refere o caput destina-se a idoso com idade acima de 65 anos e pessoa com 
deficiência que tenham renda individual inferior a dois salários- mínimos e limita-se a dois assentos por viagem, disponibilizados pelo critério exclusivo de precedência 
na solicitação da reserva.No artigo 2º cita que para usufruir da gratuidade prevista nesta Lei, o beneficiário deverá solicitar à empresa delegatária a reserva de assento 
com, no mínimo, doze horas de antecedência do horário previsto de partida do veículo.No parágrafo 1º menciona que o beneficiário deverá apresentar, no momento 
da reserva e do embarque, documento de identidade com validade nacional e com foto e o comprovante do cadastramento a que se refere o art. 3º desta Lei, 
observado o disposto no § 2º deste artigo.No parágrafo 2º relata que até que seja implantado no Estado o cadastramento a que se refere o art. 3º, o beneficiário 
comprovará, para a reserva de assentos e para o embarque, o atendimento dos requisitos previstos nesta Lei, por meio da apresentação de:I-documento de identidade 
com validade nacional, para a comprovação da idade;II – um dos seguintes documentos, para a comprovação da renda:a) Carteira de Trabalho e Previdência Social com 
anotações atualizadas;b) contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador;c) carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS;d) extratos de pagamento de vencimentos ou benefícios pagos por órgãos ou entidades públicas;e) declaração escrita, assinada pelo declarante ou por 
pessoa que se responsabilize pela informação, de que tenha renda individual inferior a dois salários-mínimos;III laudo médico-pericial emitido por profissional de saúde 
pertencente a entidade integrante do Sistema Único de Saúde – SUS –, para a comprovação da deficiência.No art. 3º reza que a entidade representativa do setor poderá 
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implantar, às suas próprias expensas, mecanismos de cadastramento, identificação e comprovação da condição de beneficiário idoso ou com deficiência.No art. 4º 
explica que  a recusa injustificada de emissão de bilhete gratuito para o idoso ou para a pessoa com deficiência, observadas as disposições desta Lei, equivale, para a 
aplicação das penalidades previstas no Decreto nº 44.603, de 22 de agosto de 2007, que contém o Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário 
Intermunicipal e Metropolitano do Estado de Minas Gerais – RSTC –, à recusa de venda de passagem sem motivo justo.Logo em seguida foi iniciado os informes:Ana 
Maria:Na Igreja Quadrangular das Rua das Industrias ,922(novecentos e vinte e dois) próximo ao 2º(segundo) batalhão do Corpo de bombeiros no Eldorado haverá no 
dia 8/3(oito de março) às 19 (dezenove)horas uma homenagem ao dia da Mulher.Senhor Ildeu: parou vários ônibus na Av. João César de Oliveira para saber quais 
ônibus os idosos estavam transportando pela roleta dos benefícios e do cartão ótimo.Vânia, informou que foi colocado em  todos os ônibus cartazes comunicando 
sobre o cartão ótimo parta idosos.Omerene, disse que tem que fazer uma campanha sobre a transposição da roleta.Vânia, disse que irá fazer um documento para a 
TRANSCON divulgar como funciona o transporte.Vânia informou que é importante anotar número do carro, data e hora em que ocorrer algum impedimento ao idoso 
no ônibus.Vânia agradeceu ao Sr. Ildeu ,Haroldo e Joaquim pela ação na Assembléia Legislativa de Minas Gerais ,no gabinete do Deputado Fred Costa. Que Contagem 
iniciou a discussão para os idosos poder ir para Belo Horizonte utilizando o Cartão ótimo ou identidade. Senhor Antônio disse que presenciou perto do Hospital Santa 
Rita, idoso em pé no ônibus e pessoas desrespeitando o assento dos mesmos.Lísia, disse que dia 13/02,as 19h30min sito a  Rua Joaquim Camargos, 362 no Lar Maria 
Clara irá apresentar o Balanço Social do Lar Maria Clara,o número de vagas, quantos idosos atendem, como procedem com as vagas . Haverá um  Coffee Break. A 
senhora Ana Maria trouxe um lanche para todos e ficou acordado que em cada reunião um grupo era trazer lanches. Marisol se ofereceu para trazer na próxima 
reunião porque comemorará seu aniversário e alguns quiseram ajudar. A reunião encerrou as 12(doze) horas e eu, Senhor José Antônio de Oliveira, lavrei a presente ata, 
que depois de lida e aprovada será assinada por mim e demais presentes. Contagem, treze de fevereiro de dois mil e quatorze.

PORTARIA SDSH Nº 002, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014
Constitui a Comissão Especial Inventariante de 2014
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 13 do Decreto nº 387 de 18 de 
setembro de 2014; RESOLVE:
 Art. 1º - A Comissão Especial responsável pelo inventário físico dos bens móveis e imóveis da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, para o ano de 2014, 
será composta pelos seguintes agentes públicos:
a) José Eustáquio dos Santos – Matrícula 1104779 – Presidente
b) José Marcelo Costa – Matrícula 1444073 – Representante da Segurança Alimentar
c) Wellington Soares Martins – Matrícula 1445827 – Representante das Ações de Assistência Social de Alta Complexidade
d) Marinalva Gonçalves Amaral – Matrícula 1339016 – Representante das Ações de Assistência Social de Atendimento Básico
e) Vinicius Teodoro Morato – Matrícula 1438618 – Representante da Secretaria Adjunta de Habitação
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, 26 de setembro de 2014.
MARILENE SILVA SANTANA PIMENTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

C.M.A.S.C.

RESOLUÇÃO CMASC Nº. 001/14
Dispõe sobre a aprovação do Termo de Aceite do cofinanciamento federal e reordenamento de Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 
anos.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 4.507 de 29 de dezembro de 2011, 
discutiu e deliberou em sua 1ª Plenária Ordinária do dia 27/02/2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Aceite para receber cofinanciamento federal para a expansão qualificada e reordenamento de Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e 
Jovens até 21 anos, ofertados nas modalidades abrigo, casa-lar, república e família acolhedora, no valor de R$500.000,00. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua emissão.
Contagem, 05 de Agosto de 2014.
Marilene Silva Santana Pimenta
Vice Presidente do CMASC

RESOLUÇÃO CMASC Nº. 002/14
Dispõe sobre a aprovação para a aplicação do Piso Mineiro de Assistência Social, na sua forma impressa, referente ao exercício de 2014 e dá outras providências.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 4.507 de 29 de dezembro de 2011, 
discutiu e deliberou em sua 1ª Plenária Ordinária do dia 27/02/2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Piso Mineiro do ano 2014 no valor de R$ 982.740,00 para o cofinanciamento estadual dos Serviços Socioassistenciais de ação continuada sendo:
I – O valor total de R$271.200,00 destinados para o Serviço de Convivência e Fortalecimento e vínculos;
II – O valor total de R$38.571,48 destinados para o Serviço de Atendimento ao Migrante;
III – O valor total de R$216.000,00 destinados ao Serviço de Acolhimento Institucional;
IV – O valor total de R$35.160,00 destinados ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
V – O valor de R$270.000,00 destinados ao Serviço de Abordagem Social a População em Situação de Rua;
VI – O valor de R$534.060,00 destinados ao Programa de Atendimento Integral à Família – PAIF/Equipe Volante;
VII – O valor de R$178.680,00 destinados ao Serviço de Acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua emissão.
Contagem, 05 de Agosto de 2014.
Marilene Silva Santana Pimenta
         Presidente do CMASC
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RESOLUÇÃO CMASC Nº. 003/14
O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, reunido através da Comissão Municipal de Implementação da Política Pública de Assistência Social, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 4.507 de 29 de dezembro de 2011 e de seu Regimento Interno.
RESOLVE:
Art.1º- Aprovar “ad referendum” da Plenária de 27/03/2014 a Proposta de   Emenda Parlamentar dentro modalidade Convênio, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos 
Mil Reais), referente a cofinanciamento pelo Fundo Nacional da Assistência Social, destinado a execução do Serviço Especializado de Proteção Especial para pessoas com 
Deficiência, Idosos e suas famílias.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua emissão.
Contagem, 05 de Agosto de 2014.
Marilene Silva Santana Pimenta 
Presidente do CMASC

RESOLUÇÃO CMASC Nº. 005/14
Dispõe sobre a alteração do objeto da proposta da emenda parlamentar para reestruturação e investimento na reforma do Abrigo Bela Vista e Casas de Passagem  
Aconchego, Viver Bem e Centro POP e dá outras providências.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 4507 de 29 de dezembro de 2011, 
discutiu e deliberou em sua 3ª Plenária Ordinária do dia 22/05/2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a alteração do objeto da proposta da emenda parlamentar no valor de R$500.000,00 para reestruturação da Rede de Proteção Social Especial, investi-
mento da reforma do Abrigo Bela Vista, Casas de Passagem Aconchego, Viver Bem e Centro POP. 
Art. 2º -  Esta resolução entra em vigor na data de sua emissão.
Contagem, 05  de Agosto de 2014.
Marilene Silva Santana Pimenta 
Presidente do CMASC

RESOLUÇÃO CMASC Nº. 006/14
Dispõe sobre a aprovação do Termo de Aceite do cofinanciamento federal para a realização das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI e dá outras providências.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 4.507 de 29 de dezembro de 2011, 
discutiu e deliberou em sua 3ª Plenária Ordinária do dia 22/05/2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Aceite para o cofinanciamento federal para a realização das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI no âmbito do 
Sistema Único da Assistência Social - SUAS. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua emissão.
Contagem, 05 de Agosto de 2014.
Giovanni Alexandre Silva
                 Presidente do CMASC

RESOLUÇÃO CMASC/CONTAGEM Nº008/2014
Dispõe sobre a aprovação do Termos de Aceite do cofinanciamento federal para oferta do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho que integra as 
ações do Plano Brasil sem Miséria e do cofinanciamento federal para expansão e qualificação da oferta do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida-LA e Prestação de Serviços à Comunidade-PSC no âmbito do SUAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 4.507 de 29 de setembro de 2011, 
em atendimento à decisão deliberada em sua 4ª Plenária Ordinária realizada no dia 31 de Julho de 2014,
CONSIDERANDO a Resolução nº. 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, a qual institui o Sistema Único da Assis-
tência Social – SUAS;
CONSIDERANDO o conjunto de proteções da política de assistência social e, neste sentido, a garantia do acesso à proteção social ampliando e qualificando as ações 
protetivas;
CONSIDERANDO a Resolução nº. 16, de 14 de dezembro de 2006, da Comissão Intergestores Bipartite de Minas Gerais e a Resolução nº. 126, de 14 de dezembro de 
2006 do Conselho Estadual de Assistência Social, as quais pactuam e aprovam o Pacto de que dispõem sobre o aprimoramento da Gestão da Política de Assistência 
Social do Estado de Minas Gerais;
CONSIDERANDO a Resolução da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais - SEDESE Nº. 459/2010, de 29 de Dezembro de 2010, que regulamenta 
o Piso Mineiro de Assistência Social, estabelecido no Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual de Minas Gerais e no Plano de Governo do Estado de Minas Gerais de 
2011/2014.
CONSIDERANDO o desenvolvimento da Política de Assistência Social, na concepção de direito e na potencialização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no 
âmbito local, corroborando com a ideia da esfera estadual, que o Plano de Serviços do Piso Mineiro da Política de Assistência Social de 2014 é um instrumento eletrôni-
co para o planejamento e garantia de repasse de informações anuais necessárias ao início da transferência regular automática de recursos do co-financiamento estadual 
dos serviços socioassistenciais para o município;
RESOLVE,
Art. 1º - Fica aprovado o Termo de Aceite do cofinanciamento federal no valor de R$ 200.000,00 anual para a oferta do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo 
do Trabalho que integra as ações do Plano Brasil sem Miséria;
Art. 2º - Fica aprovado o Termo de Aceite do cofinanciamento federal no valor de R$158.400,00 anual para a expansão e qualificação da oferta do Serviço de Proteção 
Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida-LA e Prestação de Serviços à Comunidade-PSC no âmbito 
do SUAS;
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 17 de setembro de 2014.
Marilene Silva Santana Pimenta
Presidente do CMASC

RESOLUÇÃO CMASC/CONTAGEM Nº009/2014
Dispõe sobre a aprovação do “Plano de Ação – Ano 2014” para o Co-financiamento do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social – FMAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 4.507 de 29 de setembro de 2011, 
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em atendimento à decisão deliberada em sua 4ª Plenária Ordinária realizada no dia 31 de Julho de 2014,
CONSIDERANDO a Resolução nº. 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, a qual institui o Sistema Único da Assis-
tência Social – SUAS;
CONSIDERANDO o conjunto de proteções da política de assistência social e, neste sentido, a garantia do acesso à proteção social ampliando e qualificando as ações 
protetivas;
CONSIDERANDO a Resolução nº. 16, de 14 de dezembro de 2006, da Comissão Intergestores Bipartite de Minas Gerais e a Resolução nº. 126, de 14 de dezembro de 
2006 do Conselho Estadual de Assistência Social, as quais pactuam e aprovam o Pacto de que dispõem sobre o aprimoramento da Gestão da Política de Assistência 
Social do Estado de Minas Gerais;
CONSIDERANDO a Resolução da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais - SEDESE Nº. 459/2010, de 29 de Dezembro de 2010, que regulamenta 
o Piso Mineiro de Assistência Social, estabelecido no Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual de Minas Gerais e no Plano de Governo do Estado de Minas Gerais de 
2011/2014.
CONSIDERANDO o desenvolvimento da Política de Assistência Social, na concepção de direito e na potencialização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no 
âmbito local, corroborando com a ideia da esfera estadual, que o Plano de Serviços do Piso Mineiro da Política de Assistência Social de 2014 é um instrumento eletrôni-
co para o planejamento e garantia de repasse de informações anuais necessárias ao início da transferência regular automática de recursos do co-financiamento estadual 
dos serviços socioassistenciais para o município;
RESOLVE,
Art. 1º - Fica aprovado o “Plano de Ação – Ano 2014” co-financiamento do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social relativo aos recursos para o Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS no valor Total Previsto a ser repassado pelo FNAS de R$5.609.519,23 anual, recursos próprios a serem alocados no fundo no 
valor de R$3.024.258,00, recursos a serem transferidos pelo FEAS de R$1.543.671,48, com valor total de recursos do fundo municipal para o exercício no valor de 
R$10.177.448,71;
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 17 de setembro de 2014.
Marilene Silva Santana Pimenta
Presidente do CMASC        

Funec

DESPACHO DE ADVERTÊNCIA
Referência: Contrato Administrativo nº 021/2013 - Pregão Presencial n° 001/2013
Contratada: BUFFET CONFEITUS LTDA-EPP – CNPJ nº 07.037.282/0001-40
Representante: Sra. Crisene Marinho Almeida representada pela Procuradora Sra. Kátia Regina de Carvalho Silva
O Pregoeiro da FUNEC, instituído pela portaria nº. 001 de 07 de janeiro de 2014, Sr. Rafael Caetano Peixoto, matrícula 38292-2, no uso de sua competência e tendo 
como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei nº 8.666/93, bem como:
Considerando a inadimplência praticada pela Empresa BUFFET CONFEITUS LTDA-EPP em executar o objeto do contrato nos moldes em que foi pactuado, uma vez que 
tem oferecido itens em desconformidade com a especificação constante na Cláusula Primeira do Contrato e do Anexo I do Edital do Pregão Presencial 001/2013.
Considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Fundação, que diante das ponderações sugeriu a aplicação da penalidade de 
advertência; e
Considerando ainda que não foram recebidas as alegações de defesa pelos expostos no parecer jurídico, de forma tempestiva, uma vez que foi concedido prazo para 
manifestação de 05 dias, a partir do dia 02/10/2014 e que a empresa só se manifestou em 09/10/2014;
DECIDE.
Tendo como princípio o interesse da Administração Pública, e com fundamento no art. 87 da Lei nº 8.666/93, aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa BUFFET 
CONFEITUS LTDA-EPP, CNPJ sob o nº 07.037.282/0001-40.
Publique-se.
Contagem, 17 de Outubro de 2014.

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  13/10/2014  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
 Sessão Ordinária N° 110/14

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

13/10/2014 4371001201402080 AG00056952 GTS9939 Deferido CATARINA SABINA ARAUJO DE AMARAL        

13/10/2014 4371001201402078 AA04847030 OWP4369 Indeferido ROBSON MACHADO AFONSO. DE OLIVEIRA           

13/10/2014 4371001201402072 AG00057217 GZH4303 Indeferido MARIA DO CARMO SILVA                    

13/10/2014 4371001201402096 C163326001 OLZ3753 Indeferido GERMANA DA SILVA PEREIRA ME             
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13/10/2014 4371002201402081 AG00053853 HDV3173 Indeferido WILSON LEOCADIO TEIXEIRA                

13/10/2014 4371001201402082 C163403701 KPA3910 Indeferido MAURICIO SOARES DA SILVA                

13/10/2014 4371001201402084 0000136655 HKW0333 Indeferido METALIG COM. E IMP. VEIC. LTDA          

13/10/2014 4371001201402092 AH00002045 HBA9036 Indeferido RONIE CELIO GOIS FERREIRA               

13/10/2014 4371001201402090 AA04846877 HCO9700 Indeferido ALETHEIA REISLA DUARTE                  

13/10/2014 4371001201402086 B503636423 HGV5888 Indeferido ELY FRANCISCO DE AMORIM                 

13/10/2014 4371001201402094 AB01183008 HJF9743 Indeferido JOVITA MARIA ALVES                      

13/10/2014 4371001201402098 AG00049701 NIC0287 Indeferido AFONSO CELSO CARDOSO FERREIRA           

13/10/2014 4371001201402068 D114427738 FBA7478 Indeferido VALDENI AMARAL RIBEIRO

13/10/2014 4371001201402070 B503622283 OQV7589 Indeferido PAULO CESAR PIMENTA DOS SANTOS       

13/10/2014 4371001201402076 C161813401 HJC1750 Indeferido ALEXANDRE DONIZETTI NOGUEIRA   
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 13 de Outubro de 2014
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  09/10/2014  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
 Sessão Ordinária N° 052/14

Dt. Julga-
mento

Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

09/10/2014 4371002201401704 AG00053876 OPV4533 Deferido TARCISIO CECILIO DE LIMA JUNIOR         

09/10/2014 4371001201402012 C163600301 HNF4451 Deferido DANIEL JUNIOR RODRIGUES SILVA           

09/10/2014 4371001201402016 B503611923 ILC2273 Indeferido ARIELSON JUSTINO GIOTTI                 

09/10/2014 4371002201402023 D114429058 GSW0325 Indeferido RICHARD NIXON CO                        

09/10/2014 4371002201402017 C163905401 GWZ9763 Indeferido THAIS KALILE ZSCHABER NOGUEIRA

09/10/2014 4371002201401794 C139174201 HBJ7980 Indeferido REGINALDO SOARES  ALVES                 

09/10/2014 4371002201401919 AG00050428 GUC5053 Indeferido ESDRAS RODRIGUES GONCALVES              

09/10/2014 4371002201401971 AA04380203 GZK7986 Indeferido IGOR MAGALHAES GENTILUOMO LEITE         

09/10/2014 4371002201401973 AG00053064 OQW2410 Indeferido THIAGO ROCHA CATRINCK       

09/10/2014 4371002201401975 C163153001 HNS4190 Indeferido MARIA DO SOCORRO PINTO                  

09/10/2014 4371002201401987 B503611333 OPE4472 Indeferido HAROLDO CLEIDIR ALVARENGA SANTOS        

09/10/2014 4371002201401983 C162994501 HML6877 Indeferido JOSE ANTONIO ALFENAS                    

09/10/2014 4371002201401979 C163033401 HNI6056 Indeferido ERIVELTON DE SOUSA RODRIGUES            

09/10/2014 4371002201401977 C163166301 OLT1744 Indeferido STALL MOVEIS LTDA                       

09/10/2014 4371002201402013 C163054801 HMO2831 Indeferido JOSE CARLOS CARDOSO COUTINHO            

09/10/2014 4371002201401981 AA05471788 EVB8529 Indeferido GERALDO BORGES PIMENTA NETO             

09/10/2014 4371001201402014 0000135369 GYS6016 Indeferido IND. E COM.DE EMBALAGENS GUARANY        

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 09 de Outubro de 2014
Mário Baptista de Oliveira
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  10/10/2014  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
 Sessão Ordinária N° 053/14
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Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

10/10/2014 4371002201402011 C163660701 OWQ5076 Deferido ALEXANDRE COELHO PEREIRA           

10/10/2014 4371002201401844 AB05299715 HCW6259 Deferido LAZARO FERNANDES LOPES                  

10/10/2014 4371002201401991 B503607993 OQM0516 Indeferido MINAS T C DE T E MAQ LTDA ME            

10/10/2014 4371002201402005 AH00000666 GVP7954 Indeferido JOSE HELENIO DA SILVA                   

10/10/2014 4371002201402009 C162822401 HLZ3124 Indeferido GILVAN SOUSA DA SILVEIRA                

10/10/2014 4371002201402001 AG00045992 HKA1288 Indeferido EDSON LUCIO DE JESUS           

10/10/2014 4371002201402021 B503538793 OPJ0320 Indeferido LAURO DE OLIVEIRA                       

10/10/2014 4371002201402019 C163037901 HDO5821 Indeferido PAULO CICERO DE AQUINO             

10/10/2014 4371001201402020 D114423668 HAI8435 Indeferido RODOLFO ZIMERER MUSELLI                 

10/10/2014 4371002201402025 C163138301 CKA6840 Indeferido INES MARIA DE JESUS                     

10/10/2014 4371002201402041 B503621533 HLA1543 Indeferido CLAUDINEI JOSE FERREIRA                 

10/10/2014 4371001201402018 C163309201 JSI0969 Indeferido PEROLA GONCALVES FERNANDES            

10/10/2014 4371002201402015 B160887833 HEN9143 Indeferido WAGNER MARQUES DA SILVA                 

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Mário Baptista de Oliveira
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG
Secretaria da JARI CONTAGEM, 17 de Outubro de 2014
MARIA Adelita Moreira
Gerente administrativa da JARI/JARIT/COJUR

  JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 
  BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
  Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT /MG, quando da sessão realizada no dia 16/10/2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
SESSÃO ORDINÁRIA N° 53 /2014 

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

16/10/2014 1/2014 4955 DEFERIDO Consórcio Norte

16/10/2014 13/2014 4963 DEFERIDO Consórcio Norte

16/10/2014 33/2014 5267 DEFERIDO Consórcio Sul

16/10/2014 99/2014 5407 DEFERIDO Consórcio Norte

16/10/2014 113/2014 5117 DEFERIDO Consórcio Sul

16/10/2014 114/2014 5119 DEFERIDO Consórcio Sul

16/10/2014 1555/2014 4144 INDEFERIDO Consórcio Norte

16/10/2014 1678/2014 4776 INDEFERIDO Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.
Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 16 de Outubro de 2014
Maria Adelita Moreira
    Gerente Administrativa da JARI/JARIT/COJUR
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