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População aprova posto de saúde do Jardim 
Eldorado que tem duas equipes de PSF

Unidade realiza cerca de 550 atendimentos mensais e mais de 9 mil pessoas na região
O atendimento humanizado 

da Unidade de Saúde da Vila Jar-
dim Eldorado tem superado as 
expectativas dos moradores da 
região. O posto conta com duas 
equipes do Programa Saúde da 
Família (PSF). Moradora do bair-
ro há 30 anos, Enedina da Silva, 
destaca o serviço da unidade. 
"Antigamente, quando qualquer 
um dos meus filhos adoecia, eu 
mesma cuidava. Não tínhamos 
dinheiro para remédio e eu fazia 
uso de  chá para eles. Hoje o mé-
dico vai até a minha casa e faz o 
atendimento", disse.

A gerente da unidade de saú-
de, Rosângela Ferreira, explica 
que a forte relação da comunida-
de com o posto de saúde começa 
nos serviços prestados pelo PSF, 
onde os médicos e a equipe fa-
zem visitas domiciliares, manten-
do pleno contato com o usuário 
do SUS e sua família, ampliando o 
atendimento individualizado.

As equipes do PSF Vila Jardim 
Eldorado contam com dois mé-
dicos, dois enfermeiros, quatro 
técnicos de enfermagem e 10 
Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS´s), além dos quadros admi-
nistrativos. A unidade realiza mais 
de 550 atendimentos mensais e 
faz a cobertura de saúde de mais 
de 9 mil pessoas da região. A uni-
dade também passa por uma re-
forma, que ampliará espaços e a 
capacidade do atendimento.

Rosângela Ferreira explica que 

a reforma vai melhorar mais a in-
fraestrutura do posto. Segundo 
ela, os moradores se preocupam 
com a conservação do espaço pú-
blico. "As pessoas são politizadas, 
zelam e colaboram com o posto", 
explica.

As visitas constituem um pro-
cesso de atenção continuada e 
multidisciplinar, com a realiza-
ção de práticas sociais, sanitá-
rias e assistenciais. "Por meio das 
visitas domiciliares, tomamos 
conhecimento da realidade da 
população, conhecendo aspec-
tos importantes da dinâmica das 
relações familiares. Isso é o que 
cria os vínculos estreitos com a 
comunidade. Aqui, sempre somos 
convidados para festas de aniver-
sários, batizados, dentre outras 
atividades que são, tipicamente, 
familiares".

O Programa Saúde da Família 
(PSF)  instituído pelo Ministério da 
Saúde em 1994, é uma das portas 

de entrada do sistema de saúde,  
e se articula com outros níveis de 
atendimento. A Prefeitura de Con-
tagem, desde o mês de fevereiro, 
garante a presença de um médico 
em todas as 95 equipes do pro-
grama que atuam no município.

Moradora do Jardim Eldorado 
há mais 40 anos, Dona Milca Cota 
Rabelo, 74 anos, relata a qualida-
de do atendimento. Mãe de oito 
filhos, ela se lembra da maratona 
que tinha que fazer para conse-
guir atendimento para os filhos. 
"Certa vez, meu filho teve de ser 
internado no Hospital da Baleia. 
Depois da internação, fez um 
tratamento no hospital por mais 
seis anos. Tinha que levá-lo lá de 
seis em seis meses. Eu tinha que 
levantar às 4 h da manhã, mesmo 
assim, chegando lá, já havia uma 
fila de mais de 100 pessoas para 
atendimento".

O médico, formado pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Murilo Cruz Mourão, 
destaca que a forte relação da co-
munidade com o posto é um fator 
que motiva a fixação dos médicos 
no local de trabalho. "Os profis-
sionais médicos que passaram 
por aqui tiveram passagens muito 
duradouras, deixando uma marca 
na unidade".

Programa Mais Médicos
A médica Patrícia Barreto Gui-

marães, chegou para trabalhar 
em Contagem por meio do Pro-
grama Mais Médicos, do governo 
federal. Ela ressalta que a expe-
riência está sendo gratificante e 
que o retorno da comunidade é 
positivo.

Na Atenção Básica, reforça 
a médica, consegue-se resolver 
cerca de 80% dos problemas de 
saúde que chegam. "Por exemplo: 
o paciente chega se queixando de 
dor de cabeça. Na consulta, exa-
minamos e podemos diagnosticar 
se é um início de hipertensão. Ao 
tratar a questão antes que ela fi-
que crônica, evitamos que o caso 
evolua para um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC)", disse Patrícia.

Patrícia explica que tudo o 
que ultrapassa a atenção básica 
é encaminhado para as demais 
esferas de acolhimento à saúde, 
como para o Centro de Consultas 
Especializadas Iria Diniz, e para as 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA´s), em caso de atendimen-
tos urgentes e de emergência.

As equipes contam com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,   

agentes comunitários e quadro administrativo
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Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 018/2014 – PA Nº. 184/2014
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOLDER E CARTAZ
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.422.0036.1034 – 3390.3039 – FONTE 212429
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
NÃO HOUVE RECURSOS.
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto à licitante vencedora, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resul-
tado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a empresa licitante abaixo:

EMPRESAS VENCEDORAS ITENS VALOR TOTAL

DIOGO BARCHI MARQUEZINI – CNPJ NÚMERO 18.602.040/0001-79 01 R$ 499,00

DIOGO BARCHI MARQUEZINI – CNPJ NÚMERO 18.602.040/0001-79 02 R$ 448,00

VALOR TOTAL  ==========================================> R$ 947,00
Luiz Adolfo Belém - Pregoeiro
DESPACHO:
Declarada vencedora a LICITANTE DIOGO BARCHI MARQUEZINI – CNPJ NÚMERO 18.602.040/0001-79, na modalidade Pregão Eletrônico número 018/2014, PA número 
184/2014, homologo a presente licitação para a respectiva aquisição. Contagem, 26 de novembro de 2014. Rafael Silveira - Secretário Municipal Adjunto de Administra-
ção.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2014 
PROCESSO N.º 111/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE CONTAGEM – CONPARQ, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE 
CONTAGEM – TRANSCON E INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- IPUCON  
VIGÊNCIA DA ATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2014 À 24 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
AOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FU-
TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO 
EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, 
COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: PAMPULHA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA- ME

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM DESCRIÇÃO GARANTIA UN PMC CONPARQ TRANSCON IPUCON TOTAL MARCA
VALOR UNITÁRIO REGIS-
TRADO R$ VALOR TOTAL R$ 

01

PLACA DE REDE WIRELESS 
(Conforme Formulário de 
Especificação Técnica) 1 ano UN 100 20 10 2 132 TP- LINK R$ 39,00 R$ 5.148,00

10

MEMÓRIA DDR2 Pente de 
memória 2GB DDR2 533 
MHz 1 ano UN 100 5 20 2 127 DEKING R$ 96,00 R$ 12.192,00

15

CABO PARA IMPRESSORA 
USB 2.0 Cabo USB de 
dados para impressora. 6 meses UN 100 10 0 1 111 MD9 R$ 5,99 R$ 664,89

16

MÍDIA DVD DVD-R 16x 
4.7GB; Tubo com 50 
unidades 3 meses UN 50 0 3 1 54 NIPPONIC R$ 25,99 R$ 1.403,46
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MÍDIA CD CD-R 700MB 
52x; Tubo com 50 uni-
dades. 3 meses UN 50 0 3 1 54 NIPPONIC R$ 25,99 R$ 1.403,46

21 CABO UTP CAT. 6 6 meses CX 10 30 2 1 43 MULTILASER R$ 212,00 R$ 9.116,00

22

SWITCH 24 PORTAS 
(Conforme Formulário de 
Especificação Técnica) 1 ano UN 50 2 5 1 58 TP- LINK R$ 195,00 R$ 11.310,00

24
WEBCAM – (Conforme 
Especificação Técnica) 1 ano UN 50 2 3 1 56 LOGITECH R$ 88,00 R$ 4.928,00

25

SCANNER DE MESA – 
(Conforme Especificação 
Técnica) 1 ano UN 50 2 0 1 53 HP R$ 319,00 R$ 16.907,00

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 63.072,81 (Sessenta e três mil, setenta e dois reais e oitenta e um centavos)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 26/11/2014

1. EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 254/2014/SRP PAC. 254/2013 PP. 093/2013 ATA 028/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: BUFFET CONFEITTUS LTDA - EPP
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO  (ALIMETOS E BEBIDAS) – ITENS 05, 10 E 13 DA ATA, PARA 50 PESSOAS DA 
REUNIÃO DE MONITORAMENTO E APRESENTAÇÃO DO ACORDO DE METAS E RESULTADOS
VALOR: R$ 1.495,50
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1051.04.124.0001.2007 – 33903927 – 010000
ASSINADO/EVENTO: 21/11/2014 / DIA 12/12/2014

2. EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 238/2014/SRP PAC. 254/2013 PP. 093/2013 ATA 028/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: BUFFET CONFEITTUS LTDA - EPP
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE SIMPLES – ITEM 04 DA ATA, PARA 500 PESSOAS DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CDI E JURAMEN-
TO À BANDEIRA
VALOR: R$ 3.575,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0001.2021 – 33903927 – 010000
ASSINADO/EVENTO: 05/11/2014 / DIA 14/11/2014

3. EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 257/2014 PAC. 189/2014 DL. 053/2014
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE CONTAGEM - IPUCON
CONTRATADA: MANOEL TEIXEIRA AZEVEDO JÚNIOR
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAR A REVISÃO DOS CONCEITOS URBANÍSTICOS VIGENTES, PROPOSTA DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA, REGULA-
RIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ESTRATÉGIAS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO
VALOR: R$ 7.969,10 (R$ 6.480,00 – SERVIÇOS PRESTADOS E R$ 1.489,10 – INSS PATRONAL)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1112.15.451.0048.1049 – 33903599 – 010000
ASSINADO/VIGÊNCIA: 25/11/2014 / ATÉ 24/01/2015

4. EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 163/2013 PAC. 152/2013 PP. 053/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONTRATADA: ONLINE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA & INTERNET LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONFORME IGPM.
VALOR MENSAL: R$ 66.473,59  VALOR ANUAL: R$ 797.683,08
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1091.04.126.0049.2217 – 33903942 – 010000
ASSINADO/EVENTO: 26/11/2014 / 02/12/2014 A 01/12/2015
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2014 
PROCESSO N.º 111/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE CONTAGEM – CONPARQ, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE 
CONTAGEM – TRANSCON E INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- IPUCON  
VIGÊNCIA DA ATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2014 À 24 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
AOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FU-
TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO 
EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, 
COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI- ME

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM DESCRIÇÃO GARANTIA UN PMC CONPARQ TRANSCON IPUCON TOTAL MARCA
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$ 

03

MONITOR LCD Monitor TFT 
LCD Widescreen, no mínimo, 
21”; Contraste mínimo 500:1; 
Brilho mínimo: 250 nits (cd/
m²); Refresh rate máximo: 6ms; 
Resolução nativa de no mínimo: 
1440x900 @ 60Hz; Deverá vir 
acompanhado com um conector 
VGA. 1 ano UN 50 15 5 10 80 AOC-E-2270SWN R$ 443,00 R$ 35.440,00

20 CABO UTP CAT. 5 6 meses CX 10 20 2 1 33 MULTILASER R$ 135,00 R$ 4.455,00

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 39.895,00 (Trinta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2014 
PROCESSO N.º 111/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE CONTAGEM – CONPARQ, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE 
CONTAGEM – TRANSCON E INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- IPUCON  
VIGÊNCIA DA ATA: 24 DE NOVEMBRO DE 2014 À 23 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
AOS 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES 
NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFI-
CADA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: ARTE ORIGINAL LTDA- EPP

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM DESCRIÇÃO GARANTIA UN PMC CONPARQ TRANSCON IPUCON TOTAL MARCA
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$ 

04

FILTRO DE LINHA 5 (cinco) tomadas 
protegidas modelo 5T, permitindo o 
uso simultâneo de vários equipamen-
tos; Chave liga-desliga sinalizada; Mul-
tivoltagem para redes 115V-127V ou 
220V; Fusível externo para proteção 
contra sobrecarga. 6 meses UN 1.000 10 10 2 1.022 PISC R$ 14,95 R$ 15.278,90
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CAIXA DE SOM com alimentação 
(energia) na entrada USB; Chave 
liga-desliga; Controle de volume; Cor 
predominante: preto 1 ano UN 50 5 5 4 64 PISC R$ 15,20 R$ 972,80

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 16.251,70 (Dezesseis mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos)

Secretaria Municipal 
de Fazenda

Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2014 (dois mil e quatorze), às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da 
Receita, situado à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Adminis-
trativa, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Sra. Eliana Nogueira, com a presença dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. 
Luciano José Nosseis dos Santos, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. A Sra. Flávia de Aguiar Lage comunicou a secretaria com an-
tecedência sobre impossibilidade de participar desta reunião por motivo de força maior, uma vez que trabalhou como fiscal num dos processos da pauta do dia, sendo 
convocado para compor a mesa o Sr. Luciano José Nosseis dos Santos. Aberta a sessão procedeu-se à leitura da Ata da última reunião. A seguir entrou em pauta para 
julgamento o processo nº 02-B-00858/2009 - FLUILAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do Recurso Vol-
untário e julgou improcedente o pedido, mantendo a decisão da Junta de Julgamento Fiscal. Por unanimidade de votos conheceram do Recurso Voluntário e julgaram  
IMPROCEDENTE o pedido, mantendo a decisão de Primeira Instância e com ela o crédito tributário de ISSQN e penalidades consignados no TNF nº 18983, série “b”, de 
30 de novembro de 2009. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente ATA, que segue assinada por seu Presidente, Secretária titular e 
pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.  

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s).
ACÓRDÃO nº 119/2014

PTA. Nº   02-B-00858/2009
RECORRENTE: Fluilab Importação e Exportação Ltda
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – SERVIÇOS DE QUÍMICA – ANÁLISE TÉCNICA LABORATORIAL – ÓLEO MINERAL ISOLANTE – ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO NA LISTA 
DE SERVIÇOS – ALÍQUOTA A MENOR – SUBITENS 17.01, 17.09 E 30.01 DA TABELA I, ANEXO II-A DA LEI 1611/83 – INEXISTÊNCIA DE REGRA GERAL DE SUBSUNÇÃO – IM-
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Os serviços executados pela empresa e constatados pelo fisco são atividades previstas na Lista 
em seus itens 17.01, 17.09 e 30.01 e a eles se subsumem por sua natureza e finalidade. Não procede argumentação por parte de contribuintes de inexistência de item 
específico e muito menos de existência de regra geral de subsunção para serviços não previstos. Por unanimidade de votos julgaram improcedente o pedido, mantendo 
a decisão de Primeira Instância e com ela os lançamentos de ISSQN consignados no TNF nº 18.963, de 30 de novembro de 2009. Foi relator do feito o Sr. José Carlos 
Carlini Pereira, tendo também participado do julgamento os srs. Luciano José Nosseis dos Santos, Marcelo Rodrigues do Carmo e Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

Funec

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 029/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 – O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCO-
LAR AOS ESTUDANTES DA FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, COMPREENDENDO NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUI-
PAMENTOS, MOBILIÁRIOS E GÊNERO ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, EXCETO CARNES, LEITE EM PÓ, SUCOS ORGÊNICOS E IOGURTE, BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, conforme estabelecido no Termo de Referência, parte integrante e inseparável do Contrato.

Partes: De um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO 
E TECNOLOGIA LTDA, doravante denominada CONTRATADA. Em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas altera-
ções posteriores, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios, da teoria geral dos contratos e demais legislações pertinentes, no 
Edital do Pregão Presencial nº 008/2014, doravante denominado simplesmente EDITAL, além das obrigações assumidas, pela CONTRATADA na proposta firmada em 
04/08/2014 e nos autos do processo administrativo nº 094/2014 e mediantes as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS
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 4.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o preço TOTAL ESTIMADO de R$ 1.072.230,19 (Um milhão, setenta 
e dois mil, duzentos e trinta reais e dezenove centavos), conforme ANEXO ÚNICO deste Contrato.
4.2 – No preço fixado nesta Cláusula, estão incluídos todos os impostos incidentes.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 - Pela execução do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA no exercício de 2014 à conta da seguinte classificação orçamentária:
112.2.12.363.0001.2015 – NATUREZA: 339039 00 - FONTE: 010000
6.2 – Nos exercícios seguintes, a despesa correrá à conta da dotação própria, prevista para atendimento á presente finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE na Lei 
Orçamentária do Município.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO
9.1 - O presente Contrato vigerá por 12 (doze) meses, iniciando-se em 01 de Outubro de 2014 e cessando de pleno direito em 30 de Setembro de 2015, podendo ter 
sua duração prorrogada com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para administração, limitada a 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Contagem para dirimir quaisquer as dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privi-
legiado que seja.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS nº 183/2014
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2014
Tipo: MENOR PREÇO 
Data: 28/03/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE ANÁLISE DA ÁGUA DA LAGOA DOS BOMBEIROS NO PROJETO AQUICULTURA.

EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO

OBJETOS LICITADOS VALOR
TOTAL

ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ(MF)  nº 07.877.969/0001-94

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE 
ANÁLISE DA ÁGUA DA LAGOA DOS BOMBEIROS NO PROJETO 
AQUICULTURA      R$ 11.520,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS.................................................................................. R$ 11.520,00

Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade:   1.12.2.12.363.0001.2015 – 339039 - Fonte 011301
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações. NÃO HOUVE RECURSOS.

O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto à licitante vencedora, submetendo o procedimento a
deliberação de V.S.a, solicitando a  homologação do resultado do julgamento que reconhece 
como vencedora do certame a empresa licitante acima.

RAFAEL CAETANO PEIXOTO
Pregoeiro
DESPACHO:
ADJUDICADO o resultado do presente Processo de Compra para a contratação da empresa da ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 
07.877.969/0001-94, para atender a Fundação de Ensino de Contagem,  tudo conforme devidamente registrado no referido PROCESSO DE COMPRAS, HOMOLOGO a 
licitação para a respectiva aquisição.
Contagem, 27 de Novembro de 2014.
Karla Roque Miranda Pires
Presidente da FUNEC

Fundac

RESULTADO INICIAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO MESTRES E MESTRAS DOS SABERES, GRUPOS E COMUNIDADES DE CULTURAS TRADICIONAIS DE 
CONTAGEM-2014”

A Fundação Culltural de Contagem-Fundac e Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, em em obediência ao item 8.4, e seus incisos.  do Capítulo 8 
do Edital 005/2014, informa a relação de habilitados e inbilitados da Primeira Edição do Prêmio Mestres e Mestras dos Saberes, Grupos e Comunidades Tradicionais de 
Contagem,sendo por categoria e ordem alfabética, como se segure:

HABILITADOS:
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GRUPO OU COMUNIDADE FORMAL

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CABANA ESPÍRITA UMBANDISTA PAI JOÃO BAIANO 
FESTA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DA IRMANDADE  OS CIRIACOS
O SOM DA TERRA – CRISTIAN  ANDRADE ROCHA
PROJETO RAIZ ARTE E CULTURA SEM FRONTEIRAS (MARCOS APARECIDO MALAQUIAS)

GRUPO OU COMUNIDADE INFORMAL.

GRUPO CAFÉ COM VIOLA
PROJETO CANTA MINAS (EDSON PEREIRA)

MESTRES E MESTRAS.

ALDA MARIA DE SOUZA SANTOS (CULINÁRIA)
AVANY NAPOLI 
FLÁVIA SOARES (MESTRA CERAMICA)
JOACY SEVERINO DA SILVA
JOÃO LUIS DA ROCHA CAMILO
JOSÉ DARCI JUSTINIANO DE CARVALHO – ZÉ GOIANO
LUIZ ANTONIO SOARES CHAVES (MESTRE TONHÃO – CAPOEIRA)
MESTRE MARROM (MESTRE CAPOEIRA)
RAIMUNDO LUIZ RODRIGUES (MESTRE TEATRO/CISCENSE)
TENDA DE UMBANDA MENSAGEIROS DA LUZ – MANOEL LAMONICA
URACI MICAEL DE SALES 

NÃO HABILITADOS.

- CIDADANIA EM CENA – MARYCELLE RIBEIRO - CONTAGEM – MG 

- GRÊMIO RECREATIVO ARRAIAL DO CHIC CHIC – SHEILA APARECIDA SILVEIRA OLIVEIRA - CONTAGEM – MG 

- MESTRE JACARÉ (CAPOEIRA) – EUDES DOUGLAS DE ANDRADE – CONTAGEM/ - MG  

COMUNIDADE INFORMAL

- CIDADANIA EM CENA – MARYCELLE RIBEIRO

- CORAL ESPAÇO BEM VIVER MÁRIO – AGUEDA MARIA PEREIRA

- OS CAROLINOS – NILSON  PEREIRA DA SILVA

MESTRES E MAESTRAS

-  FREDSON GOMES DE SOUZA – CONTAGEM/MG.

- JOSÉ DAMASCENO TELLES CAMILO – CONTAGEM/MG

- MARIA CRISTINA FONSECA -CONTAGEM-MG

- RUBENS TEXEIRA CAMPOS - CONTAGEM/MG

-  EUDES DOUGLAS ANDRADE – CONTAGEM/MG

COMUNIDADE FORMAL
 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA  CABAANA ESPÍRITA UMBANDISTA PAI JOÃO BAIANO- CONTAGEM/MG.

GRÊMIO RECREATYIVO ARRIAL DO CHIC-CHIC – CONTAGEM/MG

PORTARIA Nº 022, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014

Designa os membros que irão compor  a Comissão de Seleção do Prêmio Mestres e Mestas dos Saberes, Grupos e Comunidades Tradicionais de Contagem

A Presidente da Fundação Cultural de Contagem, no uso das suas atribuições legais, em especial a Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012 e a Lei Municipal 
Nº 4647 de 27 de dezembro de 2013

RESOLVE:
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Art. 1º Designar os membros que irão compor a Comissão de Seleção prevista no Item 9.1 do Edital 1º PRÊMIO MESTRES E MESTRAS DOS SABERES, GRUPOS E COMUNI-
DADES DE CULTURAS TRADICIONAIS DE CONTAGEM-2014, sob a presidência do primeiro, os seguintes membros:

I- Tiago Alves Ferreira
II- Jorge Antônio dos Santos
II- Maria Gorete Costa Herédia Luz
III- Maria Cristina de Faria César

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 28 de novembro de 2014.

_____________________________________
Renata de Sousa Lima
Presidente da Fundac

ANEXO 9
FORMULÁRIO-MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO
ETAPA HABILITAÇÃO

____________________________________________________________
(nome completo e assinatura do autor ou titular dos direitos autorais da obra)
Nome do candidato:___________________________________________________ 
Nome da iniciativa: ___________________________________________________ 
No da iniciativa:______________________________________________________

Ilmo. Sr. 
Coordenador de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural,
Com base no subitem 8.5, do Edital de Seleção Pública Fundac nº 005/2014, de 16 de outubro de 2014 – Edital Prêmio “Mestres e Mestras dos Saberes, Grupos e Co-
munidades de Culturas Tradicionais de Contagem-2014”, venho impugnar o resultado da fase de habilitação pelos motivos abaixo:

Termos em que peço deferimento.

________________________________________
Local de data

_________________________________________________
Nome e assinatura (os mesmos da carteira de identidade)

Regimento interno do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural-Compac

Capítulo I
Da natureza e dos objetivos

Art. 1º O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural-Compac, criado pela lei municipal nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013, é órgão destinado a orientar a formu-
lação da política municipal de proteção ao patrimônio cultural e as ações de pesquisa, preservação, fiscalização, restauração, conservação e divulgação previstas na 
mencionada lei. 

Capítulo II
Da composição

Art. 2º O Compac é composto de 14 (quatorze) membros e respectivos suplentes, com composição paritária de representantes de instituições públicas e da sociedade 
civil, definidos da seguinte forma:

I - 7 (sete) membros titulares e respectivos suplentes, representando o poder público, através dos seguintes órgãos e entidades:

a) 2 (dois) representantes da Fundação Cultural de Contagem-Fundac;

b) 1 (hum) representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão-Seplan;

c) 1 (hum) representante da Procuradoria Geral do Município-PGM;

d) 1 (hum) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano-SMDU;

e) 1 (hum) representante da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade-Sema;
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f) 1 (hum) representante da Câmara Municipal de Contagem-CMC.

II – 7 (sete) membros titulares e respectivos suplentes, representando a sociedade civil das entidades:

a) 1 (hum) representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais-CAU/MG; 

b) 1 (hum) representante da Ordem dos Advogados do Brasil/subseção Contagem-OAB/Contagem;

c) 1 (hum) representante da Associação Comercial Industrial de Contagem-Acic;

d) 1 (hum) representante do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais-Iepha/MG.

e) 1 (hum) representante das instituições de ensino superior do município;

f) 1 (hum) representante do cultura popular do município;

g) 1 (hum) representante do movimento de classe do município; 

§1º Os (as) conselheiros (as) elegerão, entre seus membros, o secretário (a) geral, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução, por igual período. 

§2º Os membros do Compac, bem como os seus suplentes, serão nomeados (as) pelo (a) prefeito (a), considerando as indicações encaminhadas pelas instituições partí-
cipes, por meio de decreto, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

§3º Os membros designados terão suplentes que os substituirão no impedimento, afastamento ou ausência.

§4º Se mais de um (a) candidato (a) a que se referem as alíneas “e”, “f” e “g” do inciso II demonstrar interesse em compor o conselho, far-se-á a escolha por meio de 
votação entre os demais membros do Compac.

§5º Em caso de vacância do (a) titular, será efetivado o suplente para completar o mandato e, se o período do mandato a ser completado for superior a 1 (hum) ano, 
deverá ser nomeado novo suplente, obedecendo os critérios. 

§6º Em caso de vacância do (a) titular e suplente, deverá ser nomeado (a) novo (a) titular e suplente, obedecendo os critérios. 

Art. 3º O (a) conselheiro (a) que, quando convocado não puder comparecer à reunião, deverá comunicar por escrito, ao (a) presidente (a) do conselho essa impossibili-
dade e ao respectivo suplente, para a sua substituição.

Art. 4º A critério da plenária, perderá o mandato o (a) conselheiro (a) que, sem razão justificada, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas, assim como 
aquele que se ausentar por 6 (seis) reuniões ao longo do mandato. Independente de justificativa.

Parágrafo único - Na hipótese do caput deste artigo, caberá ao (a) presidente (a), de ofício ou mediante provocação de qualquer dos (as) conselheiros (as), ouvida a ple-
nária declarar o cargo vago, devendo comunicar imediatamente ao (a) prefeito (a), a entidade privada ou ao órgão da administração Pública, no qual o servidor estiver 
lotado, para que se proceda a imediata substituição do conselheiro.

Art. 5º O (a) presidente (a) do conselho concederá licença ao (a) conselheiro (a) que a solicitar, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias por ano, podendo ser prorroga-
do por igual período se devidamente justificada.

Capítulo III
Da competência

Art. 6º Compete ao Compac:

I - propor as bases da política de preservação e valorização dos bens culturais do município;

II - propor e acompanhar as ações de proteção ao patrimônio cultural do município;

III - emitir parecer prévio, do qual dependerão os atos de registro e tombamento, revalidação do título de registro e cancelamento de tombamento;

IV - emitir parecer prévio, atendendo a solicitação do órgão competente do município, para:

a) a expedição ou renovação, pelo órgão competente, de licença para obra, afixação de anúncio, cartaz, letreiro, pintura e outras intervenções, ou para instalação de 
atividade comercial ou industrial em imóvel tombado pelo município;

b) a concessão de licença para a realização de obra em imóvel situado em entorno de bem inventariado, tombado e registrado pelo município, bem como a modifica-
ção ou revogação de projeto urbanístico, inclusive de loteamento, que possa repercutir na segurança, na integridade estética, na ambiência ou na visibilidade de bem 
tombado, assim como em sua inserção no conjunto panorâmico ou urbanístico circunjacente;

c) a modificação, transformação, restauração, pintura, remoção ou demolição  em caso de iminente de depreciação de bem protegido pelo município;

d) aprovar, ou não, a prática de ato que altere a característica ou aparência de bem protegido pelo município;

e) analisar e emitir parecer quanto a obras propostas na Área de Especial Interesse Urbanístico-Aiurb 3;
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V - receber e examinar propostas de proteção de bens culturais encaminhadas por indivíduos, associações de moradores ou entidades representativas da sociedade civil;

VI - analisar o estudo prévio de impacto de vizinhança, de acordo com o plano diretor e outros instrumentos legais, em relação aos aspectos de proteção da paisagem 
urbana e do patrimônio cultural;

VII - guardar, arquivar, conservar e permitir o acesso de qualquer interessado a documentos relativos aos processos de inventário, tombamento, registro e estudo prévio 
de impacto da vizinhança, a que se refere o inciso VI deste artigo;

VIII - sugerir ao Conselho Municipal de Política Cultural-CMPC propostas culturais para o município;

IX - propor ao (a) chefe (a) do executivo municipal, sempre que julgar necessário, a declaração de utilidade pública de bem para fins de desapropriação;

X - fiscalizar, em cooperação com os órgãos federais, estaduais e demais órgãos municipais, o comércio de antiguidade e obras de arte;

XI - manter registro especial atualizado de documentos, antiguidades, obras de arte de qualquer natureza, manuscritos e livros antigos ou raros;

XII - sugerir aos órgãos e instâncias responsáveis pelo plano diretor e lei do uso e ocupação do solo, diretrizes de proteção ao patrimônio cultural; 

XIII - decidir, à vista dos elementos técnicos, pelo tombamento voluntário ou compulsório, em caráter provisório ou definitivo, de bens pertencentes à pessoa natural ou 
a pessoa jurídica de direito privado, na forma e no prazo da lei;

XIV - definir, à vista dos elementos técnicos, o perímetro de proteção do entorno de bens imóveis tombados, estabelecendo as limitações administrativas decorrentes, 
em conformidade com a legislação;

XV - decidir pelo cancelamento do tombamento, submetendo-se a decisão à homologação do chefe do executivo municipal; 

XVI - conhecer da impugnação de processos de tombamento e deliberar a respeito no prazo legal; 

XVII - aprovar plano de aplicação da verba do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural-Fumpac;

XVIII - vetar e cassar concessões de alvarás de demolição ou reforma de imóveis tombados ou protegidos por ato administrativo ou decisão judicial;

XIX - suspender ou embargar por tempo indeterminado obra ou intervenção considerada lesiva ao bem cultural, quando realizada sem autorização prévia do Compac; 

XX - suspender ou embargar por tempo indeterminado obra ou intervenção considerada lesiva ao bem cultural, quando realizada com autorização prévia do Compac 
mas, sem cumprimento das diretrizes do parecer; 

XXI - conhecer da transferência de bem público tombado à outra entidade de direito público;

XXII - conhecer da transferência de bens tombados de propriedade particular, bem como do deslocamento de bens móveis protegidos, no prazo legal;

XXIII - propor formas de incentivo e estímulo à conservação, por seus (suas) proprietários (as), de bens protegidos;

XXIV - exercer vigilância permanente sobre os bens tombados, podendo inspecioná-los quando conveniente;

XXV - sugerir as formas de ressarcimento e compensação aos proprietários de bens protegidos, bem como aos proprietários de bens localizados no entorno do bem 
protegido.

XXVI - conhecer, quando comunicado, da necessidade de obras de conservação e reparação de bens tombados, na impossibilidade de sua execução pelo (a) proprietário 
(a), podendo determinar, quando julgar necessário, sejam as obras executadas às expensas do município;

XXVII - opinar sobre outros assuntos que lhe sejam submetidos pelo (a) presidente (a);

XXVIII - elaborar e aprovar seu regimento interno;

XXIX -  elaborar e aprovar seu próprio código de ética. 

Parágrafo único - Em caso de descumprimento, pelo particular ou pelo poder público, das ações elencadas neste regimento, a cobrança e o recolhimento das multas 
cabíveis deverão ser processados de acordo com a legislação em vigor, em especial a lei nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013 e destinada ao Fumpac. 

Capítulo IV
Da plenária, das comissões temáticas e grupos de trabalho

Art. 7º O Compac, é constituído pelas seguintes instâncias:

I - plenária;

II - comissões temáticas;

III - grupos de trabalhos.

Art. 8º A plenária é a instância máxima de deliberação do Compac.
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Art. 9º As deliberações da plenária serão tomadas através de resoluções, pareceres, autorizações, licenças, ofícios e notificações.

§1º A resolução tem por objetivo matéria normativa de competência do conselho.

§2º O parecer tem por objetivo matéria de competência opinativa ou decisória do conselho e compõe-se de três partes:

I - histórico, para exposição da matéria;

II - mérito, para análise dos aspectos doutrinários, legais e jurisprudenciais;

III - conclusão, para manifestação resumida da opinião do relator sobre a matéria, como proposta de deliberação.

§3º A autorização é o ato administrativo unilateral e discricionário pelo qual a administração faculta ao particular o desempenho de atividade material ou a prática de 
ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos.

§4º A licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração faculta àquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade.

§5º Os ofícios são comunicações escritas que as autoridades fazem entre si, entre subalternos e superiores e entre administradores e particulares, em caráter oficial.

§6º A notificação é o meio pelo qual se estabelece vinculo administrativo entre o conselho e o particular e entre o conselho e o poder público. 

Art. 10 As comissões temáticas e os grupos de trabalho serão formados por membros titulares ou suplentes do Compac, com o objetivo de fornecer subsídios para 
tomadas de decisão do conselho sobre temas transversais e emergenciais relacionados à área de proteção ao patrimônio cultural. 

Art. 11 O Compac utilizará de espaço no Diário Oficial do Município-DOM para publicar suas resoluções, comunicados e outros instrumentos previstos neste regimento.  

Capítulo V
Do (a) presidente (a), do (a) secretário (a) geral e dos (as) conselheiros (as)

Art. 12 A presidência do Compac será exercida pelo (a) presidente (a) da Fundac. 

Art. 13 O (a) presidente (a) será substituído (a) nas suas faltas ou impedimentos pelo secretário geral e, na falta deste, pelo conselheiro que for indicado pela plenária. 

Art. 14 Compete ao (a) presidente (a) do conselho:

I - convocar e presidir as reuniões;

II - dirimir as dúvidas relativas à interpretação deste regimento, ad referendum do conselho;

III - encaminhar a votação da matéria;

IV - assinar, juntamente com o secretário geral, as atas das reuniões aprovadas;

V - proclamar, cumprir e fazer cumprir as decisões do conselho;

VI - despachar o expediente do conselho;

VII - assinar as resoluções, pareceres, autorizações, licenças, ofícios e notificações do Conselho; 

VIII - designar e distribuir matéria ao relator;

IX - fixar e prorrogar prazos;

X - representar o conselho sempre que se fizer necessário;

XI - estabelecer contatos com instituições e órgãos culturais, tendo em vista assuntos de interesse do conselho;

XII - notificar os proprietários de bens tombados, em caráter provisório, o teor da deliberação do conselho que instituir a proteção, esclarecendo as limitações inciden-
tes sobre a propriedade, bem como os prazos legais para eventual impugnação ou anuência;

XIII - comunicar aos proprietários de bens imóveis situados no entorno de bens tombados e que estejam situados no perímetro de proteção definido pelo conselho, 
acerca das limitações incidentes sobre a propriedade;

XIV - encaminhar ao chefe do executivo municipal para homologação a deliberação do conselho que houver autorizado o cancelamento do tombamento;

XV - determinar que se proceda à inscrição do bem no Livro de Tombo respectivo, em cumprimento à deliberação do conselho;

XVI - informar aos setores e órgãos do município o teor da das deliberações do Conselho que decidam pelo tombamento de bens imóveis, esclarecendo quanto aos 
seus efeitos e limitações;
 
XVII - informar ao proprietário sobre o teor e os efeitos das decisões sobre tombamento ou inventário de bens imóveis;
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XVIII - informar periodicamente ao chefe do executivo municipal a relação de bens imóveis tombados para instruir eventual suspensão do crédito tributário, na forma 
da lei;

XIX - representar o conselho em juízo ou fora dele;

XX - designar representante quando necessário ou conveniente;

XXI - exercer voto de qualidade;

XXII - encaminhar ao prefeito, depois de aprovados pela plenária, cópias de atos e do relatório anual de atividades do conselho;

XXIII - fixar o calendário de reuniões plenárias;

XXIV - resolver os casos omissos de natureza administrativa e que não impliquem em matérias que devam ser decisão da plenária do Conselho;

XXV - declarar a perda do mandato de conselheiro (a), nos casos e na forma deste regimento;

XXVI - assinar convênios ad referendum da plenária;

XXVII - votar e dar o voto desempate nas deliberações que assim exigirem;

XXVIII - exercer outras atribuições inerentes ao cargo compatíveis com as finalidades do conselho.

Art. 15 Compete ao (a) secretário (a) geral:

I - substituir o (a) presidente (a) em suas falta, ausência e impedimento;

II - auxiliar o (a) presidente (a), quando solicitado; 

III - secretariar as reuniões;

IV - preparar e instruir os processos a serem submetidos aos conselheiros;

V - providenciar, quando determinado pelo (a) presidente (a), à convocação do conselho;

VI - preparar a minuta de deliberação;

VII - lavrar as atas das reuniões, assinando-as com o (a) presidente (a);

VIII - organizar os serviços de protocolo, distribuição, fichário, registro, processos e arquivo do conselho;

IX - assinar, juntamente com o (a) presidente (a), as deliberações e portarias do conselho;

X - providenciar a publicação das atas e das deliberações;

XI - executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo presidente;

XII – designar a Secretaria Executiva para auxiliar o conselho no cumprimento de suas tarefas e atribuições.

Art. 16 Compete aos conselheiros:

I - comparecer às reuniões;

II - debater as matérias e projetos em discussão;

III - requerer ao (a) presidente (a) providências, informações e esclarecimentos;

IV - pedir vista de processo;

V - baixar processo em diligência; 

VI - apresentar relatório e parecer, dentro dos prazos fixados;

VII - participar de grupos de trabalhos técnicos e diligências;

VIII - votar.

Capítulo VI 
Do funcionamento do conselho
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Art. 17 O Compac reunir-se-á ordinariamente na primeira quarta-feira de cada mês por convocação de seu (sua) presidente (a) e, extraordinariamente, por convocação 
deste (a), do secretário geral ou a pedido da maioria de seus membros, mediante justificativa por escrito. 

§1º Serão consideradas extraordinárias, as reuniões que forem realizadas com menos de 15 (quinze) dias posteriores à reunião ordinária que a anteceder. 

§2º A critério da maioria dos membros a data da reunião ordinária poderá ser remarcada, por prazo não inferior a uma vez por mês. 

§3º O (a) presidente (a) do conselho providenciará a convocação dos (as) conselheiros (as) por meio de carta ou correio eletrônico, expedidas com antecedência mínima 
de 7 (sete) dias, constando a pauta a ser deliberada.

§4º  A pauta a ser deliberada pelo conselho, deverá ser encaminhada em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da reunião.

Art. 18 - No mês de janeiro não haverá reunião ordinária do conselho. 

Art. 19 As reuniões do conselho somente poderão ser iniciadas mediante a presença da maioria de seus membros atendendo ao quórum mínimo de 8 (oito), sendo as 
deliberações tomadas por maioria simples de votos.

Art. 20 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora prevista para o início da sessão, se não houver quórum, o presidente poderá adiá-la, expedindo nova convocação no 
prazo que entender necessário devendo, para tanto, obedecer os prazos estabelecidos nesse regimento. 

Art. 21 Poderão participar das sessões do conselho, sem direito a voto: 

I - os (as) conselheiros (as) suplentes, quando presentes os titulares;

II - assessores indicados pelos conselheiros

III - membros dos diversos segmentos da sociedade;

IV - terceiros interessados.
 
Capítulo VII 
Da preparação das sessões 

Art. 22 Todas as reuniões do conselho, em caráter ordinário ou extraordinário, deverão ter suas pautas previamente preparadas pelo (a) secretário (a) geral, que deverá 
abrir processo para cada assunto a ser objeto de discussão e votação.

Art. 23 Cada processo referente a assunto relevante, que deva ser apreciado e decidido pelo conselho, será previamente distribuído pelo (a) presidente (a) a um dos 
conselheiros para relatá-lo.

§1º O (a) secretário (a) geral deverá remeter o processo ao relator designado, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da sessão em que o assunto for 
discutido.

§2º Em caso de urgência, ou tratando-se de assunto já discutido anteriormente, poderá o (a) presidente (a) dispensar a designação de relator, ou reduzir o prazo para a 
elaboração do relatório.

Art. 24 Os assuntos a serem deliberados em cada reunião deverão ser pautados pelo (a) presidente (a) ou secretário (a) geral, no prazo estabelecido no §1º do art. 23, 
deste regulamento, sendo obrigatório seu anterior protocolo, pela parte interessada, junto a Secretaria Executiva do conselho, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias 
anteriores à data estabelecida para a reunião seguinte.

Paragrafo único - O presidente do conselho, a seu critério, observando a pertinência  oportunidade e extensão da pauta, decidirá quantos e quais e assuntos serão 
discutidos  em cada reunião. 

Capítulo VIII 
Das sessões

Art. 25 As sessões do conselho terão seu roteiro fixado pelo (a) presidente (a), o  qual poderá ser alterado por decisão da plenária, sendo que nele constará necessaria-
mente: 

I - abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;

II - leitura da pauta e dos informes;

III - verificação do quórum necessário para prosseguimento da reunião, procedimento que se repetirá ao início de cada votação

IV - relatório, discussão e votação das matérias constantes na pauta;

V - palavra franca;

VI- encerramento. 

Parágrafo único - Não será objeto de discussão ou votação, matéria que não conste da pauta, salvo decisão da plenária, hipótese em que a matéria extra pauta entrará 
após a conclusão dos trabalhos programados para a reunião.
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Art. 26 Antes do encerramento da discussão de qualquer matéria, é facultada, a qualquer conselheiro (a), vista de matéria ainda não julgada, com consequente adia-
mento da votação.

§1º Para pedir vista de processo deverá fazê-lo ao presidente do conselho que colocará em votação e concedida com aprovação da maioria simples dos presentes.

§2º O (a) conselheiro (a) que pedir vista ao processo deverá manifestar-se por escrito quanto a matéria. 

§3º Em se tratando de matéria ordinária, a votação será transferida para a próxima sessão do conselho, já em caso de matéria urgente e relevante, caberá ao (a) presi-
dente (a) convocar sessão extraordinária para a votação.

Art. 27 As questões de ordem têm preferência sobre qualquer outra.

Art. 28 O (a) conselheiro (a) poderá formular questões de ordem e o (a) presidente (a) poderá cassar-lhe a palavra, se não for imediatamente indicada a disposição 
regimental cuja observância se reclama.

Parágrafo único - Da decisão do (a) presidente (a) caberá recurso a plenária.

Art. 29 Durante a discussão da matéria, poderão ser apresentadas, por escrito, emendas e subemendas.  

Art. 30 Os (as) conselheiros (as) poderão, mediante proposta de um (a) deles (as), após a aprovação da maioria simples dos presentes, baixar o processo em diligência, 
solicitando informação e os pareceres técnicos complementares que julgarem imprescindíveis à apreciação da questão. 

Art. 31 A ordem de apreciação dos assuntos poderá ser alterada com aprovação dos (as) conselheiros (as).

Art. 32 A apreciação dos assuntos será feita da seguinte forma:

I - O (a) presidente (a) dará a palavra ao (a) relator (a), que lerá ou fará oralmente a apresentação do relatório;

II - os (as) conselheiros (as) poderão, durante o relatório, a critério do (a) relator (a), interrompê-lo para pedir esclarecimentos;

III - terminado o relatório, a matéria será posta em discussão;

IV - esclarecido o assunto e encerrada a discussão, passar-se-á à votação.

Art. 33 Encerrada a discussão sobre o assunto, não poderá ser ele reaberto, passando-se imediatamente à votação. 

§1º Na fase de votação será vedada a exposição de motivos, facultando-se, porém, aos (as) conselheiros (as), fazê-la a posteriori , para anexação ao processo.

§2º Ao (a) presidente (a) cabe proclamar as decisões do conselho, que serão redigidas pelo secretário (a) geral na forma de deliberações e revistas pelo (a) conselheiro 
(a) que tiver encaminhado o voto vencedor. 

Art. 34 As deliberações do conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos conselheiros presentes, constatado o quórum mínimo, cabendo ao presidente em 
exercício o voto de desempate, quando for o caso, além do voto comum. 

§1º As deliberações sobre cancelamento de tombamento somente podem se dar pelo voto de 2/3 (dois terços) da totalidade dos conselheiros.

Art. 35 As deliberações do conselho, depois de assinadas pelo (a) presidente (a) e pelo (a) secretário (a) geral, serão anexadas à ata respectiva.

Art. 36 As deliberações do conselho, depois de assinadas deverão ser publicadas no órgão oficial do município, num prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

Art. 37 No mesmo prazo estipulado no artigo anterior, o presidente do conselho deverá notificar, extrajudicialmente, o proprietário dos bens protegidos, em caráter 
provisório ou definitivo, incluindo os proprietários dos imóveis que se situarem dentro do perímetro de proteção do entorno definido pelo processo, especificando as 
limitações administrativas decorrentes da deliberação do conselho.
 
Capítulo IX
Disposições finais

Art. 38 Serão gratuitos e considerados de natureza relevante os serviços prestados pelos conselheiros ao município de Contagem, não cabendo o pagamento de qual-
quer tipo de remuneração pela participação nas sessões.

Art. 39 O conselho poderá instituir Secretaria Executiva para garantir a continuidade dos seus trabalhos, cabendo à Fundac prover-lhe apoio técnico e de todos os recur-
sos administrativos e financeiros necessários ao cumprimento de suas atribuições.

Art. 40 O conselho poderá, eventualmente, a seu critério, convidar instituições, bem como técnicos especializados em preservação e restauração, para participarem dos 
trabalhos técnicos de estudos, laudos, relatórios, inventário, tombamento e registro. 

Art. 41 O conselho buscará entendimentos com as autoridades religiosas, instituições científicas, históricas ou artísticas e pessoas naturais ou jurídicas, com o objetivo 
de obter a cooperação das mesmas, em benefício do patrimônio cultural e ambiental do município, do estado e da união.

Art. 42 O conselho deverá remeter anualmente ao prefeito, o seu relatório de atividades, e o cadastro atualizado de bens, aos jornais de grande circulação e às revistas 
técnicas especializadas.
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Art. 43 Visando promover uma maior conscientização da comunidade sobre a importância do patrimônio cultural deverá o conselho estimular a realização de trabalhos 
monográficos, projetos técnicos e pesquisas que tenham por objeto a preservação do patrimônio cultural do município, devendo inclusive assegurar-lhes, quando possí-
vel, prêmios e condições de financiamento e publicação.

Art. 44 O conselho poderá sugerir à Fundac a proposição de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras medidas, de forma a promover estreita articulação com 
os órgãos estaduais e federais incumbidos da preservação do patrimônio cultural, no âmbito de suas competências, a fim de garantir atuação conjunta integrada e 
cooperação técnica sistemática.

Art. 45 O conselho poderá instituir grupo de trabalho interdisciplinar, que procederá aos estudos técnicos necessários à efetivação, em nível municipal, da proteção dos 
sítios e objetos de natureza arqueológica e pré-histórica, histórica, artística ou numismática, quando descobertos fortuitamente. 

Art. 46 O conselho, à vista de proposta de seu presidente ou de qualquer de seus membros, poderá decidir sobre alterações e reformas deste regimento, devendo em 
qualquer caso, a decisão ser tomada por maioria absoluta de votos.

Art. 47 O conselho, observada a legislação em vigor, estabelecerá em portarias, normas complementares relativas ao seu funcionamento. 

Art. 48 Este regimento entra em vigor na data da publicação do decreto municipal que o aprovar.

Contagem, 20 de novembro de 2014

Famuc

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os membros da Comissão de Revisão da Lei Complementar nº 104, de 20 de janeiro de 2011, abaixo relacionados, para reunião a realizar-se no dia 
03 de dezembro de 2014 (quarta-feira) às 14 horas, na sala de reuniões da Superintendência de Atenção à Saúde – SAS, na sede da FAMUC.

Alexandre Mendes dos Santos;
Andrea Nascimento Cruz;
Carmen Carvalhais de Oliveira; 
Eliane Soares Padilha;
Érica Pereira Viana Mendonça; 
Geizi Ferreira da Silva;
Grazielle Fernanda da Silva Carvalho;
Isis Regina Conceição de Oliveira; 
Maria de Fátima Oliveira;
Paulo Henrique Teixeira Belmiro; 
Suely Xavier de Lima.


		2014-11-28T14:24:11-0200
	VLADIMIR RODRIGUES SANTIAGO:03359524616




