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Prefeitura de Contagem credencia 
operadoras de planos de saúde

Medida faz parte da política de valorização para mais de 20 mil servidores
Atendendo uma demanda 

antiga dos servidores públicos, 
a Prefeitura de Contagem pu-
blicou edital de credenciamen-
to de operadoras de planos 
de saúde, no último dia 6/3. 
A medida prevê que no míni-
mo três operadoras prestem 
serviços para mais de 20 mil 
servidores públicos, ativos e 
inativos, e seus dependentes. 
Os serviços oferecidos pelos 
planos de saúde devem estar 
de acordo com os Procedi-
mentos e Eventos em Saúde 
definidos pela Agência Nacio-
nal de Saúde (ANS). O creden-
ciamento das empresas ficará 
permanentemente aberto para 
inscrição.

De acordo com o prefeito 
Carlin Moura, a medida faz 
parte da política de valorização 
dos servidores. Moura ressalta 
que a iniciativa visa ampliar o 
acesso à assistência médica de 
qualidade. "Com essa iniciati-
va, os nossos servidores e seus 
dependentes terão acesso à 
saúde e com menor custo. Por 
isso, queremos atrair as ope-
radoras de planos de saúde 
devido ao grande número de 
interessados", afirmou.

Segundo o secretário-ad-
junto de Administração, Ge-
raldo Alves Guimarães, a ex-
pectativa é poder contar com 
o plano de saúde até o final 
deste semestre. Guimarães ex-

plica que a intenção é oferecer 
opção para o servidor, por isso 
no mínimo três empresas po-
dem se credenciar seguindo as 
exigências do edital. "Estamos 
pensando no bem-estar, no 
conforto e tranquilidade do 
servidor e sua qualidade de 
vida. Valorizar o funcionário 
público é valorizar também a 
população que ganha com a 
melhoria no atendimento."

Plano de Saúde
O plano de saúde deve pres-

tar assistência médica ambula-

torial e hospitalar, fisioterápi-
ca, psicológica e farmacêutica 
na internação, compreenden-
do serviços obstétricos e tra-
tamentos, com acomodações 
em enfermaria ou quarto pri-
vativo, centro de terapia inten-
siva, ou similar, incluindo ser-
viços auxiliares de diagnóstico.

O plano será oferecido aos 
servidores ativos (efetivos, 
comissionados,contratados), 
inativos e pensionistas. Os be-
neficiários do titular do plano 
poderão ser o cônjuge; o com-
panheiro ou a companheira na 

união estável; a pessoa separa-
da judicialmente ou divorciada 
que recebe pensão alimentícia; 
filhos e enteados solteiros, até 
21 anos; ou até 24 anos estu-
dante e dependente economi-
camente do servidor.

As empresas interessadas 
devem estar devidamente au-
torizadas pela ANS e cumprir 
os requisitos estabelecidos no 
Edital 18/2015.

Informações sobre o edital 
ligue para  ( 31) 3398-3189 
ou acesse www.contagem.
mg.gov.br. 

Os serviços  visam ampliar o acesso à 
assistência médica de qualidade 
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Secretaria Municipal 
de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2014 
PROCESSO N.º 207/2014 
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, FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- FUNDAC E FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC 
VIGÊNCIA DA ATA: 20 DE MARÇO DE 2015 À 19 DE MARÇO DE 2016 
 
AOS 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2015, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E EVENTU-
AL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TELÃO, PAINEL DE LED, SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS, 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: I9 VÍDEO ART EIRELI- ME

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM DESCRIÇÃO UNID PMC CONPARQ TRANSCON FUNDAC FUNEC TOTAL

VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRADO 
R$

VALOR TOTAL 
R$

1

Telão: 1 (um) telão com 300” polegadas, com estrutura de treliça 
Q30 completa com sapatas e formato gol; 1 (um) projetor com 
4.500 ansilúmens; tecnologia dlp ou lcd, xga, com entrada hdmi, 
para transmissão simultânea de vídeos em hd (high definition); 
1 (um) notebook alta configuração, com entrada hdmi; 1 (um) 
blue ray (aparelho) para leitura de vídeos em hd (high definition) 
e vídeos 3d. Todos os cabos e extensões para o perfeito funciona-
mento dos equipamentos. UNID/DIA 100 50 2 20 20 192 R$ 1.190,00 R$ 228.480,00

2

Painel de LED: outdoor 3840mm x 2560mm de alta resolução 
(10mm), sendo: Pixel Pitch(Real): 10mm, Pixel Composition: 
1R1G1B, Pixel Density(Real): 10000dots/m2, LED Encapsulation 
DIP: 346, LED Chip Red: 12mil Opto-tech Green And Blue: 13mil 
Silan, Ingress Protection: IP65, Aspecto: 1.1, Ingress Protec-
tion: IP65/43, Module Resolution: 16dots * 16dots, Module 
Size: 160mm(W)x160mm(H), Cabinet Resolution(Real): 96 
dots * 64 dots, Cabinet Size: 960mm(W)x640mm(H), Cabinet 
Depth: 150mm, Cabinet Weight: 35kg, Display Viewing Angle 
Horizontal: 110 degree (+10/-10) / Vertical:70 degree (+10/-10), 
Drive Mode constant current driver: 1/4 scan, Display Brightness: 
5000cd/m2, Best Viewing Distance: 10m~70m, Life Span: 50,000 
hours, Max Power Consumption: 1000w/m2, Ave Power Con-
sumption: 400w/m2, Input Voltage: 220V� 10% or 110V 10%, 
Operating Environment Temperature: -20°C ~60°C Humidity : 
10%~95%. 01 estrutura de box struss em alumínio P30, para 
fixação e sustentação dos equipamentos de LED. UNID/DIA 140 30 2 10 5 187 R$ 2.655,00 R$ 496.485,00

4

Filmagem: Sistema de filmagem com 02 câmeras digitais DSLR, 
iluminações (Sungun e fresnel) para as gravações internas e 
durante a noite. rebatedores para gravação de externas durante 
o dia. captação de áudio independente em 5.1 HQ direto da 
mesa de áudio ou ligação direta com microfones Lapela, boom 
e microfone de mão. Equipamentos para gravação: SteadyCam 
com braço articulado, GlideCam de 01(um) metro. transmissão 
do evento instantânea, produção de um DVD ao término do 
mesmo. UNID/DIA 160 50 4 5 20 239 R$ 1.490,00 R$ 356.110,00
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5

Filmagem área com drone: Multi-Rotor, para filmagem e fotos 
aéreas profissionais. Radio Controlada por data-link com piloto 
automático e computador de bordo. Piloto Automático e 
controlador de voo ( com Navegação por GPS e por software 
GroudStation. Eletrônica e tecnologias patenteadas  
Lentes 22mm - f/2.0 / 20mm - f/1.7 / 12-24mm - f/3.5-5.6 / 8mm 
- f/3.5 
• Gravações em Full HD (1920x1080) e 4K (4000x2000 ) 
• Foto Jpeg e RAW 
• Controle de câmera integrado e transmissão de vídeo em full 
HD 
• Monitoramento em tempo real em raio de 3 Km em full HD 
• Imagens sem efeito “gelatinado” ou distorções. UNID/DIA 40 30 30 - - 100 R$ 1.190,00 R$ 119.000,00

6

Edição de vídeo: Decupagem, edição e finalização de vídeos em 
Full HD 1920x1080 de até 5 minutos. 03 (três) ilhas de edição 
com capacidade de transmissão de áudio e video em tempo real. 
Desenvolvimento de animações, artes e vinhetas em 3D e 2D Mo-
tions Graphics. cabine de áudio própria com isolamento acústico 
e ligação direta com as ilhas de edição para gravação das locu-
ções Gravação, tratamento e mixagem de trilha e locução para 
inserção no video. Estúdio de gravação próprio com estrutura 
completa para gravação (iluminação, captação de áudio, fundo 
infinito, chroma key e isolamento acústico) Disponibilização de 
todo material finalizado em full HD através de servidor próprio UNID/DIA 200 50 10 5 10 275 R$ 1.890,00 R$ 519.750,00

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 1.719.825,00 (Hum milhão, setecentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e cinco reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2014 
PROCESSO N.º 207/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE CONTAGEM – CONPARQ E AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE 
CONTAGEM – TRANSCON 
VIGÊNCIA DA ATA: 18 DE MARÇO DE 2015 À 17 DE MARÇO DE 2016 
 
AOS 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2015, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CON-
DIÇÕES 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: MIDIANELE LTDA- ME

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM DESCRIÇÃO UNID PMC CONPARQ TRANSCON TOTAL

VALOR UNI-
TÁRIO REGIS-
TRADO R$ VALOR TOTAL R$
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3

Video Wall: Composição com quatro telas de 42” e ou 47” polega-
das na configuração 2x2. Estrutura de fixação em alumínio Resolu-
ção 1920x1080; 16:9. entrada de video HDMI e VGA. Podendo usar 
cada tela com um video diferente ou todas as telas com o mesmo 
video. Brilho – 700 cd/m2, ou superior; Nível de contraste – 3.500:1, 
ou superior; Resolução individual mínima do módulo – FULL HD 
1920 x 1080 pixels a 60 Hz; Ângulo de visão – 178º V / 178º H 
(tendendo ao limite de 180º); Tempo de resposta – 8ms, ou melhor; 
Cores – 16.7 M; Entradas de sinal do módulo – TCP/IP por Gigabit 
Ethernet; Alimentação elétrica do módulo – AC 100 ~240V; Con-
sumo elétrico total máximo do módulo – 220W, ou inferior; Modo 
de posicionamento – Horizontal (landscape) e Vertical (portrait); 
Unidade de controle remoto – Permite controle e ajuste geral via 
menu interativo;Regime de operação – contínuo – 24x7 e Anti-reten-
ção de imagem. Características Técnicas Complementares: Sistema 
passivo de ventilação, livre de ventiladores e/ou coolers (refrigeração 
forçada);Processador com no mínimo dois núcleos e clock mínimo 
de 2.1GHz; Placa de vídeo com aceleração gráfica e saída digital 
(HDMI/DVI) – Suporte a DirectX 10 – Mín. 256MB Sistema de moni-
toramento e operação remoto com as seguintes funções: Verificação 
de tensão de entrada AC; Verificação de tensão de saída DC. UNID/DIA 100 30 2 132 R$ 1.600,00 R$ 211.200,00

VALOR GERAL DO ITEM: R$ 211.200,00 (Duzentos e onze mil e duzentos reais)

RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO EFETUADO EM 18/03/2015.
CONCORRÊNCIA Nº. 018/2014 - PROCESSO N°. 205/2014 - EDITAL Nº. 103/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA URBANA, 
INCLUSIVE DRENAGEM PLUVIAL, LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUA EM ÁREAS DE RISCO NAS VILAS BANDEIRANTES I E BANDEIRANTES II NA CIDADE DE CONTA-
GEM-MG, NO ÂMBITO  DO PROGRAMA GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA A DESASTRES, AÇÃO APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS EM ÁREAS URBANAS POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 0398.479-85/2012/MINISTÉRIO DA CIDADES/CAIXA.
RAZÕES: CONTRA A DECISÃO DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e METAMORPHOSE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.
RECORRENTE: DEFLOR - DEFESA FLORESTAL LTDA.
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 DEFLOR - DEFESA FLORESTAL LTDA., devidamente qualifi-
cado na peça inicial, CONTRA a decisão da Comissão Permanente de Licitações de considerar as licitantes FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e METAMORPHOSE 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP habilitadas, com fundamento na Lei N º 8.666/93. 
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 ADMINISTRATIVO 
conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação em epigrafe, sendo que a licitante FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. apresentou 
impugnação ao recurso de forma tempestiva.
III - Das Alegações do (a) RECORRENTE, da Impugnação e da Análise do Recurso.
As peças de recurso e de impugnação, que encontram-se apensas ao processo foram motivo de nova análise pelo servidor e membro da Comissão DAGOBERTO 
MOREIRA GUARACY, que assim se manifesta em seu parecer retificado datado de 20 de março de 2015:
“A empresa DEFLOR - DEFESA FLORESTAL LTDA interpôs RECURSO, em 05/Março/2015, frente à decisão de HABILITAÇÃO das licitantes: FLAT ENGENHARIA E CON-
STRUÇÕES LTDA e METAMORPHOSE CONSTRUÇÕES LTDA, por parte da Comissão Permanente de Licitação, pedindo a inabilitação da licitante FLAT ENGENHARIA E CON-
STRUÇÕES LTDA pelo não cumprimento do disposto no Edital no Subitem 6.1.3 Letra “G”, questionando que esta empresa apresentou atestados de capacidade técnica 
“PARCIAL” e sem Registro no CREA e que o escopo e o quantitativo deste atestado, são totalmente incompatíveis com o objeto licitado.
 Alínea “G” do Item 6.1.3 do Edital em epígrafe diz o seguinte:
G) Comprovação da capacidade operacional da licitante através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrados 
na entidade profissional competente comprovando que a LICITANTE (pessoa jurídica) executou diretamente serviços pertinentes e compatíveis em características com o 
objeto da licitação, e possuam relevância e valor significativo, de serviço de: 
• Obras de contenção de encostas.
Verificando mais atentamente a documentação da licitante FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, percebeu-se um EQUÍVOCO NA ANÁLISE ANTERIOR DE 
16/03/2015, que gerou a inabilitação desta licitante, qual seja:
A CAT - Certidão de Acervo Técnico do CREA n° 1420140005774 já constava no processo licitatório na folha 666 e na numeração original apresentada na documenta-
ção da licitante para habilitação, folha 28, a referida certidão tem a assinatura de todos os licitantes da CP 018-2014.
Faz parte desta RETIFICAÇÃO o anexo com a CAT e as devidas assinaturas da CPL - Comissão Permanente de Licitação e dos demais licitantes envolvidos na CONCOR-
RÊNCIA 018 / 2014.
Portanto, o RECURSO interposto NÃO PROCEDE em relação a FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pois, o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA fls. 658/659 
emitido por GILSON ELI DE SOUSA EIRELI, ESTÁ ACOMPANHADO DA RESPECTIVA CAT Nº 1420140005774- Certidão de Acervo Técnico do CREA; conforme fl. 028 da 
licitante e fl. 666 do processo licitatório.
O RECURSO da DEFLOR - DEFESA FLORESTAL LTDA NÃO PROCEDE em face da METAMORPHOSE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, pois, os atestados comprovam nas fls. 
613/614/615, EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO ESTRUTURA E CONCRETO MURO ATIRANTADO CAT 1420120004705 - obra da CONGREGAÇÃO IRMÃS CARMELITAS DIVINA 
PROVIDÊNCIA e, obra da MINAS EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, atestado comprovado nas fls. 617/621 item 04.11.08, MURO DE ARRIMO e acompanhado 
da respectiva CAT; conforme julgamento anterior.
A Lei de Licitações dispõe no § 3º do Art. 43 da Lei de Licitações, qual seja:
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Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
RESUMINDO:
O RECURSO deve ser JULGADO IMPROCEDENTE, pelo fato de que, este NÃO PROCEDE em face das licitantes: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e METAMOR-
PHOSE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.”
Pelo exposto a Comissão Permanente de Licitações reforma a decisão do julgamento do recurso anteriormente efetuado datado de 18 de março de 2015 e considera as 
licitante FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e METAMORPHOSE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP habilitadas para prosseguir no certame.
IV - Da Decisão

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos do Recurso Administrativo impetrado pela licitante DEFLOR - DEFESA FLORESTAL LTDA., negando provimento ao 
mesmo, decidindo pela reforma da decisão proferida no julgamento do recurso anteriormente efetuado datado de 18 de março de 2015 no que concerne a licitante 
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. considerando-a habilitada e mantendo a decisão de habilitação da licitante METAMORPHOSE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP para 
prosseguir no certame.
Contagem, 20 de março de 2015.
Luiz Adolfo Belém 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Jáder Luís Sales Júnior 
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
DECISÃO
RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO:  RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO EFETUADO EM 18/03/2015.
CONCORRÊNCIA Nº. 018/2014 - PROCESSO N°. 205/2014 - EDITAL Nº. 103/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA URBANA, 
INCLUSIVE DRENAGEM PLUVIAL, LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUA EM ÁREAS DE RISCO NAS VILAS BANDEIRANTES I E BANDEIRANTES II NA CIDADE DE CONTA-
GEM-MG, NO ÂMBITO  DO PROGRAMA GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA A DESASTRES, AÇÃO APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS EM ÁREAS URBANAS POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 0398.479-85/2012/MINISTÉRIO DA CIDADES/CAIXA.
RAZÕES: CONTRA A DECISÃO DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e METAMORPHOSE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.
RECORRENTE: DEFLOR - DEFESA FLORESTAL LTDA.
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, conhe-
cendo do Recurso Administrativo impetrado pela licitante DEFLOR - DEFESA FLORESTAL LTDA., negando provimento ao mesmo, decidindo pela reforma da decisão 
proferida no julgamento do recurso anteriormente efetuado datado de 18 de março de 2015 no que concerne a licitante FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
considerando-a habilitada e mantendo a decisão de habilitação da licitante METAMORPHOSE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP para prosseguir no certame.
Contagem, 23 de março de 2015. 
________________________________
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO: JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA Nº. 017/2014 - PROCESSO N°. 187/2014 - EDITAL Nº. 093/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVI-
MENTAÇÃO DE VIAS DIVERSAS NO BAIRRO CHÁCARAS COTIA/CONJUNTO CARAJÁS, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
RAZÕES: CONTRA A DECISÃO DE SUA INABILITAÇÃO 
RECORRENTE: ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA.
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 seu representante legal, pela licitante ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA., devidamente qualificado na 
peça inicial, CONTRA a decisão da Comissão Permanente de Licitações de considerar a mesma inabilitada na Ata de Julgamento dos envelopes “Documentos de Habilita-
ção”, com fundamento na Lei Nº 8.666/93.
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 ADMINISTRATIVO 
conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação em epigrafe, sendo que nenhuma licitante apresentou impugnação ao mesmo.
III - Das Alegações do (a) RECORRENTE, da Impugnação e da Análise do Recurso.
A licitante alega em sua peça recursal o seguinte:
“A certidão apresentada pela licitante ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA., atende indubitavelmente as exigências do Edital, em especial ao do subitem 6.1.2, letra E, que 
trata sobre a regularidade fiscal com a fazenda municipal da sede da Licitante, estando em conformidade com as disposições legais discriminadas no artigo 31 da lei Nº 
8.666/93.(certidão anexa).
Inobstante o atendimento integral das disposições legais do Edital Nº 187/2014, Concorrência Nº 17/2014,  em especial ao do subitem 6.1.2, letra E, na forma disci-
plinada pelo Edital e em total consonância com a lei Nº 8.666/93, inexistindo, portanto, na decisão de inabilitação qualquer fundamentação plausível quanto ao que 
supostamente não foi cumprido, apenas com a mera alegação que a certidão apresentada era referente ao Crédito Mobiliário apenas, não apresentando quanto ao 
Crédito Imobiliário.
Por todo exposto, requer:
3.1 Provimento deste recurso para declarar à empresa Recorrente ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA., HABILITADA no Procedimento 187/2014 - Concorrência 017/2014, 
tendo em vista o cumprimento das normas Editalícias, em especial a norma prevista no subitem 6.1.2 letra E;
3.2 Sejam intimadas as Recorridas INFRATER ENGENHARIA LTDA; TERRAMIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; ABRIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA para que, que-
rendo, contrarrazoarem o presente recurso.”
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A Comissão Permanente de Licitações passa à análise do recurso:
O Tribunal de Contas da União – TCU assim se manifesta com relação à diligência para verificação de documentação, em seu Acórdão 918/2014 – Plenário:
“a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de condenar a inabilitação de licitantes em virtude da ausência de informações que possam ser supridas por diligência, 
sem que essa pesquisa se constitua inserção de documento novo ou afronta à isonomia”
A citada certidão que motivou a inabilitação da Impugnante é emitida pela própria Prefeitura Municipal de Contagem e em diligência efetuada junto ao Setor Respon-
sável foi verificado claramente que a Impugnante estava, na data da licitação perfeitamente legalizada junto ao Município no que concerne à Certidão Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Municipais.
Os motivos elencados pela Impugnante devem portanto prosperar e a Comissão Permanente de Licitações deve reparar sua decisão anterior em obediência aos 
princípios norteadores da Lei 8.666/93.
Pelo exposto a Comissão Permanente de Licitações reforma a decisão anterior e considera a licitante ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA. habilitada para prosseguir no 
certame.
IV - Da Decisão
Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos do Recurso Administrativo impetrado pela licitante ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA., dando provimento ao mesmo, 
decidindo pela reforma da decisão proferida na Ata de Julgamento dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação, habilitando-a para prosseguir no certame.
Contagem, 23 de março de 2015.
Luiz Adolfo Belém 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
DECISÃO
ASSUNTO: JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA Nº. 017/2014 - PROCESSO N°. 187/2014 - EDITAL Nº. 093/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVI-
MENTAÇÃO DE VIAS DIVERSAS NO BAIRRO CHÁCARAS COTIA/CONJUNTO CARAJÁS, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
RAZÕES: CONTRA A DECISÃO DE SUA INABILITAÇÃO 
RECORRENTE: ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA.
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, conhe-
cendo do Recurso Administrativo impetrado pela licitante ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA., dando provimento ao mesmo, decidindo pela reforma da decisão proferida 
na Ata de Julgamento dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação, habilitando-a para prosseguir no certame.
Contagem, 24 de março de 2015. 
________________________________
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 20 de Março de 2015.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SEGUROS DE VIDA EM GRUPO PARA ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CONTAGEM
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade:  Código: Fonte: ÓRGÃO

1071.04.128.0046.2272 339039-53 010000 SEAD

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL 1 R$ 5.520,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 5.520,00
Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 5.520,00 (Cinco mil, quinhentos e vinte reais).
Jáder Luis Sales Júnior
Pregoeiro
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL no valor de R$ 5.520,00 (Cinco mil, quinhentos e vinte 
reais), modalidade Pregão Presencial nº 006/2015, homologo a licitação para a respectiva contratação.
Contagem, 20 de Março de 2015.
Rafael Silveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 09 de Março de 2015.
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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2014
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIAS TÉCNICAS NA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICAS, 
AVALIAÇÕES PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇÕES, LOCAÇÕES E REVONAÇÕES DE CONTRATOS DE LOCAÇÕES A SEREM REALIZADOS EM QUALQUER REGIÃO DENTRO DO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade:  Código: Fonte: ÓRGÃO

1071.04.122.0001.2271 339039-05 010000 SEAD

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL ESTIMADO

LDO AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA. 1 R$ 22.000,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 22.000,00
Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais).
Jáder Luis Sales Júnior
Pregoeiro
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora LDO AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA. no valor de R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), modalidade Pregão Presencial nº 
059/2014, homologo a licitação para a respectiva contratação.
Contagem, 09 de Março de 2015
Rafael Silveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEAD Nº 005, de 23 de março de 2015.
Delega competência para a prática dos atos que especifica e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - interino, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município 
de Contagem, combinado com os Artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; e, considerando, ainda, o que dispõe o Artigo 8°, do Decreto n° 
29, de 18 de março de 2013 e alterações; bem como, em obediência ao princípio fundamental da delegação de competência, utilizada como instrumento de descentra-
lização administrativa com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões;    
R E S O L V E:
Art.1º  DELEGAR competência aos Secretários Adjuntos de Administração para, no âmbito dos órgãos da Secretaria Municipal de Administração, abaixo identificados, 
observadas as disposições legais e regulamentares, especialmente a manifestação prévia e indispensável do órgão de assessoramento jurídico, praticar os seguintes 
atos:
I - ao Servidor GERALDO MÁRCIO ALVES GUIMARÃES, nomeado no cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto Executivo de Administração, para:
a) ordenação de despesas, nos limites dos créditos orçamentários respectivos, observada a competência da Câmara Orçamentária de Administração Financeira – 
COAF e condicionada a sua prévia e expressa autorização, no âmbito do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGP;
b) assinatura de contratos, convênios e outros ajustes e seus aditamentos, que tenha como parte a Secretaria Municipal de Administração, especificamente que 
envolva diretamente atribuições de competência do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGP, com a devida homologação da Procuradoria Geral do Município;
II - ao Servidor RAFAEL SILVEIRA, nomeado no cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto de Administração, para:
a) ordenação de despesas, nos limites dos créditos orçamentários respectivos, observada a competência da Câmara Orçamentária de Administração Financeira – COAF e 
condicionada a sua prévia e expressa autorização, no âmbito do Departamento de Suporte e Infraestrutura – DESIN, e do Departamento de Gestão de Recursos Logísti-
cos – DEGREL;

c) assinatura de contratos, convênios e outros ajustes e seus aditamentos, que tenha como parte a Secretaria Municipal de Administração, especificamente que 
envolva diretamente atribuições de competência do Departamento de Suporte e Infraestrutura – DESIN, e do Departamento de Gestão de Recursos Logísticos - DEGREL, 
com a devida homologação da Procuradoria Geral do Município; 
d)  assinatura de todos os procedimentos referentes aos processos licitatórios, inclusive os processos de dispensa  de licitação e de inexigibilidade.
§1º   Do disposto nas alíneas “b”, dos incisos I e II, deste artigo, fica ressalvado o que dispõe os incisos I e II do Artigo 3º do Decreto n° 29, de 18 de março de 2013, 
que delega competências às Secretarias Municipais e Órgãos a elas equiparados.
§2º    A ordenação de despesas de que trata alíneas “a”, dos incisos I e II, deste artigo, engloba os estágios de empenho e liquidação, com emissão das Notas de Empe-
nho - NE e da Nota de Autorização de Pagamento - NAP, respectivamente. 
§3º   É vedada a subdelegação das competências estabelecidas por esta Portaria.
Art.2º    Excetua-se do disposto no inciso I, do Artigo 1º, desta Portaria, a competência  de assinar os atos administrativos referentes à vida funcional dos servidores 
públicos da Administração Direta do Município de Contagem, citadas no Artigos 2º do Decreto nº 030, de 25 de janeiro de 2005.
Parágrafo único. Os casos referentes a nomeação, exoneração, designação, dispensa, demissão, destituição de servidores, bem como a cessão de servidor para exercício 
em órgão ou entidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios, que serão de competência exclusiva da Chefe do Poder Executivo.
Art.3º    Ficam convalidados os atos praticados e as decisões proferidas pelo Servidor Geraldo Márcio Alves Guimarães, Secretário Adjunto Executivo de Administração 
e pelo Servidor Rafael da Silveira, Secretário Municipal de Administração, nos termos estabelecidos nos incisos I e II, do Artigo 1º, desta Portaria, realizados entre a data 
de 1º(primeiro) de janeiro de 2015   e a data da vigência desta Portaria.
Art.4º    Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5º    Fica revogado a Portaria SEAD nº 035, de 1º de setembro de 2014.
  REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio do Registro, em Contagem, 23 de março de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino
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Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA SEDSCON N.º 029/2015,DE20  DE MARÇO DE 2015
OSECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, contidas na lei complementar Municipal n.º142, de 29 de maio de 2013.
CONSIDERANDO;
A Lei complementar n.º105de 20 de janeiro  de 2011que institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos para os servidores público do Município de Contagem da 
Administração Direta que integram os Quadro Setoriais da Administração;
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão, para, sob a presidência do primeiro membro, apresentar minuta do plano de carreira para a Guarda Municipal
I-Daniel  Pereira da Silva                    matrícula n.º 36.205-0  SEDSCON
II-Arlindo Júnio Pereira de Almeida   matrículan.º 36.184-4  SEDSCON
III-Marcos Adriano dos Anjos matricula n.º33.024-8  SEDSCON
IV- Déa Lúcia Eustáquio da Silva   matriculan.º 25.231-0SEDSCON
V-Michel Wagner Leo de Oliveira        matrícula  n.º 36.289-1 SEDSCON
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Contagem,20de  março de 2015
José Rodrigues da Silva
Secretário Municipal de Defesa Social

Extrato da Portaria nº 038, 23 de março de 2015, da Corregedoria da Guarda Municipal
Substituição de Comissão Discplinar
Processado: H.F.S.D., matrícula 36.244-1, Guarda Municipal
Comissão Processante: Presidente: Philippe Augusto Lopes Ferreira
Membros: Patrícia Pereira Diniz
                 Yasmine Luciane Maia Bernardes
Secretaria Municipal de Defesa Social, Contagem, aos 23 de março de 2015.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º 18.715.508/ 0001-31, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, 
n.º 200, bairro Camilo Alves, Contagem, MG, neste ato representado pelo Sr. IVAYR NUNES SOALHEIRO, brasileiro, casado, Secretário Municipal de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade de Contagem (SEMAS), inscrito no CPF sob o n.º 709.662.906-82, portador da CI n.º M - 3.969.544, expedida pela SSP-MG, nos termos do artigo 
1.º, II, do Decreto  Municipal  29/ 2013,  doravante denominado COMPROMITENTE, e a empresa BAR E LANCHONETE GUT LAIF LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o  n.º 86.673.902/0002-95, com sede na Rua Tiradentes, nº 3280, loja 04/05, bairro Industrial, CEP: 32.230-020, neste ato representada 
pelo   Sr. JOSÉ JOÃO RODRIGUES, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n.º MG-21.319.961-0, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF sob o 
n.º 682.832.456-00, residente na Rua Chuva de Ouro nº 125, Jardim Alterosa, Betim/MG, na forma de seu Estatuto Social, doravante denominado COMPROMISSÁRIA, 
celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, de acordo com as cláusulas e condições abaixo:
I - DA MOTIVAÇÃO:
Processo Administrativo nº 04883/2013-03A 
A COMPROMISSÁRIA é a responsável pelo empreendimento instalado e localizado no endereço constante do preâmbulo e de acordo com os autos do processo adminis-
trativo n.º 04883/2013-03A, exerce a atividade de Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; 
Restaurantes e similares, tudo em conformidade com as informações prestadas no Estatuto Social da Empresa e as fs. 01. v., do referido processo.
Em 02/04/2013, Parecer Ambiental (f. 08) opinou pela emissão de Alvará Provisória concedendo prazo não superior a 12 meses para o cumprimento das exigências do 
licenciamento ambiental. Retirado pela COMPROMISSÁRIA no mesmo dia do recebimento do FOB – (08/04/2013) f. 09.
Em 17 de fevereiro foi enviado – via AR – Notificação Extrajudicial para que o requerente comparecesse junto a SEMAS, para dar regular andamento do processo e 
encerrá-lo no prazo máximo de 90 (noventa) dias – f. 14.
Em 22/01/2015, foi apresentando Relatório Técnico nº 005/2015 pelo biólogo GILMAR FERREIRA DO CARMO, onde constatou a deficiência técnica no laudo de ruído 
apresentado pelo requerente, pois, encontravam-se ausentes o Certificado de Calibração dos Equipamentos utilizados nas medições, as tabelas de medições com datas 
e durações das mesmas, e cálculos de níveis corrigidos (Lc) e de ruído de fundo (La) de acordo com o que se exige nas normas NBR 10.151 e 10.152/87- fl. 18.
Em 03 de fevereiro de 2015 foi apresentando Relatório pelo Diretor de Fiscalização Ambiental – Sr. José Paulo Gandra apresentando a série histórica dos vários eventos 
e ocorrências praticados pelo Requerente. 
As fl. 47 e 49 demonstram que foi concedida, ao requerente, Autorizações Temporárias para a realização de eventos com data e horário previamente estabelecidos.
Constata-se que até o presente momento, o requerente Sr. José João Rodrigues não formalizou o Formulário de Orientação Básica, tampouco, obteve a certidão de 
regularidade Ambiental.   
Processo Interno – 035/2012
Em 12 de novembro de 2010, foi lavrado Auto de Embargo e Interdição, por execução de música ao vivo sem autorização do órgão competente.
Em 16 de junho de 2012 foi lavrado novo Auto de Embargo e Interdição nº 08037 (f. 04), uma vez que, foi constatada atividade de execução de música ao vivo em 
níveis sonoros acima do estabelecido pela legislação pertinente e sem a devida licença ambiental. Foi determinado que ao embargado a paralisasse toda a atividade 
sonora até a regularização ambiental junto ao órgão competente.
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Em 12 de janeiro de 2013, foi lavrado Auto de Fiscalização nº 035621 (f. 06) por constatar a execução de música ao vivo em níveis sonoros de até 78 dB(A) o que 
gerou a lavratura do Auto de Infração nº 006153 (f. 05), por emitir ruídos nas demais áreas acima dos níveis estabelecidos para o conforto acústico da comunidade 
e Descumprir determinação da SMA de adoção de medidas que visem o enquadramento das emissões sonoras ou atmosféricas, das vibrações, dos efluentes líquidos 
ou dos resíduos sólidos aos limites legais; em processos de licenciamento, autorização ou declaração de caracterização do empreendimento, medidas estas relativas a 
cumprimento de condicionantes ou outras existentes no processo, conforme tipificado nos artigos 15 e 17, item 5 e 7 do Anexo I do Decreto Municipal nº 11.292/2004 
c/c a Lei nº 3789/2003 – ff. 5. 
Em 23/08/2013, novamente foi lavrado Auto de Embargo e Interdição nº 008591 (f. 08) por execução de música ao vivo instrumentalizada e com equipamento de 
amplificação e caixas acústicas, cujo som atingiu 78 dB(A), portanto acima dos limites permitidos por Lei além de não possuir licença para atividade sonora.
Em 06/09/2013 às 22h45min, no referido estabelecimento comercial, foi lavrado Ficha de medição de Ruído e constatado ruído equivalente a 80 dB(A) – f. 11.
Em 13/09/2013, lavrado Auto de Fiscalização nº 036121 (f. 14) por descumprimento ao Auto de Embargo e Interdição nº 036121 e, consequente lavratura de Auto de 
Infração n° 006204 (f. 15).
Já em 17/12/2014, a SEMAS lavra novo Auto de Fiscalização nº 37790 (f.  por descumprir as diretrizes exigidas no Formulário de Orientação Básica nº 00323/2013 de 
02/04/2013 que se encontra vencido desde 21 de setembro de 2013, gerando com isso, mais uma infração cometida pelo requerente – AI. 06808 (f. 18)      
Processo nº 18192/2013-03A 
Auto de Infração nº 6204 julgado em 13 de outubro de 2014, autuado intimado da decisão em dia 01/12/2014. Apresentou tempestivamente Pedido de Reconsidera-
ção que se encontra a espera de análise e julgamento.
Processo nº 00249/2015-03 
Auto de Infração nº 6808 – o autuado foi citado em 23/12/2014 e apresentou defesa em 02/01/2015, aguardando análise jurídica e julgamento.
II  - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
17.   Considerando que o licenciamento ambiental e a apuração de infração administrativa são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previstos 
nos artigos 2.º, III; 9.º, IV e IX e 10 da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos artigos 17 e 19 do Decreto n.º 99.274/ 1990 e na Resolução/ CONAMA n.º 237, de 19 
de dezembro de 1997.
18.  Considerando que o Decreto Estadual n.º 44.844, de 25 de junho de 2008, no § 3.º do artigo 14, dispõe que o funcionamento da empresa concomitante-
mente com o trâmite do processo de licenciamento ambiental dependerá da Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta;
19.  Considerando a previsão do art. 79-A, da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, c/ c a Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que acrescentou o 
parágrafo 6.º ao art. 5.º da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, que rege a Ação Civil Pública, de que os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA ficam autoriza-
dos a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores;
20.  Considerando que o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais e infraconstitucionais, está fundado, entre 
outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral, decorrendo para o Poder Público e coletividade deveres e obrigações de variada na-
tureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição 
in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se acumulam, se for o caso (STJ – Recurso Especial n.º 605.323/ MG; 2003/ 0195051-9);
21.  RESOLVEM firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, mediante as seguintes cláusulas e condições livremente pactua-
das: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 O objeto do presente TAC é a adequação da situação da COMPROMISSÁRIA, diretamente ligada ao empreendimento descrito no item 1, do tópico intitulado 
MOTIVAÇÃO, supra, às normas ambientais vigentes, observando-se o disposto em suas cláusulas, em especial ao cumprimento das obrigações constantes da Cláusula 
Segunda.
A COMPROMISSÁRIA deverá cumprir, no prazo de 120 (Cento e vinte) dias, as seguintes Diretrizes Ambientais constantes no FOB: 00323/2013 – fls. 09 do Processo: 
04883/2013-03A (FCE):
II.1 – Apresentar projeto executivo de Combate a Incêndio e Pânico, acompanhado da respectiva ART (prazo 120 dias);
II.2 – Requerimento de licença conforme modelo da SEMAS (prazo 30 dias);
II.3 – Cópia do Alvará de localização e funcionamento noturno atualizado (60 dias);
II.4 – Última alteração contratual consolidada (prazo 30 dias);
II.5 – Cartão do CNPJ atualizado (prazo 30 dias);
II.6 – Apresentar o Laudo de Ruídos elaborado por profissional legalmente habilitado, acompanhado de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), segundo a norma 
ABNT 10.151 e, em caso de ruído acima do legalmente permitido, apresentar as medidas mitigadoras e de controle e certificado de calibração dos equipamentos uti-
lizados nas medições (prazo 60 dias);
II.7 – Termo de Responsabilidade conforme modelo da SEMAS (prazo 30 dias);
II.8 – Cópia da identidade e CPF do representante legal e/ou procurador (prazo 30 dias); 
II.9 – Certidão negativa de débito financeiro de natureza ambiental (prazo 120 dias); 
II.10 – Apresentar procuração do responsável pelo processo de licenciamento ambiental (prazo 30 dias);
II.11 - Apresentar a guia de recolhimento do preço público de análise quitada no valor de R$ 135,76 (Cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), no Código 
4411, de acordo com o Decreto 1.209, de 24/ 8/ 2009) - (prazo 30 dias);
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente termo será efetuada pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMAS. O presente termo não restringirá ou inibirá as ações de controle, fiscal-
ização, monitoramento ou acompanhamento da citada Secretaria, nem limitará ou impedirá o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares 
inerentes ao poder de polícia administrativa.
CLÁUSULA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO
O descumprimento dos prazos e obrigações da Cláusula Segunda do presente Termo, pela COMPROMISSARIA, sem prejuízo das demais sanções cíveis, penais e adminis-
trativas cabíveis, importará:
a) Suspensão total e imediata das atividades da empresa até regularização do item descumprido;
b) Aplicação de multa única de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) devendo este valor ser atualizado monetariamente desde a data da assinatura até a data do efe-
tivo pagamento, pelo descumprimento dos prazos e/ou obrigações da Cláusula Segunda do presente Termo.
c) Encaminhamento de cópia dos autos do processo ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis.
Parágrafo único: Os valores porventura devidos pela COMPROMISSÁRIA serão depositados em conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Contagem, instituído 
pela Lei Municipal 4.130/ 2007, mantida na CEF (Caixa Econômica Federal), Agência 0893, conta-corrente n.º 273-4, operação 006.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE
Os sócios da empresa BAR E LANCHONETE GUT LAIF LTDA – ME, não estão isentos de responsabilidade ambiental por eventuais danos ocorridos, uma vez que, neste 
caso, a responsabilidade é objetiva e solidária. 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO TERMO
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O presente termo passa a produzir efeitos legais a partir de sua assinatura e terá vigência até o cumprimento integral das obrigações da Cláusula Segunda e respectivos 
prazos.
§ 1.º – Os prazos e as condições constantes das obrigações previstas no presente Termo poderão ser prorrogados ou alterados mediante justificativa técnica fundamen-
tada, caso fortuito ou força, a ser apresentado pela COMPROMISSÁRIA antes do vencimento do prazo ou condição, devendo o requerimento ser submetido à aprovação 
prévia pela SEMASS, sob pena de rescisão de pleno direito e aplicação das sanções previstas.
§ 2.º – Não correrão os prazos contra a COMPROMISSÁRIA em virtude de eventuais atrasos ou omissões atribuídos única e exclusivamente à administração municipal de 
Contagem, Estado de Minas Gerais ou União.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO JUDICIAL
A inexecução total ou parcial de quaisquer das obrigações do presente Termo acarretará em sua rescisão de pleno direito e em sua execução judicial, com os demais 
consectários estabelecidos em lei, como TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, na forma do artigo 5.º, § 6.º da Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985.
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS
As obrigações constantes da CLÁUSULA SEGUNDA deverão ser rigorosamente cumpridas nos prazos, com possibilidade de prorrogação por igual ou diverso período, 
mediante requerimento fundamentado a ser apreciado pela SEMAS, sob pena de aplicação das penalidades previstas no presente termo e adoção das medidas   legais 
cabíveis à espécie. 
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Termo, bem como sua execução judicial em caso de descum-
primento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Por estarem às partes compromissadas e ajustadas, firmam o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, contendo 10 (dez) cláusulas e 6 (seis) laudas, livres 
de qualquer vício de vontade ou consentimento, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais.
Contagem, 20 de março de 2015.
MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
IVAYR NUNES SOALHEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
BAR E LANCHONETE GUT LAIF LTDA – ME
 JOSÉ JOÃO RODRIGUES.
CPF n.º 682.832.456-00
TESTEMUNHAS:
1)______________________________________
Nome
CPF:
2)______________________________________
Nome
CPF:

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  067/2014 - cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE ÓRTESES, PRÓTESES E 
MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICIPIO DE 
CONTAGEM – Data: 14 de Abril de 2015 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- Eliana Alves da Silva – Pregoeira SMS. Em 23 de Março de 2015.

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  12/2015 - cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONTAGEM – Data: 13 de Abril de 2015 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- Eliana Alves da Silva – Pregoeira SMS. Em 23 de 
Março de 2015.
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  13/2015 - cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MUDANÇA 
DE FAN-COIL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MATERNO INFANTIL, ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
CONTAGEM – HMC, SITUADO À AVENIDA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, BAIRRO CINCO, Nº 4495, CONTAGEM – MG – Data: 09 de Abril de 2015 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- Eliana Alves da Silva – Pregoeira SMS. Em 23 de Março de 2015.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

Conselho Municipal do Idoso de Contagem- COMIC
Edital  da eleição dos representantes da Sociedade Civil - Biênio-2015-2017
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O  Presidente do  Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público os procedimentos para o processo de 
escolha dos representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal do Idoso de Contagem, de acordo com a Lei Federal n° 8.842 de 04 de janeiro de 1994 e Lei Mu-
nicipal n° 4.697 de 03 de dezembro de 2014, Regimento Interno de 2006  e pelo disposto neste edital.
Art. 1° - COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem é um órgão deliberativo e                  paritário, composto por 14 (quatorze) membros titulares e 14 (qua-
torze) membros suplentes,    representantes da Sociedade Civil e do executivo, os quais exercem função de Conselheiros sendo:
I – dois (02) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
II – dois (02) representantes da Secretaria Municipal de Saúde; 
III – dois (02) representantes da Secretaria Municipal de Educação; 
IV – dois (02) representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
V – dois (02) representantes da Autarquia Municipal de Transito e Transporte, - TRANSCON       VI –dois (02) representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania; 
VII - dois (02) representantes da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso;
VIII – quatorze (14) representantes de instituições não governamentais ligadas a áreas, reconhecidas municipalmente, dentre os quais seis (06) deverão ser idosos  
acima de 60 anos e dois (02) deverão ser representantes de ensino superior do corpo docente ou discente e administrativo atuantes no Município.
§ 1° - A função de conselheiro é considerada como de interesse público e relevante e o seu exercício não é remunerado.
§ 2° - O presente edital disciplina a escolha dos membros da Sociedade Civil, conforme o inciso VIII do artigo 1°. 
§ 3º - Para disciplinar o processo de escolha, o COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem instituirá uma comissão organizadora.
§ 4º - O processo de escolha para a função de membro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Contagem, compreenderá as seguintes etapas:
a)formação da comissão organizadora eleitoral;
b)assembleia de eleição;
c)nomeação e posse;
d)Curso de capacitação para os conselheiros eleitos.
Art. 2° - Poderá se inscrever para participar do processo de eleição como eleitora a instituição e/ou grupo que realiza ações voltadas a pessoa idosa que comprove:
I – ter por missão, definida em estatuto próprio, o atendimento, promoção, defesa, garantia de direitos, estudo, pesquisa ou objetivos congêneres em relação a pessoa 
idosa;
II –possuir funcionamento devidamente comprovado até a data de publicação deste edital;o responsável e/ou coordenador(a)  da instituição  ou grupo deverá apresen-
tar um documento atestando a data de início das atividades  e caracterização das mesmas, respondendo pelas informações prestadas; 
III – apresentar formulário de inscrição de instituição eleitora devidamente preenchido, conforme o voto na  assembleia geral na instituição e/ ou grupo,com cópia da 
ata eleição dos(a) representantes eleitos(a) para direito de voto.
Art. 3° - Para participar do processo eleitoral  como candidato ao assento no COMIC, a instituição ou grupo deverá:
I –ter por missão, definido em estatuto próprio, o atendimento, promoção, defesa, garantia de direitos, estudo, pesquisa ou objetivos congêneres em relação a Pessoa 
Idosa;
II – possuir funcionamento até a data de publicação deste edital, o responsável e/ou coordenador(a)  da instituição e/ou grupo deverá apresentar um documento ates-
tando a data de início das atividades e caracterização das mesmas, respondendo pelas informações prestadas; 
III – apresentar formulário de inscrição da  instituição e/ou grupo  devidamente preenchido, conforme o voto na assembleia geral da instituição e/ou grupo, com cópia 
da ata da eleição dos(a) representantes eleitos(a);
IV – anexar ao formulário de inscrição da instituição e/ou grupo que apresentará candidato(a), os documentos específicos requisitados a cada um dos segmentos que 
tem assento no COMIC;
V  – apresentar cópia dos documentos pessoais – carteira de identidade e CPF – dos(a) representantes eleitos(a) nas instituições e ou grupos os quais serão indicados 
para eleição.
Art. 4° - As Instituições da Sociedade Civil podem apresentar candidato a um único, assento do COMIC, dentre os seguintes:
I – instituições que desenvolvam atividades na área da assistência social voltado a pessoa idosa;
II – instituições de Longa Permanência para Idosos e Instituições similares;
III – instituições Civis de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa;
IV – instituições Religiosas;
V – instituição de Ensino Superior (corpo discente, docente e administrativo).
Art. 5° - A candidatura de cada instituição e/ou grupo estará subordinada à comprovação dos requisitos específicos exigidos para cada assento, bem como dos requisi-
tos comuns elencados no art. 3º do presente edital.
Art. 6º – Para fins deste edital, consideram-se instituição e ou grupo, aquelas que desenvolvam atividades voltadas para pessoa  idosa;  os que prestam serviços  nas 
áreas da saúde, assistência social, educação, esporte e lazer, entre outros.
Parágrafo Único – Para indicar candidato(a), a instituição e/ou grupo através do(a) coordenador(a) ou responsável deverá  apresentar documento atestando o início das 
atividades e sua caracterização,  essas deverão ser  voltadas a população idosa o(a)  mesmo(a) responsabilizará pelas informações prestadas.
Art.7º- Para indicar candidato(a ) ao assento reservado as instituições de longa permanência com caráter filantrópico que atua com  pessoa idosa e/ou  instituições 
similares que prestam atendimento a pessoa idosa,  deverá apresentar comprovação de funcionamento até a data da publicação deste edital.
Art.8º- Para fins deste edital, consideram-se instituições civis de direitos da pessoa idosa, as instituições não governamentais que militam na defesa dos interesses  indi-
viduais e  coletivos da pessoa  idosa.
Parágrafo Único – Para indicar candidato(a)  a instituição deverá apresentar relatório de atividades dirigidas a pessoa idosa  documentalmente comprovadas.
Art.9º- Para os fins deste Edital, consideram-se instituições religiosas aquelas que desenvolvam atividades de atendimento a pessoa idosa e promovam a sua participa-
ção junto à comunidade e possuem em seu estatuto a finalidade religiosa dentre seus fins.
Parágrafo Único – Para indicar candidato(a), a instituição deverá apresentar os seguintes documentos:
I – estatuto, registro ou outro documento que comprove a existência legal da instituição;
II- relatório de atividades dirigidas a pessoa idosa documentalmente comprovadas, descrevendo o período de início das atividades, as informações serão  de responsabi-
lidade   do(a) coordenador(a) e/ou do responsável legal.
Art.10- Para indicar candidato ao assento junto à instituição de ensino superior, promovendo graduação em áreas de atuação à pessoa idosa, a mesma deverá apresen-
tar documento comprobatório de legalidade institucional, podendo ser representante do corpo diretor docente,  discente  ou  demais funcionários.
Art. 11- As instituições ou categorias que pleiteiam vaga no COMIC para o biênio 2015-2017 deverão apresentar chapa composta de titular e suplente. Sendo o titular 
ou suplente da chapa credenciados para votar.
Art. 12- É vedado às instituições civis indicarem pessoas que não façam parte do quadro funcional, associativo, ou que tenha qualquer vinculação com administração 
pública  em cargo de confiança do poder executivo municipal.
Parágrafo Único- A participação de seus representantes junto ao COMIC perpassará pela autonomia garantida pela instituição e/ou grupos representado(a).
Art. 13- As instituições e/ou grupos que se cadastrarem como eleitoras ou candidatas deverão se dirigir à sede do COMIC, situado a Avenida João César de Oliveira, nº 
3.481, 4º andar, Eldorado, Contagem, Telefone: 3392 2810/ 3392 2813, munidas da documentação exigida, ou ainda, nos grupos de convivência com seus respectivos 
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coordenadores, sendo responsabilidade do grupo a entrega do cadastro impreterivelmente na data estipulada nesse edital. O período do cadastramento será do dia 
02//04/2015 à 13/04/2015, nos horários de 09:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas.
Art. 14- A análise da documentação das instituições e/ ou grupos candidatos e das instituições e ou grupos eleitores será realizada pela  comissão eleitoral no prazo de 
até cinco (05) dias úteis, após o término do cadastro.
Parágrafo Único- Após a análise da documentação, a comissão eleitoral publicará  no Diário Oficial do Município a relação das instituições deferidas, indicando a qual 
assento cada uma delas concorre.
Art. 15- As instituições e/ou grupos que solicitaram cadastramento, seja como candidatas, ou como eleitoras, que tenham sido consideradas inabilitadas, poderão 
recorrer da decisão, no prazo de três (3) dias úteis a contar  da data de publicação.
Parágrafo Único- O recurso será dirigido à comissão eleitoral, que deverá manter ou não sua decisão, no prazo de três (03) dias úteis, para em segunda e última instân-
cia ser julgado, no prazo também de três (03) dias úteis. 
Art. 16- A escolha das instituições  e/ou  grupo que irão compor o COMIC para o biênio 2015-2017 será realizada em sessão pública no dia 28 Abril 2015, das 13:00 às 
16:30 horas, no Espaço Bem Viver Mário Covas, localizado à rua Manoel de Mattos, 162 Bairro Central Park- Contagem –MG.
Art. 17- Processo de Escolha – Votação:
I - cada instituição cadastrada como eleitora ou como candidata terá direito a dois(02) votos para cada assento no COMIC;
II – cada instituição candidata e/ou eleitora, poderá comparecer com o número de até 10 votantes, desde que sejam representantes do grupo e/ou instituição previa-
mente indicados no ato da inscrição, incluindo o titular e o suplente. Será permitido a indicação de suplentes votantes em caso de falta justificada através de docu-
mento assinado pelo responsável legal.  
III – a cédula que conter 3 (três)ou mais votos será anulada;
IV - cada candidato titular ou suplente terá 02 (dois) minutos para apresentação de sua proposta, conforme inscrição.
Parágrafo Único- Não será aceito voto por  procuração, somente  será permitido os votantes indicados para suplentes em caso de ausência justificada através de docu-
mento  assinado pelo responsável e/ou coordenador(a).
Art. 18- O mandato dos representantes das instituições civis é de 02 (dois) anos permitida à recondução por mais dois (02) anos consecutivos, conforme a lei nº 
4.697/14. e regimento interno do COMIC.
Art. 19- A comissão eleitoral disponibilizará durante a assembleia eleitoral a relação das instituições candidatas, organizadas em ordem alfabética.
Art. 20. - A  apuração  dos votos será feita pela comissão eleitoral, imediatamente após o término da assembleia.
Art. 21- A instituição  e/ ou grupo mais votada em cada categoria será eleita e ocupará o correlativo assento no COMIC.
Parágrafo Único – Em caso de empate, será considerada eleita a instituição que tiver maior tempo de funcionamento, devidamente comprovado e, se ainda permanecer 
o empate, o desempate será por sorteio, imediatamente após a eleição.
Art. 22- Será registrado em ata todo o processo eleitoral que deverá conter sua descrição detalhada, inclusive a classificação de todos os candidatos votados.
Art. 23- O resultado final do processo eleitoral será publicado no Diário Oficial de Contagem.
Art. 24- A posse dos (a) candidatos(a)  eleitos(a) ocorrerá em ato solene e serão  nomeados  pelo Exmo. Senhor Prefeito do Município de Contagem ou  seu represent-
ante.
Art. 25- A comissão eleitoral é competente para decidir sobre quaisquer casos ou situações não previsto em lei ou neste edital.
Art. 26- A comissão eleitoral é designada por Resolução, de competência do (a) Presidente (a) do Conselho Municipal do Idoso de Contagem. Esse edital entra em vigor 
na data de sua publicação.
Ildeu  Ribeiro dos Santos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem

Conselho Municipal do Idoso de Contagem - COMIC
RESOLUÇÃO Nº 002  de 12 março de 2015.
Dispõe sobre a criação da Comissão Eleitoral para escolha dos representantes da Sociedade Civil, para o biênio 2015 a 2017.
O Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem- COMIC, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei 4697/14, de 03 de Dezembro de 2014, e con-
forme Reunião Ordinária no dia 12 de março de 2015, resolve:
Art. 1º - Constituir Comissão Eleitoral para a escolha dos representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, para o biênio 2015 
a 2017.
Art. 2º – A Comissão será constituída por:
I- Representantes do Governo:
a) Omerene Lúcia Cardoso Pessanha – Secretaria Municipal de Saúde. 
b) Marisol Ramos Cobo – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
c) Márcio de Oliveira Júnior – Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e atenção ao Idoso – SEPEDI.
II- Representantes da Sociedade Civil:
a) Rita de Cássia Pio Vieira Maciel - “Mametuoiassimbelecy – Mãe Rita” FONSANPOTE – Fórum Nacional de Segurança Alimentar Nutricional dos Povos Tradicionais de 
Matriz Africana.
b) José William da Silva – Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe.
c) Graziele Andrade Resende – Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS
Art.3º - Esta Comissão organizará e coordenará o processo de escolha dos representantes da Sociedade Civil, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de 
Convocação.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 12 de março de 2015.
Ildeu Ribeiro dos Santos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem
COMIC

C.M.D.P.D.

ATA DA 79ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD
No dia 11 (onze) do mês de Fevereiro de 2015, às 14h00, na sala de reuniões da Escola Municipal Antônio Carlos Lemos, rua das Paineiras, 1500 – Eldorado – teve início 
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a septuagésima nona (79ª) reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Contagem - CMDPD, com a presença dos 
seguintes conselheiros municipais: Luciano Alves Gomes, representante (Titular), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação; Marcelo Lino da Silva  
(Titular),  representante da Secretaria Municipal de Educação; Elaine Andréa Barbosa Borges, (Titular) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano; Célio Pereira Soares, representante (Titular), da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem- TRANSCON; Maria Alice da Piedade (Titular)  e  Mar-
lene Aparecida Torres Fernandes (suplente), do Grupo de Inclusão Escolar de Contagem – GIEC, representantes de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência 
múltipla; Héldea Ângela dos Santos Braga (Titular), da Associação dos Surdos de Contagem, representante de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência 
auditiva; Maurício Peçanha, (Titular), Associação dos Deficientes de Contagem - ADC, representante de Entidades que atuam juntos às Pessoas com Deficiência Visual; 
Rovânia Efigênia Freitas,(Titular), do Centro de Atendimentos e Inclusão Social – CAIS, representante de Entidades que atuam junto às Pessoas com Deficiência 
Intelectual;  Ermelinda Pereira de Menezes (Titular), da  Associação Eldorado de Apoio à Vida, representante de Entidades Prestadoras de Serviços na Área de Habilita-
ção e Reabilitação das Pessoas com Deficiência; Vanjo Aparecido Barcelos (Titular), Operadores de Transporte Programa Sem Limite e Paulo Raimundo da Conceição 
Prado, (Suplente),  do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros Metropolitanos – SINTRAM, representantes dos Operadores de Transporte Coletivo do 
Município de Contagem; Jaime Ricardino da Costa, (Titular) e Agostinho José dos Santos (Suplente) representantes de Usuários da Política Pública da Pessoa com 
Deficiência. Também participaram: Hamilton Lara Moreira, Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso – SEPEDI; Michele 
Musa Lopes, Alice Pereira e Josy Silva, do Grupo A-MAIS – Contagem, da Comunidade da Pessoa com Autismo, Samuel (filho da conselheira Maria Alice) usuário da 
política pública da pessoa com deficiência; e  Ane Grazziela do Amaral Perpétuo Oliveira, da comunidade surdocega, e sua filha Emanuele. Estiveram ainda presentes, 
Antônio Augusto de Souza Loures, Fátima Lopes de Magalhães e Anderson Elias da Silva, técnicos do CMDPD, bem como a Intérprete de LIBRAS, Ana Carolina de Lima. 
O presidente Marcelo Lino abriu os trabalhos e agradeceu a presença de todos.  A plenária consentiu, a pedido do conselheiro Célio, um momento de oração. Em 
seguida começou a sessão de informes: O primeiro a falar foi o Sr. Célio. Entregou ao CMDPD um conjunto de Leis e Normas referentes a  garantia de vagas de 
automóveis e de Acessibilidade nas vias públicas para pessoas com deficiência (Lei Federal 10.098, de 19/12/2000, Resoluções 302,303 e 304 do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAM). Também, deixou cópia da Portaria 051, de 04 de novembro de 2014, da TRANSCON que prorroga até o dia 30 de junho de 2015, a autorização 
do uso do Cartão BH-Bus para a gratuidade do transporte público em Contagem, por parte da comunidade surda e autista. Por último, trouxe cópias do cadastro de 
vagas de veículos automotivos para pessoas com deficiência e idosos, em Contagem. Informou atender a solicitação da última plenária deste conselho. Em momento 
posterior a reunião, o Sr. Célio solicitou as seguintes ratificações na 78ª Ata do CMDPD: Na frase assinalada “Trata-se da instalação de uma cortina de borracha, entre a 
roda e a porta para que a lama e areia arremessadas não atinjam o equipamento do elevador”, deve-se ler “proteção de borracha”, em vez de “cortina de borracha”. 
Nesta outra frase “O Sr. Thiago informou que a empresa disponibiliza em seu “site” um serviço do 0800 e que o telefone de contato é o 3209-3300”. O Sr Célio 
esclareceu que o número citado é o telefone geral da TRANSCON e não o da empresa. O número para reclamações na TRANSCON é o 3209-0555. O Sr. Maurício 
Peçanha aproveitou a oportunidade do tema e denunciou irregularidades no atendimento às pessoas com deficiência nas linhas de ônibus que servem a Região de Nova 
Contagem e Esmeraldas.  As questões são repetitivas: o não funcionamento dos elevadores de acessibilidade e o pouco preparo dos profissionais para atender às 
pessoas com deficiência. O Presidente Marcelo ponderou, que o CMDPD já enviou ofício a SETOP (Secretaria Estadual de Transporte e Obras Públicas) e ao DER (Departa-
mento de Estradas de Rodagem) responsáveis por essas linhas. Permeia esse tópico, o limite institucional da ação do Conselho. O CMDPD poderá reiterar os ofícios e 
solicitar que o tema seja tratado pelo CONPEDE (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência). O Sr. Maurício Peçanha, que também é 
conselheiro estadual, relatou que o CONPEDE vive um momento de indefinição com a troca da gestão estadual. O Sr. Paulo Prado colocou que cópias do ofício que será 
reenviado a SETOP sejam direcionadas também ao SINTRAN (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano) e a Viação Novo Retiro, que é a 
concessionária da região. O Sr. Paulo Prado ressaltou que na Viação São Gonçalo, empresa na qual trabalha, existe um funcionário responsável por fazer uma checagem 
nos itens de acessibilidade dos veículos.    Em carros que rodam em estrada de terra, que são poucos, exigem uma manutenção maior pois a poeira acaba atrapalhando 
a lubrificação dos equipamentos. A plenária aprovou o envio dos 3 ofícios.  O Sr. Maurício Peçanha noticiou sua posse, acompanhada da do Sr. Agostinho Santos, no 
Conselho Municipal de Transportes. Ambos representarão o CMDPD neste colégio. De forma bem-humorada, relatou que teve que ser carregado por 25 degraus. 
Contudo os responsáveis pelo Conselho de Transporte lhe garantiu que as reuniões serão realizadas em local acessível.  O Presidente Marcelo ressaltou a importância da 
representação das pessoas com deficiência, através do CMDPD, no Conselho de Transportes. Noticiou que sobre a acessibilidade para deficientes visuais no transporte 
público, está sendo testado o aplicativo para celulares denominado Bus-Alert. O Conselheiro Célio, representante da TRANSCON no CMDPD, informou que, após 
verificação,  constatou a inexistência de vagas para automóveis de pessoas com deficiência no Hospital Santa Helena. Ele fez contato com a direção do Hospital e 
providências foram apontadas para a criação das mesmas. O Hospital está sob nova direção e há um projeto para uma outra entrada para o prédio. Trabalho 
semelhante será realizado pela Engenharia de Tráfego da TRANSCON nos Hospitais São José e Santa Rita, que pelo seu levantamento, também não possuem vagas para 
veículos de pessoas com deficiência. A conselheira Rovânia, anunciou a abertura de novas turmas para atender a educação profissional das pessoas com deficiência 
intelectual e também aos pais. A aula inaugural acontecerá no dia 23 próximo. É um trabalho de uma parceria entre o CAIS e a Fundação José Fernandes Araújo. O 
Técnico Antônio Augusto informou que o CMDPD se inscreveu como eleitor e candidato no processo eleitoral do CONADE (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência). O CONADE deferiu a candidatura e a eleição foi transferida para o dia 23 de fevereiro e se realizará por via on-line. O Sr. Maurício Peçanha é o 
representante do conselho neste processo. Em outro informe, anunciou o adiamento do Encontro Nacional de Conselhos, evento também do CONADE. O Sr. Maurício 
complementou colocando que o adiamento ocorreu por questões financeiras / orçamentárias. A conselheira Héldea colocou do funcionamento da Central de LIBRAS.  A 
Sra. Héldea solicitou, também,  local de treinamento para o time de futebol de salão da Associação dos Surdos. Devido a compatibilidade de horário dos atletas, o 
treino terá que ocorrer em período noturno nas terças, quartas e quintas-feiras das semanas. O Secretário Hamilton se prontificou a identificar um local para o 
treinamento dos surdos. Sobre a Central de LIBRAS, o Sr. Hamilton informou que a SEPEDI trata dos encaminhamentos finais da constituição legal deste equipamento, 
junto a Procuradoria-Geral. Relatou a existência de um Cadastro de Usuários e da grande demanda por este serviço. Sobre o CER – IV noticiou que foi publicado o Edital 
de Contratação da Empresa que edificará a obra e que este processo está sob análise jurídica. Em relação à garantia da implementação da Aposentadoria Especial para 
os Servidores Municipais com deficiência, relatou que houve uma dificuldade de identificar quantitativamente os servidores com deficiência. O atual Censo do 
Funcionalismo que a prefeitura realiza vem com dados identificadores da condição de deficiência. Com isso a SEPEDI espera ter mais informações sobre os servidores e 
avançar no diálogo junto a PREVICON. O que se pretende é verificar o impacto no orçamento que tal medida causará. Outra informação deu conta que a parte 
financeira / orçamentária do Programa Sem Limite, que estava sob administração da Secretária da Educação agora será de responsabilidade da SEPEDI. Isso corresponde 
a 80% dos recursos. Os 20% restantes continuarão na rubrica da Secretária da Saúde. No ponto relacionado ao Código de Postura, o Secretário Hamilton informou que 
a Lei foi aprovada em dezembro de 2014. A SEPEDI não participou desta ação. Agora foi convocada para colaborar na regulamentação da lei aprovada. A SEPEDI se 
organizou internamente e seus técnicos elaborarão uma minuta. Este trabalho será apresentado ao CMDPD para debate e considerações. A conselheira Héldea elogiou 
a iniciativa da empresa PRIMA LINEA que está oferecendo vagas de trabalho para as pessoas com deficiência. Destacou o perfil da Deficiência Visual que aceita a visão 
monocular como condição para uma pessoa pretender ao cargo. O Sr. Maurício Peçanha ressaltou a necessidade de trabalhar essa questão conceitual junto às 
instituições. Essa utilização, por parte das empresas, de um conceito extremamente abrangente sobre deficiência, acaba por tirar a oportunidade daqueles que de fato 
teriam direito. O Presidente Marcelo Lino lembrou que a SEPEDI articula para incorporar na legislação municipal do Programa Minha Casa, Minha Vida a prioridade de 
atendimento às pessoas com deficiência. Esse assunto surgiu em plenárias anteriores e após questionamento feito pela SEPEDI à Secretaria de Governo, esta informou 
que havia um equívoco. A SEPEDI prepara um documento sobre este tema, pois o governo tem um compromisso de incluir à pessoa com deficiência como prioridade 
no Programa Minha Casa, Minha Vida. A conselheira Marlene perguntou se a reunião do CMDPD junto a TRANSCON havia sido marcada. A pauta são as ponderações 
do CMDPD sobre a retirada da obrigatoriedade de renda mínima para se obter o direito na gratuidade no transporte coletivo. O técnico Antônio Augusto repassou que 
o CMDPD enviou ofício e que aguarda resposta da TRANSCON. O CMDPD aprovou reenvio de ofício nesse sentido. O conselheiro Célio assumiu o compromisso de 
articular esta reunião e pediu um prazo até a próxima sexta-feira (dia 20), Se não houver retorno o CMDPD reenviará o ofício. No segundo ponto de pauta houve a 
aprovação da Ata da 78ª Reunião Ordinária do CMDPD. Em seguida iniciou-se o debate sobre o processo eleitoral do Conselho. O presidente Marcelo noticiou a 
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aprovação da Lei 4716, de 9 de janeiro / 2015. Esta norma é a que deverá nortear os encaminhamentos da eleição do CMDPD. O conselho, pelo texto legal, passa a ser 
vinculado a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso – SEPEDI. Na Lei 4716, há uma dificuldade de entendimento do 
conceito de paridade estabelecido no caput do Art. 3º. No texto legal a composição do CMDPD será, a partir do próximo mandato, de 10 representantes do Poder 
Executivo, 2 representantes do Poder Legislativo e 10 representantes da Sociedade Civil. Ficou difícil de entender o conceito de paridade. O Secretário Hamilton 
ressaltou que encaminhou para a Procuradoria-Geral a proposta do CMDPD, tal como foi aprovada em plenária. Sempre que a SEPEDI mostrar discordância de posições 
do conselho, estas serão manifestada nas reuniões e debatidas de forma democrática.  Em seguida o Sr. Marcelo passou a palavra ao técnico Antônio Augusto. Este 
expôs observações levantadas, em uma reunião anterior, com membros da Mesa Diretora.  Neste encontro foi feito um estudo preliminar comparando o texto da Lei 
4716 com a proposta enviada pelo CMDPD. Mais duas observações foram identificadas: 1 – O texto da Lei 4716 determina que os conselheiros eleitos terão direito a 
uma recondução. A proposta do CMDPD possibilitava a recondução indefinida. Esse ponto foi um debate amadurecido entre os conselheiros. Pois diversos segmentos 
relacionados às entidades são compostos por apenas uma instituição ou no máximo de duas. A limitação da recondução dificulta a recomposição do CMDPD quando 
dos términos dos mandatos;  2 -  Houve um equívoco na citação da alínea “h” no parágrafo único, do Art. 5º, da Lei 4716. Deveria constar a alínea “j”. É uma questão 
menor. Possivelmente se trata de uma digitação errônea que ficou despercebida na redação final da Lei. Pelo conteúdo do parágrafo se percebe tratar da alínea “j”. O 
Conselheiro Maurício mostrou preocupação com o significado antidemocrático do processo de aprovação da Lei 4716. Colocou que dessa forma não adianta o 
conselho realizar reuniões, debater e propor o assunto. A decisão depois vem pronta e chega de cima para baixo. O técnico Antônio Augusto reiterou o sentimento do 
Sr. Maurício. Disse que é contraditório, pois ao se conversar com as pessoas, todas se mostram educadas e dispostas ao diálogo. Porém o resultado final do trabalho 
não reflete o processo que o antecede.  O conselheiro Vanjo mostrou indignação. Considerou o processo, de fato, antidemocrático.  Pois o conselho fez uma proposta e 
parece que esta foi desconsiderada sem haver um debate. Ressaltou que a lei  aprovada dessa forma, trás angustia e se soma as más notícias do que ocorrem na 
política e na administração do país.  O Presidente Marcelo Lino retomou a palavra. Para que o conselho não fique paralisado ou passe por uma situação de ilegalidade 
seria bom que o processo eleitoral fosse realizado. Em conversa com a equipe técnica, foi informado que é possível organizar as eleições e prever no edital, normas que 
facilitem a recomposição do CMDPD, caso haja mudanças futuras. Contudo também, seria bom que o CMDPD procurasse explicação junto ao governo sobre as 
questões apontadas nesta reunião e outras que porventura venham a ser identificadas. Foi proposto a elaboração de um documento do CMDPD para ser encaminhado 
a SEPEDI solicitando esclarecimentos ao Governo. Outra proposta foi o agendamento de uma reunião para o dia 25 de fevereiro, as 14h, a princípio na Escola Antônio 
Carlos Lemos. A pauta é o debate em torno da organização do processo eleitoral. A plenária aprovou as duas propostas. O quarto ponto da pauta abordou o tema da 
III Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. O técnico Antônio Augusto disse que o CMDPD recebeu e-mail do CONADE informando que a IV 
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi antecipada para o ano de 2015. As orientações do CONADE estabelecem que as conferências 
municipais ocorram até o mês de junho / 2015, sendo que a nacional realizar-se-á em dezembro. A portaria 754, de 29 de dezembro de 2014, da Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos diz que: “Art. 2º As Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos consistirão em evento que comportará a realização da 10ª Conferência 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, da 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, da 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos 
Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT, da 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, bem como da 12ª Conferência 
Nacional de Direitos Humanos. Parágrafo único. Serão denominadas de Conferências Temáticas, neste instrumento, os eventos de que trata o caput deste artigo. Art. 3º 
As Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos serão realizadas em local único, entre os dias 07 e 11 de dezembro de 2015”. A equipe técnica ponderou que 
tem dúvidas sobre a interpretação desta portaria. Se os processos da conferência nacional e por conseguinte das municipais,  ocorrerão em conjunto, ou se ao 
contrário, serão individualizados. Outra questão é saber da determinação do Estado sobre a realização da sua Conferência. É necessário termos a informação sobre o 
número de delegados a que cada município terá direito. O Sr. Maurício Peçanha, também conselheiro estadual, relatou que não existe nenhuma orientação sobre este 
tema. A plenária determinou que a equipe técnica busque mais informações junto ao CONADE e ao CONPEDE para posteriores encaminhamentos deste conselho. O 
quinto ponto da pauta pôs em debate o Dia Municipal da Pessoa com Autismo, O Presidente Marcelo fez uma primeira observação. O calendário municipal determina 
sua realização no dia 2 de abril. Este ano, este dia 2 será facultativo, pois antecede a sexta-feira da Paixão de Cristo, feriado nacional. A Sra. Josy, do Grupo A+MAIS, 
tomou conhecimento que haverá um seminário sobre o tema do autismo desenvolvido em parceria entre o Conselho Federal de Psicologia - CFP e a Prefeitura, ao que 
parece nos dias 25 e 26 de março. Ela ligou para o Sr. Marcelo. Este por não ter conhecimento procurou informações e soube que este evento é uma articulação da 
Secretária da Saúde e o CFP. A sugestão feita, tanto por Josy, quanto Marcelo,  é para que o CMDPD e o Grupo A-MAIS se unam a essa proposta. Contudo mais 
informações serão necessárias. Caso haja viabilidade do mesmo, Josy tem sugestões para nomes de palestrantes. O Técnico Antônio Augusto concordou com essa ação 
conjunta. Lembrou também que o CMDPD tem um compromisso de proporcionar um debate baseado na abordagem Psicanalítica sobre o Autismo. Na sua opinião 
seria proveitoso a conciliação disto com o evento. O conselheiro Maurício também aprovou a ideia. Ressaltou que o importante é que haja forte mobilização e 
participação da sociedade civil. O Sr. Marcelo sugeriu também, como alternativa, uma panfletagem. A Sra. Marlene, mãe de um filho com Autismo, lembrou da 
importância de se destacar outras deficiências.   A conselheira Maria Alice, participante de movimento de igreja, citou a estratégia utilizada de determinar tarefas 
específicas para cada agente mobilizador. Como é de costume do CMDPD, foi proposto uma reunião organizativa do Dia Municipal da Pessoa com Autismo, para o dia 
4 de março, às 14h, na Casa dos Conselhos. A plenária aprovou o encaminhamento. Neste momento a conselheira Héldea apresentou a  Sra. Ane Grazziela do Amaral 
Perpétuo Oliveira, pessoa surdocega. Héldea explicou que há muito lha queria trazer. A palavra foi passada para a Sra. Ane Grazziela. Ela agradeceu a oportunidade e 
relatou os desafios diários impostos por sua deficiência. Disse ter ainda um pouco de visão, que basicamente consegue distinguir formas em locais bem iluminados e de 
frente para o objeto ou pessoa. Tarefas, como pegar um ônibus ou sair de casa para uma compra, exigem grande capacidade de adaptação e planejamento. Relatou 
situações embaraçosas, pois ao caminhar nas ruas, acaba por esbarrar em transeuntes ou obstáculos. Expôs também que tem contato, via internet, com pessoas 
surdocegas do exterior e do Brasil. Ela fica impressionada com a independência delas, pois chegam inclusive a viajar. Citou, também, a necessidade de ter o passe livre 
para o acompanhante no transporte público. O Sr. Marcelo, agradeceu a oportunidade de conhecer a Sra. Ane. Esclareceu que ela tem direito sim ao passe livre com 
acompanhante. A Lei contudo é rígida. Identificada a condição da necessidade de acompanhante, ela só poderá usar o transporte coletivo, com o mesmo presente. O 
Sr. Paulo Prado lembrou de outras situações que ocorrem referentes aos acompanhantes. Citou o caso de mães que levam os filhos com deficiência as escolas e depois, 
ao retornarem sozinhas, são impedidas de utilizar o Cartão do Passe Livre. O conselheiro Maurício destacou que no transporte interestadual e intermunicipal o 
acompanhante paga a passagem. Se faz necessário repensar essa questão. Relatou sua participação na Feira de Tecnologia Assistiva – REALTEC e informou a Sra. Ane 
que existe muito material de acessibilidade desenvolvido para os surdocegos. O Sr. Marcelo Lino agradeceu a presença da Sra. Ane e deixou-lhe um convite para sempre 
estar presente. No último ponto da pauta, o Sr. Marcelo Lino, relatou sua articulação junto a Sra. Ana Lúcia, presidente da Comissão De Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência da OAB – Contagem. O intuito é estudar a viabilidade de impetrar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN, referentes às leis do Estado de 
Minas Gerais que impedem a gratuidade para pessoas com deficiência que se utilizam do transporte coletivo categoria executiva.  Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada ata desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 80ª Plenária e assinada pelos presentes da 79ª reunião. 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD -
RESOLUÇÃO 001/ 2015 – CMDPD
Institui a Comissão Eleitoral dos  representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD.
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoas com Deficiência – CMDPD, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com a lei nº 4.716, de 09 de 
janeiro de 2015; e considerando:
I – Deliberação da 80ª Reunião Ordinária, do dia 11 de março de 2015, que indicou membros para a composição da Comissão Eleitoral; 
Resolve: 
Art. 1º - Instituir a Comissão Eleitoral que coordenará o processo de eleição dos representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência – CMDPD, para o triênio 2015-2018.



Contagem, 24 de  março de 2015 Página 14 de 16 Diário Oficial de Contagem - Edição 3591

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Art. 2º - Compete à Comissão Eleitoral:
I – coordenar, organizar, registrar e viabilizar o processo eleitoral dos Conselheiros da sociedade Civil.
II – acompanhar as eleições por segmentos de deficiência;
III – solucionar os problemas e dirimir dúvidas, relativas à inscrição de eleitores.
IV – assegurar a regularidade e fiscalizar a condução do processo eleitoral;
V – responsabilizar-se pelas atas eleitorais e Edital de Eleição;
VI – julgar recursos impetrados;
VII  - efetuar outros encaminhamentos e providências necessárias a realização do referido processo eleitoral. 
Art. 3º -  A Comissão Eleitoral é composta por 05 (cinco) membros designados em reunião plenária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência – CMDPD, do dia 11 de março 2015, relacionados em ordem alfabética:
Anderson Elias da Silva
Antônio  Augusto de Souza Loures
Célio Pereira Soares
Fátima Lopes de Magalhães
Marcelo Lino da Silva
Art. 4º - Os membros da Comissão Eleitoral não podem se candidatar ao Pleito de representação da sociedade Civil.
Art. 5º - A Comissão Eleitoral do processo de eleição dos conselheiros da sociedade civil do CMDPD tem como coordenador o presidente do CMDPD, o Sr. Marcelo Lino 
da Silva.
Art. 6º – É facultado à Comissão Eleitoral convocar reuniões ampliadas com a participação de outros integrantes, no intuito de organizar e legitimar o processo de 
eleição. 
Art. 7º - Após a conclusão dos trabalhos é extinta a Comissão Eleitoral.
Art. 8º – Esta resolução, retroage seus efeitos a partir de 11 de março de 2015.
Contagem, 11 de março de  2015.
 Marcelo Lino da Silva
Presidente do CMDPD

Famuc

PORTARIA N º  6969  de  02  de  março  de 2015.
Dispõe sobre nomeação de cargo público de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 
de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores, 
considerando a homologação do Concurso Público Famuc nº 001/2011, para ingresso na FAMUC;
RESOLVE:
Art. 1° – NOMEAR em caráter efetivo, para o provimento dos cargos abaixo relacionados, os seguintes candidatos habilitados em concurso público de provas.
                

TIPO CARGO CLASS NOME

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 187 LUZIANE DOS SANTOS BARBOSA GOMES

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 188 LORENA LEITE JERÔNIMO

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 189 SIMÔNE APARECIDA DE PAULA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 190 GABRIELLA AMORIM DE ALMEIDA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 191 JULIANA RODRIGUES DA SILVA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 192 JURACI PEREIRA DOS SANTOS

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 193 SIMONE FREITAS GOMES SANTOS

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 194 LUCIANA DE FATIMA DIAS DA SILVA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 195 ANE CASSIA BRITO ALMEIDA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 196 VIVIANE ALESSANDRA SANTANA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 197 TELMA ALMEIDA NASCIMENTO

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 198 CINTIA CRISTINA DOS SANTOS

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 199 GISELLE DIEL MELLO

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 200 MARIUZA APARECIDA DIAS

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 201 RONALDO FERREIRA DA SILVA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 202 MAGALY MENDES DA SILVA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 203 ELIZABETH EUSTAQUIA MENDES LOPES

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 204 ADENILDE DE SOUZA DE ALCANTARA LACERDA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 205 CILEIDE CARVALHO DE MIRANDA FERNANDES

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 206 DANIEL MARTINS PINHEIRO

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 207 EDSON XAVIER LIMA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 208 FERNANDA APAREIDA CARDOSO
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G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 209 CHRISTIANO MARCIO APARECIDO FALCÃO DE MELO

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 210 VÂNIA CARDOSO PEREIRA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 211 ALINE NAIARA CARDOSO DA SILVA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 212 PRISCILA ALVES FIALHO

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 213 CAMILA CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 214 JESSICA SEIXAS DO CARMO

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 216 CAROLINA CESÁRIO EMÍDIO

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 217 RAPHAELA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 218 SOLANGE MORAES CARDOSO

Art. 2° - O candidato aprovado em 215º na classificação geral, foi nomeada em 25/07/212,Publicado no Diário Oficial do Município, Edição nº 2944, em obediência ao 
disposto no artigo 43, da Lei Orgânica do Município de Contagem e no artigo 8º, § 2º, da Lei Municipal nº 2.160/90.
    Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
    Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem,  02 de março de 2015.
EVANDRO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

Funec

EXTRATO
Vigésimo Quinto Extrato de Termo Aditivo do(s) contrato(s) administrativo(s) de locação de serviços temporários para atender ao excepcional interesse público que o(s) 
abaixo mencionado(s) celebra(m) com a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem com fundamento no inciso IX, do Artigo 37, da CF/88, e na forma da lei nº 4288 de 
30 de setembro de 2009 e publicada no Diário Oficial de Contagem 2482 de 05/10/2009, na realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS 008/2013, homologado 
pela Portaria Nº 48/2014, datada de 11/03/2014 e publicada no Diário Oficial de Contagem – Edição 3342, no dia 17/03/2014. 

NOME CARGO CPF Nº CONTRATO DATA TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO

INICIO TERMINO

MARIA CRISTINA BENÍCIO 
DOS REIS

INSTRUTORA PREPARAÇÃO PARA O 
TRABALHO 580.295.246-68 016/2014 24/03/2014 1º(PRIMEIRO) 24/03/2015 23/03/2016

MARIA DE LOURDES VIEIRA 
FRANÇA

INSTRUTORA PREPARAÇÃO PARA O 
TRABALHO 408.127.236-00 019/2014

17/03/2014 3º(TERCEIRO)
18/03/2015 17/03/2016

PORTARIA Nº 056/2015 de 20 de Março de 2015.
Rescinde Contrato Administrativo de Candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS 03/2013 da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem e dá outras 
providências.
A Presidente da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo a pedido do servidor                          Antônio Alessandro da Silva, matrícula 13913360, do cargo de Secretário  
Escolar, a partir de 31/03/2015.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3° - Revoga -se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTA

Transcon

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.
AVISO Nº: 027/2015
Processo: Linha 302 A – Nova Contagem / Cidade Industrial 
Interessado: Autarquia
Conforme determinação do DT, procede a alteração de itinerário da linha 302 A – Nova Contagem / Cidade Industrial passando para o seguinte: Ida: ..., Praça dos Trab-
alhadores, Av. Gal. David Sarnoff, Praça Papa João XXIII (Praça B), Av. Cardeal Eugênio Pacelli, Rua Antônio Gonçalves Neto, Av. Babita Camargos, Complexo Viário Água 
Branca, Terminal Eldorado, Alça de acesso à Av. Mal. Castelo Branco, Av. Mal. Castelo Branco, Av. João César de Oliveira, ... seguindo seu itinerário normal.

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
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assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.
AVISO Nº: 028/2015
Processo: Linha 302 C – Estaleiro / Estação Eldorado 
Interessado: Autarquia
Conforme determinação do DT, procede a alteração de itinerário da linha 302 C – Estaleiro / Estação Eldorado passando para o seguinte: Ida: ..., Praça dos Trabalha-
dores, Av. Gal. David Sarnoff, Praça Papa João XXIII (Praça B), Av. Cardeal Eugênio Pacelli, Rua Antônio Gonçalves Neto, Av. Babita Camargos, Complexo Viário Água 
Branca, Terminal Eldorado, Alça de acesso à Av. Mal. Castelo Branco, Av. Mal. Castelo Branco, Av. João César de Oliveira, ... seguindo seu itinerário normal.

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.
AVISO Nº: 021/2015
Processo: Linha 302 D – Tupã / Estação Eldorado 
Interessado: Autarquia
Conforme determinação do DT, procede a alteração de itinerário da linha 302 D – Tupã / Estação Eldorado passando para o seguinte: Ida: ..., Praça dos Trabalhadores, 
Av. Gal. David Sarnoff, Praça Papa João XXIII (Praça B), Av. Cardeal Eugênio Pacelli, Rua Antônio Gonçalves Neto, Av. Babita Camargos, Complexo Viário Água Branca, 
Terminal Eldorado, Alça de acesso à Av. Mal. Castelo Branco, Av. Mal. Castelo Branco, Av. João César de Oliveira, ... seguindo seu itinerário normal.

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.
AVISO Nº: 022/2015
Processo: Linha 302 E – Darcy Ribeiro / Cidade Industrial via Metrô 
Interessado: Autarquia
Conforme determinação do DT, procede a alteração de itinerário da linha 302 E – Darcy Ribeiro / Cidade Industrial via Metrô passando para o seguinte: Ida: ..., Praça dos 
Trabalhadores, Av. Gal. David Sarnoff, Praça Papa João XXIII (Praça B), Av. Cardeal Eugênio Pacelli, Rua Antônio Gonçalves Neto, Av. Babita Camargos, Complexo Viário 
Água Branca, Terminal Eldorado, Alça de acesso à Av. Mal. Castelo Branco, Av. Mal. Castelo Branco, Av. João César de Oliveira, ... seguindo seu itinerário normal.

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.
AVISO Nº: 017/2015
Processo: Linha 370 – Nova Contagem / Cidade Industrial 
Interessado: Autarquia
Conforme determinação do DT, procede a alteração de itinerário da linha 370 – Nova Contagem / Cidade Industrial passando para o seguinte: Ida: ..., Av. João César de 
Oliveira, Av. Gal. David Sarnoff, Praça Papa João XXIII (Praça B), Av. Cardeal Eugênio Pacelli, Rua Antônio Gonçalves Neto, Av. Babita Camargos, Complexo Viário Água 
Branca, Terminal Eldorado, Alça de acesso à Av. Mal. Castelo Branco, Av. Mal. Castelo Branco, Av. João César de Oliveira, ... seguindo seu itinerário normal.

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.
AVISO Nº: 032/2015
Processo: Linha 371 – Ipê Amarelo / Cidade Industrial 
Interessado: Autarquia
Conforme determinação do DT, procede a alteração de itinerário da linha 371 – Ipê Amarelo / Cidade Industrial passando para o seguinte: Ida: ..., Av. João César de 
Oliveira, Av. Gal. David Sarnoff, Praça Papa João XXIII (Praça B), Av. Cardeal Eugênio Pacelli, Rua Antônio Gonçalves Neto, Av. Babita Camargos, Complexo Viário Água 
Branca, Terminal Eldorado, Alça de acesso à Av. Mal. Castelo Branco, Av. Mal. Castelo Branco, Av. João César de Oliveira, ... seguindo seu itinerário normal.

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
DECISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2014
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Contagem comunica a decisão em recurso administrativo referente à concorrência pública 001-2014, cujo 
objeto é a contratação de empresa de construção civil para execução das obras de reforma e ampliação do prédio sede da Câmara Municipal de Contagem. 
Decisão: negando provimento ao recurso interposto pela RECORRENTE: CONSTRUTORA JRN LTDA e declarando como vencedora a empresa: MARCO XX CONSTRUÇÕES 
LTDA e mantendo a classificação da empresa Construtora Cinzel.
Decisão em sua integra disponibilizada no site da Câmara de Contagem (http://www.cmc.mg.gov.br). Informações: tel: (31) 3359-8730; (31) 3359-8700 (31) 3198-5141 
e (31) 3198-5142. Contagem, 23 de Março de 2015. Dílson Martins Drumond. Presidente da Comissão Permanente de licitação.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2014
O Presidente da Câmara Municipal de Contagem, Gil Antônio Diniz, ratifica a decisão proferida pela comissão permanente de licitação, arrimada no parecer proferido 
pela PROCURADORIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, negando provimento ao recurso interposto pela RECORRENTE CONSTRUTORA JRN LTDA e declar-
ando como vencedora a empresa: MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA e mantendo a classificação da empresa Construtora Cinzel. Gil Antônio Diniz. 23 de Março 2015. 
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