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Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 
Open fez sucesso em Contagem

Segunda etapa do Brasileiro agradou organização, patrocinadores e torcedores 
A passagem do Circuito 

Brasileiro de Vôlei de Praia 
Open pela cidade confirmou a 
identificação dos contagenses 
com o esporte. Durante os qua-
tro dias da etapa de Contagem, 
realizada entre 17/9 a 20/9, o 
público encheu as arquiban-
cadas da arena, montada no 
Parque Linear do Sarandi. A 
arena, com capacidade para 
Campeões olímpicos, mun-
diais e duplas garantidas nos 
Jogos do Rio, em 2016, como 
Ricardo e Emanuel e Larissa e 
Talista, puderam ser vistos de 
perto pela população, de forma 
gratuita. Os jogos acontece-
ram  de manhã, tarde e noite, 
atraindo moradores de toda a 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH).

De acordo com o ministro 
do Esporte, George Hilton, 
a promoção do evento  vai 
ao encontro dos objetivos de 
divulgação das modalidades 
olímpicas, fora dos polos 
principais. "Contagem tem toda 
infraestrutura necessária. Essa 
é uma demonstração clara de 
que precisamos interiorizar a 
prática esportiva no Brasil, sair 
do eixo Rio e São Paulo e ir 
para outras cidades, que não 
só estimulam o esporte de alto 
rendimento, mas também têm 
potencial para o desenvolvi-
mento deles".

Apesar do vôlei já ser um 

dos esportes preferidos do 
público de Contagem, essa foi 
a primeira vez em que a moda-
lidade de praia aconteceu no 
município. Segundo o prefeito 
Carlin Moura, após o sucesso 
alcançado, a expectativa é 
que haja mais edições. "É um 
evento que marcou a história 
da cidade, mostrando a grande 
sintonia que o público de Con-
tagem tem com o vôlei. O vôlei 
de praia está ganhando cada 
vez mais a simpatia dos nossos 
moradores, da nossa popula-
ção. Esse aqui foi o primeiro, 
mas tenho certeza que muitos 
outros vão vir para contem-
plar a cidade de Contagem", 
afirmou.

No que depender da 
Confederação Brasileira de 
Vôlei (CBV), organizadora do 
evento, as possibilidades de 

que o circuito volte a passar 
pela cidade são grandes. O 
sucesso da etapa agradou à 
entidade, aos patrocinadores, 
ao público, e especialmente, 
aos atletas. "Nós pudemos 
ver o entusiasmo do público 
que acompanhou, que vibrou 
com cada ponto, e é muito 
importante para os jogadores 
sentirem essa energia positiva. 
Reparamos que o público aqui 
foi bastante variado, com a 
presença de muitos jovens, 
um bom sinal para o futuro do 
esporte", destacou o diretor de 
vôlei de praia da CBV, Fúlvio 
Danelas.

Campeão do masculino 
Ao lado de Ricardo, Ema-

nuel confirmou o sentimento 
transmitido pela torcida, que 
"adotou" a dupla para torcer. 

"Não temos nada a reclamar, 
pelo contrário, agradecemos 
todo o apoio recebido."

O Banco do Brasil, patroci-
nador oficial da modalidade, 
também avaliou positivamente 
a realização da etapa mineira. 
Para o superintende estadual 
do Banco do Brasil, Reinaldo 
Yokoyama, o evento cumpriu 
a função de popularização 
do esporte. "Para nós é uma 
grande honra e a realização de 
um sonho poder trazer aqui 
para Contagem essa etapa do 
vôlei e poder fazer, dessa forma 
descentralizada, um incentivo 
ao esporte, além do que a pre-
feitura já faz tradicionalmente", 
elogiou.

Resultados
Os pódios masculino e 

feminino foram dominados 
pelos principais nomes do vôlei 
de praia. Larissa e Talita, já con-
firmadas nos Jogos do Rio, em 
2016, levaram o ouro, assim, 
como os campeões em Atenas 
2004, Ricardo e Emanuel.

A dupla masculina formada 
por Pedro Solberg e Evandro, 
ficou com a prata. No femini-
no, Ágatha e Bárbara Seixas 
subiram ao segundo lugar mais 
alto do pódio.

Juliana e Maria Elisa e Léo 
Gomes e Bernat fecharam os 
pódios com as medalhas de 
bronze.

Os jogos atraíram  moradores de toda a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
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Atos do Executivo

MENSAGEM DE VETO Nº 004, de 18 de setembro de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 80 c/c art. 92, inciso VIII da Lei Orgânica, sou levado a vetar, por contrariedade ao interesse público 
e por vício de ilegalidade, a Proposição de Lei nº 055/2015, que Dispõe sobre a instalação e adequação de equipamento sonoro nos ônibus, que preste informações, 
interna e externa, quanto à linha, ao itinerário dos coletivos e à próxima parada.
Trata-se de Projeto de Lei de autoria de Vereador da Câmara Municipal de Contagem, que prevê uma nova obrigação para as concessionárias de transporte coletivo, que 
consiste “na instalação e adequação de equipamento sonoro nos coletivos do transporte público de Contagem que avise, externamente, o número e itinerário da linha 
e, internamente, a próxima parada, desde que acionado pelo usuário.”
Ocorre que a presente Proposição de Lei padece do vício de inconstitucionalidade, por adentrar na esfera de competência do Poder Executivo, violando o princípio da 
separação dos poderes.
De acordo com o art. 207 da Lei Orgânica do Município, “O transporte é um direito fundamental do cidadão, sendo de responsabilidade do Poder Executivo Municipal 
o planejamento e o gerenciamento do sistema de transporte público coletivo ou individual e dos transportes especiais.”
Além disso, a proposta apresentada pelo Poder Legislativo cria ônus para o transporte público, sem, contudo, indicar a respectiva fonte de custeio.
Medidas que geram custos para o transporte coletivo devem ser precedidas de estudos técnicos, imprescindíveis para demonstrar os valores dos investimentos e os 
impactos para o sistema de transporte público coletivo, de forma a não onerar o usuário do serviço público, nos termos do que determina o art. 209 da Lei Orgânica do 
Município: “É dever do Poder Executivo Municipal fornecer transporte com tarifa condizente com o poder aquisitivo da população, respeitada a proporcionalidade do 
percurso, bem como assegurar a qualidade dos serviços.”
Portanto, o Poder Executivo, como responsável pelo gerenciamento do sistema de transporte público coletivo, deve zelar para que os custos do serviço público não 
sejam alterados sem os estudos técnicos necessários para demonstrar sua viabilidade.
Essas, Senhor Presidente, as razões do VETO TOTAL ora apresentado, que submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Egrégia Casa Legislativa protestos de elevada estima e distinta consideração.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

LEI nº 4763, de 22 de setembro de 2015.
Declara de utilidade pública a Associação Nova Esperança de Contagem — ASSNEC.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Esperança de Contagem — ASSNEC, com sede neste Município.

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de setembro de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4764, de 22 de setembro de 2015.
Dispõe sobre a implantação de Práticas Integrativas e Complementares pelo SUS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Fica o Executivo autorizado a implantar, no atendimento pelo Sistema Único de Saúde — SUS, o tratamento nas modalidades das Práticas Integrativas e Comple-
mentares para o atendimento da população do Município de Contagem. 

Art.2º Constituem objetivos das Práticas Integrativas e Complementares:
I - a promoção da saúde e a prevenção de doenças por meio de práticas que utilizam basicamente recursos naturais;
II - a implantação das Práticas Integrativas e Complementares dentre as suas diversas modalidades, tais como: Massoterapia, Fitoterapia, Terapia Floral, Acupuntura, 
Cromoterapia, Aromaterapia, Quiropraxia, Iridologia, Ortomolecular, Ginástica Terapêutica e Terapias da Respiração;
III - o estímulo à utilização de técnicas de avaliação e tratamento das Práticas Integrativas e Complementares;
IV - a divulgação dos benefícios decorrentes das Práticas Integrativas e Complementares.

Art.3º As modalidades terapêuticas adotadas por meio das Práticas Integrativas e Complementares deverão ser desenvolvidas por profissionais devidamente habilitados 
e inscritos nos respectivos órgãos de classe municipal, estadual ou federal.

Art.4º Para o disposto nesta Lei, o Poder Executivo poderá celebrar convênios com órgãos federais e municipais, bem como com entidades representativas de terapeutas 
naturistas.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de setembro de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4765, de 22 de setembro de 2015.
Dispõe que imóveis residenciais e comerciais façam uso racional da água potável no Município de Contagem.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Serão criadas pelo Poder Público, com o objetivo de racionalizar água potável, políticas de educação e conscientização necessárias à conservação, à redução do 
desperdício e à utilização de fontes alternativas para a captação e o aproveitamento da água em residências e comércios, bem como à conscientização dos usuários 
sobre a importância da água para a vida.

Art.2º Os trabalhos de educação e conscientização do presente projeto envolverão algumas ações e diretrizes:
I - áreas com saneamento precário terão planos de regularização;
II - erradicação do desperdício;
III - desenvolvimento de propostas e planejamentos com a população;
IV - desenvolvimento de métodos que viabilizem o reaproveitamento de água não potável.

Art.3º Desfrutarão de benefícios fiscais, regulamentados por esta Lei, aqueles imóveis que comprovarem a redução anual no consumo de água.

Art.4º Regulamento da autoridade competente definirá os critérios e parâmetros gerais para a implementação desta Lei, enumerando os critérios e parâmetros a serem 
definidos pelas autoridades municipais de acordo como se organiza o Sistema de Saneamento.

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de setembro de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4766, de 22 de setembro de 2015.
Cria e denomina Centro Municipal de Educação Infantil — “CEMEI Décio Camargos de Aguiar”, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Fica criado o Centro Municipal de Educação Infantil localizado na Avenida Maria Olinta do Nascimento, s/nº, Bairro Linda Vista, neste Município, destinado ao 
atendimento de 150 crianças de 0 a 5 anos, que passa a denominar-se Centro Municipal de Educação Infantil � �CEMEI Décio Camargos de Aguiar�.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de setembro de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
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LEI nº 4767, de 22 de setembro de 2015.
Dispõe sobre a afixação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas pelo Município ou por execução indireta.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Em todas as obras públicas realizadas no Município, de forma direta ou por execução indireta, deverá ser afixada placa com, no mínimo, os seguintes dados:
endereço completo da obra;
data do início e término previsto da obra;
nome da empresa executora da obra, seu endereço e número do CNPJ;
nome do engenheiro responsável e seu respectivo número de registro no Crea-Minas;
número do contrato administrativo ou processo licitatório;
finalidade da obra;
o valor da execução da obra;
indicar, no caso de convênio, quem são os coniventes/ conveniados, bem como suas respectivas contribuições.
Parágrafo único. A placa deverá ser colocada em local visível, constando, no mínimo, de 6m² (seis metros quadrados), durante todo o período de realização das obras.

Art.2º As obras públicas realizadas por meio de convênio com o Município deverão conter as informações exigidas na Lei Federal e na Lei Estadual, conforme cada caso, 
sem excluir o disposto nesta Lei.

Art.3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de setembro de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4768, de 22 de setembro de 2015.
Dispõe sobre a proibição de abastecimento dos tanques de combustível de veículos após o acionamento da trava de segurança da bomba de abastecimento, no âmbito 
do Município de Contagem, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Fica proibido o abastecimento dos tanques de combustível de veículos automotores, em postos de gasolina, após o acionamento da trava automática de segu-
rança da bomba de abastecimento dos postos de abastecimento de combustíveis, no âmbito do Município de Contagem.

Art.2º A infração ao disposto nesta Lei acarretará ao posto de combustível infrator multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), aplicada em dobro no caso de reincidência.
Parágrafo único. O valor da multa de que trata este artigo será atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro, criado por lei 
federal, que reflita e recomponha o poder aquisitivo da moeda. 

Art.3º O Poder Público regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da sua publicação.

Art.4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de setembro de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

Controladoria 
Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
O Presidente da Comissão Disciplinar faz saber que o Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/017/15 em desfavor da servidora CLEUSA APARECIDA DA SILVA SOUSA, 
matrícula nº. 161085, Auxiliar de Enfermagem, encontra-se sobrestado desde 24/04/2015, até a realização da Perícia Médica. 
Contagem, 21 de Setembro de 2015.
SAMUEL MIRANDA JÚNIOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE
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Secretaria Municipal 
de Administração

1. EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 064/2013 – INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS E O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº. 064/2013 – CRAS ITINERANTE, POR MAIS DOZE MESES, CONFORME OFICIO DA ENTIDADE IELM/Nº. 043/2015 
E REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE PROCESSO.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 09/09/2015 / DE 01/10/2015 A 30/09/2016

2. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 109/2014/SRP PAC. 174/2013 PP. 062/2013 ATA 045/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR MENSAL: R$ 10.400,00
VALOR GLOBAL: R$ 124.800,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.361.0024.2211  – 33903912 - 010100
ASSINADO/VIGÊNCIA: 12/05/2015 / DE 12/05/2015 ATÉ 11/05/2016

ATA DE ABERTURA ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 019/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 127/2015
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2.015 (dois mil e quinze), às 09h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria SEAD 
número 007, de 06 de maio de 2015, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação da licitação acima referenciada, 
destinada à contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preços unitários, para a execução de serviços de Operacionalização e Manutenção, incluindo 
serviços complementares, do Aterro Sanitário Municipal de Contagem, localizado na Av. Helena de Vasconcelos Costa, 201 Bairro Perobas, com máquinas, equipamen-
tos pesados, veículos e mão de obra, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. A Comissão atestou o protocolo de recebimento 
dos envelopes 01 (documentos de habilitação) e 02 (proposta de preços) das seguintes empresas: 1) Viasolo Engenharia Ambiental S/A., 2) Proactiva Meio Ambiente 
Brasil Ltda., 3) Construtora e Dragagem Paraopeba Ltda., 4) Construtora Contorno Ltda., 5) Berma Engenharia Eirelli – EPP, 6) Schunck Terraplenagem e Transportes 
Ltda., 7) CONSÓRCIO Poros - Locavia constituído pelas empresas Poros Construtora Ltda. e Locavia Ltda., 8) Greide Construção e Pavimentação Ltda., 9) Green 
Ambiental Eirelli – EPP, 10) Construtora Terrayama Ltda., 11) Localix Serviços Ambientais Ltda., 12) Vina Equipamentos e Construções Ltda., 13) consórcio Aterro 
Contagem constituído pelas empresas Conata Engenharia Ltda. e Kompacta Ambiental Ltda., 14) NSA Locação e Serviços Ltda., 15) Terra Brasil Empreendimentos Eirelli 
– EPP, 16) Engelife Construções Transportes e Coleta Ltda – EPP, sendo que estiveram presentes os seguintes representantes: Sr. Ronnie Guilherme Vitorino Lopes, 
representando a empresa Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda., Sr. Magno da Silva Sales, representando a empresa Construtora e Dragagem Paraopeba Ltda., Sr. Rafael 
Augusto Cardoso Braga, representando a empresa Viasolo Engenharia Ambiental S/A, Sr. Pedro Henrique Thomaz Paolucci, representando a empresa Schunck 
Terraplenagem e Transportes Ltda., Sr. Jámerson Oliveira de Carvalho Silva, representando a empresa Vina Equipamentos e Construções Ltda. Sra. Cláudia Marta Bueno, 
representando a empresa Construtora Contorno Ltda. Sr. Anderson Eustáquio Moreira, representando a empresa Construtora Terrayama Ltda. Sr. Luciano do Carmo 
Penido, representando a empresa Engelife Construções Transportes e Coleta Ltda – EPP, Sr. Bernardo Andrade Fontenelle, representando a empresa Berma Engenharia 
Eirelli – EPP, Sr. Hernanne Marques Ribeiro, representando a empresa Localix Serviços Ambientais Ltda. Sr. Sérgio Arnaldo da Silva, representando a empresa Green 
Ambiental Eirelli – EPP, Sr. Wemerson Luciano da Costa, representando a empresa Greide Construção e Pavimentação Ltda., Sr. Arthur Augusto Dorletto do Nascimento, 
representando a empresa Terra Brasil Empreendimentos Eirelli – EPP, Sr. Luciano Albuquerque Fadel, representando a empresa, NSA Locação e Serviços Ltda., Sra. Ivana 
Assis Pereira, representando a empresa CONSÓRCIO Poros - Locavia constituído pelas empresas Poros Construtora Ltda. e Locavia Ltda. A Comissão procedeu o lacre dos 
envelopes de número 02 “proposta de preços’ em um envelope opaco, contendo a rubrica dos membros da Comissão Permanente de Licitações e dos representantes 
credenciados, alertando que a mesma só será exposta quando da reunião específica para abertura dos envelopes nº 02. A Comissão procedeu a abertura dos envelopes 
nº 01 contendo os Documentos de Habilitação, sendo que o conteúdo dos mesmos foram rubricados pelos membros, sendo posteriormente os documentos colocados 
com vista franqueada aos representantes credenciados das empresas para rubrica e eventuais manifestações sobre os mesmos. Às 12h00min a Comissão Permanente de 
Licitações suspendeu a sessão para o almoço, retornando às 13h06min. Aberto, neste momento, espaço para manifestação por parte dos representantes das LICITAN-
TES presentes: o representante da empresa Greide Construção e Pavimentação Ltda., solicitou que constasse em ata que a empresa 1) Proactiva Meio Ambiente Brasil 
Ltda., a) o atestado de capacidade técnica não atendeu ao solicitado no item 8.1.3 do edital; 2) CONSÓRCIO Poros – Locavia constituído pelas empresas Poros 
Construtora Ltda. e Locavia Ltda., a empresa Locavia Ltda.,apresentou a certidão de Falência e concordada emitida em 22/07/2015 ou seja há mais de sessenta dias; 3) 
Engelife Construções Transportes e Coleta Ltda – EPP. a) apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuinte, estadual e municipal emitidos em 20/07/2015 ou 
seja há mais de sessenta dias; 4) Construtora Contorno Ltda., a) apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuinte, estadual emitido em 18/10/2013 e 
municipal emitido em 22/01/2014 ou seja há mais de sessenta dias; 5) Terra Brasil Empreendimentos Eirelli – EPP, a) apresentou declaração de empresa de pequeno 
porte, porém apresentou seus índices contábeis no balanço patrimonial do último exercício fiscal com um faturamento de R$ 4.985,793,00 ou seja acima do limite legal 
da Lei complementar 123/2006, 6) empresa NSA Locação e Serviços Ltda., a) seja verificado o parentesco da Senhora Katia Benigna Scofield Bastos CREA 69875/D, com 
o Secretário Adjunto de Serviços Urbanos e Manutenção Viária Sr. Jacir Cota Teixeira, tendo vista à Lei Orgânica do Município de Contagem, art. 33: “O Prefeito, o 
Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou 
consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, e os servidores e empregados públicos municipais, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição 
até seis meses após findas as respectivas funções.” O representante da empresa Berma Engenharia Eirelli – EPP, solicitou que constasse que ata 1) a empresa Engelife 
Construções Transportes e Coleta Ltda – EPP, a) não apresentou atestado de operacionalização de aterro sanitário licenciado, b)  não apresentou certidão de negativa de 
falência, 2) a empresa NSA Locação e Serviços Ltda., a)  não apresentou atestado de operacionalização de aterro sanitário licenciado, 3) Vina Equipamentos e 
Construções Ltda., a)  não apresentou certidão de negativa de falência. O representante da empresa NSA Locação e Serviços Ltda., solicitou que constasse em ata que: 
1) a empresa Terra Brasil Empreendimentos Eirelli – EPP, a) Apresentou documentação de habilitação, demonstrando que mesma está sediada em um apartamento, 
demonstrando não ter capacidade operacional para executar o objeto licitado. A representante da empresa Construtora Contorno Ltda., solicitou que constasse em ata 
que: 1) a empresa Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda., a) não apresentou atestado contendo máquinas e mão de obras conforme item 8.1.3 letra F do edital; 2) 
a empresa consórcio Aterro Contagem constituído pelas empresas Conata Engenharia Ltda. e Kompacta Ambiental Ltda.,a) o atestado de capacidade técnica não 
atendeu ao solicitado no item 8.1.3 letra F do edital. O representante da empresa Terra Brasil Empreendimentos Eirelli – EPP, solicitou que constasse em ata que: 1) a 
empresa NSA Locação e Serviços Ltda., a) as atividades descritas no CNPJ  (CNAE)  não guardam conexão com o objeto licitado, b) a carga horaria dia do responsável 
técnico e inferior ao exigido na planilha; 2) Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda., a) não apresentou o ato constitutivo mas apenas a 15° alteração, não sendo esta 
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consolidada; 3) Greide Construção e Pavimentação Ltda., a) não realizaram registro do termo de constituição do Consorcio perante o Cartório de títulos e documentos 
conforme o determinado no item 8.1.7 do edital. A Comissão Permanente de Licitações decidiu suspender a reunião para análise dos documentos de habilitação 
apresentados, cujo resultado será divulgado a todas as LICITANTES e publicado no DOC – Diário Oficial do Município de Contagem, assim que concluídos os trabalhos. 
Os documentos ficarão a disposição dos licitantes até o dia 28/09/2015, segunda-feira, para vistas e solicitação de cópias. Nada mais havendo a registrar, lavramos a 
presente ata que será assinada por todos. 
Jáder Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
LICITANTES:
Viasolo Engenharia Ambiental S/A.,
Construtora e Dragagem Paraopeba Ltda.,
Construtora Contorno Ltda.,
Berma Engenharia Eirelli – EPP, 
Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda., 
CONSÓRCIO Poros – 
Locavia constituído pelas empresas Poros Construtora Ltda. e Locavia Ltda., 
Greide Construção e Pavimentação Ltda., 
Green Ambiental Eirelli – EPP, 
Construtora Terrayama Ltda., 
Vina Equipamentos e Construções Ltda.,
NSA Locação e Serviços Ltda., 
Terra Brasil Empreendimentos Eirelli – EPP, 

AVISO DE LICITAÇÕES
1) PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2015 – PROCESSO Nº. 142/2015 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NOVA DATA: marcado para às 09h00min do dia 08/10/2015;
2) PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2015 – PROCESSO Nº. 143/2015 – AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, marcado para às 09h00min do dia 09/10/2015;
3) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2015 – PROCESSO Nº. 130/205 – REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, marcado para às 09h00min do dia 06/10/2015;
4) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015 – PROCESSO Nº. 063/2015 – REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, INCLUÍNDO MÃO DE OBRA, PEÇAS E SERVIÇOS DE 
APARELHO DE AR CONDICIONADO, marcado para às 09h00min do dia 07/10/2015.
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme acima. Os editais poderão ser obtidos através 
do site  www.contagem.mg.gov.br , www.comprasnet.gov.br   e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, 
Contagem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para 
gravação magnética sem custos. Informações: (31) 3356.6658. Contagem, 21/09/2015 - Equipe de Pregão.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Nº Projeto/Atividade Processo Administrativo Objeto Fornecedor CNPJ/CPF Valor total

Data da 
Ratifica-
ção

1

1171 - 06 - 122 
- 0001 - 2021 
– 33903005 – 
010.000

PAC 150/15
INEXIGIBILIDADE 020/15 
-  art. 25,inciso I, da lei 
8666/93.

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEI-
RA DE CARTUCHOS PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DEFESA SOCIAL

COMPANHIA 
BRASILEIRA 
DE CARTU-
CHOS 57.494.031/0010-54 R$ 2.448,00 21/09/15

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
O Secretário da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s): 
ACÓRDÃO Nº 226
PTA Nº:  2014051413101920
RECORRENTE: Junta de Recursos Fiscais
REQUERENTE: M.Roscoe Engenharia e Construções Ltda
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – TEMPESTIVIDADE - INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL A CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APLICABI-
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LIDADE DO INCISO I DO ART. 71-B DA LEI 1.611/83 - NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CASSADA. Por unanimidade de votos 
cassaram a decisão da emérita Junta de Julgamento Fiscal de indeferimento do pedido em Primeira Instância, reconhecendo o direito da Empresa Contribuinte de não 
incidência do ITBI em relação ao imóvel constituído pelo Lote 0004 da Quadra 0002 do Bairro Chácaras Boa Vista, Contagem/MG, índice cadastral 08.476.0526.001, por 
se tratar de realização de capital por incorporação de bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO Nº 227
PTA Nº:  2014051413153820
RECORRENTE: Junta de Recursos Fiscais
REQUERENTE: M.Roscoe Engenharia e Construções Ltda
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – TEMPESTIVIDADE - INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL A CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APLICABI-
LIDADE DO INCISO I DO ART. 71-B DA LEI 1.611/83 - NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CASSADA. Por unanimidade de votos 
cassaram a decisão da emérita Junta de Julgamento Fiscal de indeferimento do pedido em Primeira Instância, reconhecendo o direito da Empresa Contribuinte de não 
incidência do ITBI em relação ao imóvel constituído pelo Lote 0009 da Quadra 0002 do Bairro Chácaras Boa Vista, Contagem/MG, índice cadastral 08.476.0340.001, por 
se tratar de realização de capital por incorporação de bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO Nº 228
PTA Nº:  2014051412574420
RECORRENTE: Junta de Recursos Fiscais
REQUERENTE: M.Roscoe Engenharia e Construções Ltda
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – TEMPESTIVIDADE - INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL A CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APLICABI-
LIDADE DO INCISO I DO ART. 71-B DA LEI 1.611/83 - NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CASSADA. Por unanimidade de votos 
cassaram a decisão da emérita Junta de Julgamento Fiscal de indeferimento do pedido em Primeira Instância, reconhecendo o direito da Empresa Contribuinte de não 
incidência do ITBI em relação ao imóvel constituído pelos Lotes 05 e 10 da Quadra 0002 do Bairro Chácaras Boa Vista, Contagem/MG, por se tratar de realização de 
capital por incorporação de bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica.

ACÓRDÃO Nº 229
PA Nº: 00528/2015-02.A
RECORRENTE: Junta de Recursos Fiscais, de ofício
REQUERENTE: Lilian Ferreira da Silva Gois
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
REDATORA: Flávia de Aguiar Lage
ITBI – REEXAME NECESSÁRIO - MUTUÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO - DILIGÊNCIA PROMOVIDA - SUPERVENIÊNCIA DE 
PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DIREITO À RESTITUIÇÃO GARANTIDO POR LEI – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECISÃO 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA - VENCIDO O RELATOR. Por três votos a um, depois da análise de novos documentos juntados aos autos por diligência promovida, a 
Turma decidiu pela manutenção da decisão de primeira instância de restituição do ITBI recolhido aos cofres públicos pela Caixa Econômica Federal diretamente à Reque-
rente, na qualidade de mutuaria no sistema financeiro de habitação. Vencido o Relator.
VOTO VENCIDO (DO RELATOR): Em reexame necessário, casso a decisão de procedência do pedido de restituição à Requerente de ITBI presumido recolhido aos cofres 
públicos por ilegitimidade ativa para a pretensão. A “autorização” de fl. 04 dada pela Caixa à Requerente para receber de volta o valor do ITBI é insuficiente a embasar 
o pedido. O crédito tributário regularmente lançado, até prova em contrário é bem público indisponível e, por essa razão a desconstituição do lançamento somente é 
possível mediante provas robustas de atos equivocados ou viciados no sentido de demonstrar sua insubsistência.
ACÓRDÃO Nº 230
PTA Nº: 02.B.01148/2008
RECORRENTE: Junta de Recursos Fiscais
REQUERENTE: Minas Drill Serviços de Ar comprimido Ltda
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – PROVIMENTO PARCIAL - CONSERTO, MANUTENÇÃO, REVISÃO E LIMPEZA – LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - EXCLUSÃO DA BASE DE 
CÁLCULO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ASSESSORIA E CONSULTORIA – MULTAS ISOLADAS -  VALORES NOTAS FISCAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA.  CONHEÇO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, Por unanimidade de votos a Câmara de-
cidiu pelo provimento parcial do recurso contra decisão parcial proferida em primeira instância, que já excluíra da base de cálculo do ISSQN os valores das notas fiscais 
nºs 260, 261, 263, 275, 278, 279, 280, 293 e 295 do ano de 2003, relativos a serviços prestados fora do município de Contagem, determinando a substituição do QDT 
à fl. 008 pelo QDT de fl. 435, devendo também ser excluído da base de cálculo do ISSQN, o valor da nota fiscal nº 301 de dezembro de 2003, relativa a locação de bens 
móveis, mas devendo ser mantidas as demais exigências contidas no TNF nº 18.907 – “série B” de 08 de setembro de 2008.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
ATA DE REUNIÃO
Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2015 (dois mil e quinze), às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada excepcionalmente pelo Sr. Tarcisio Oliveira da  Silva – Auditor Fiscal e colaborador designado da JRF, em 
substituição ao Secretário Titular, Sr. Salvador Gomes Pereira que não pode participar dessa sessão por motivos particulares, contando com a presença dos seguintes 
membros componentes da Câmara: Sra. Flávia  de Aguiar Lage, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.  Antes de iniciar os trabalhos do 
dia, o Sr. Tarcisio Oliveira da  Silva apresentou aos componentes da Câmara o calendário de reuniões para o mês de outubro. Aberta a sessão, procedeu-se à leitura e 
aprovação da Ata da última reunião. Em seguida o Sr. Presidente tomou da palavra para esclarecimentos sobre o pedido de reconsideração apresentado pela empresa 
RUBBERPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,   processo Nº 02.B.00467/2013, julgado por unanimidade em 25/08/2015. Dentro das atribuições que lhe 
confere o art. 17 do Decreto nº 1493, de 16 de dezembro de 2010, não CONHECEU DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO por falta de amparo legal, mantendo na íntegra 
a decisão de Segunda Instância, que reformou a decisão proferida pela Junta de Julgamento Fiscal e manteve integralmente as exigências contidas no TNF nº 22.247 – 
“Série B”, de 6 de setembro de 2013. A seguir entraram em pauta os processos análogos Nº 2014051412574420, 2014051413153820 e 2014051413101920 – M. ROS-
COE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  LTDA, com relatórios do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, que deu provimento aos respectivos recursos voluntários, cassando a 
decisão da emérita Junta de Julgamento Fiscal, que indeferira o pedido em Primeira Instância, dessa forma reconhecendo o direito da contribuinte à NÃO INCIDÊNCIA 
DO ITBI em relação aos imóveis constituídos pelo Lotes 0005 e 0010 da Quadra 0002 - índice cadastral 08.476.0526.002, Lote 0009 da Quadra 0002 - índice cadastral 
08.476.0340.001 e  Lote 004 da Quadra 0002 – índice cadastral 08.476.0526.001, todos do Bairro Chácaras Boa Vista, Contagem/MG, nesta ordem. Em seguida retor-
nou à pauta o processo N° 02.B.00191/2014 – ORTENG MPN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, após ter sido retirado de pauta pelo seu relator Sr. José Carlos Carlini 
Pereira, na sessão do dia 1º de setembro para análise mais acurada do caso. Em reexame necessário, manteve a decisão de procedência do pedido em Primeira Instân-
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cia, julgando corretos os decotes promovidos nos lançamentos originais do ISSQN e das Multas remanescentes. Colocado em votação os demais membros votaram com 
o Relator, em decisão unânime que manteve a decisão da Junta de Julgamento Fiscal. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente ATA, 
que segue assinada por seu Presidente, por seu Secretário titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 
15 de setembro de 2015. PARTICIPANTES DA SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA; PRESIDENTE,              TARCÍSIO OLIVEIRA DA SILVA; SECRETÁRIO, FLÁVIA DE 
AGUIAR LAGE                MARCELO RODRIGUES DO CARMO E MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MORA.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

ATA DA 199.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2015
No dia dezessete de agosto de 2015 no Parque Gentil Diniz, Minas Gerais, às 9:00 horas, realizou-se a 199.ª Reunião Ordinária do COMAC de 2015. Compareceram à 
reunião o Presidente do COMAC, Antônio Carlos Xavier da Gama; o Gestor Público Dr. Ernani Rodrigues; a Diretora-geral de Controle Ambiental da Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Contagem (SEMAS), Danielle Rodrigues S. Máximo; Dr. Fabrício Fernando Aires (Assessor Jurídico). Os conselheiros: Henrique Damasio 
Soares, representando o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Gustavo Gomes Peixoto, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico; Renato Ferreira Mafra e Juliana Moraes Monteiro de Oliveira, representando a Secretaria Municipal de Obras; Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho, 
representando a Câmara Municipal de Contagem; Cecília Rute de Andrade Silva, representando as Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do meio 
ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem, Paulo Roberto da Silva, representando as Associações Civis representativas dos moradores do Município 
de Contagem; Délzio S. de Almeida, representando os Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de 
Contagem; Ubiratam Nogueira, representando a Associação Comercial e Industrial de Contagem. Presentes os servidores da SEMAS: Raphael D'Assunção Coelho 
(Técnico-Geográfo), Matheus Oliveira, Fernanda Alves Pereira, Natalie de Oliveira Rates e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente conferiu o 
quórum e colocou em discussão o 1º - Ponto de pauta: Aprovação da Ata da 198ª Reunião Ordinária do COMAC. Colocou a ata em discussão, perguntou se todos 
haviam recebido, a conselheira Cecília parabenizou a secretária Marise pela ata bem feita, a qual foi aprovada. A conselheira Cecília pediu ao presidente que o ponto de 
pauta 5 e 6 fossem julgados por último. O Presidente perguntou aos conselheiros se eles concordassem com a inversão da pauta, o qual aprovado. 2º - Ponto de pauta: 
Veneto Empreendimento Comercial Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 6096/01-10. O Presidente perguntou se os represen-
tantes da empresa estavam presentes, eles se apresentaram Marco Antônio e Luiz Carlos. O Presidente colocou em discussão e perguntou se havia alguma dúvida. O 
conselheiro Ubiratam perguntou qual foi o técnico responsável pelo processo? O Presidente respondeu que foi a técnica Raquel, continuou perguntando se ela estava 
presente? O Presidente respondeu que não. A conselheira Cecília disse que na verdade seria bom ela apresentar. O Presidente disse que existe hoje uma situação que os 
técnicos não compareceram. A conselheira Cecília disse que é de praxe todas as reuniões do COMAC que os técnicos apresentem os processos. O Presidente perguntou 
se existe alguma dúvida? A conselheira Cecília disse que não tem dúvidas, mas que isto continue sendo assim porque é importante que eles apresentem os processos, 
porquê? Eles é que fazem a visita, a localização deles. Porque hoje tem conselheiros novos. O Presidente respondeu a conselheira Cecília que da forma democrática que 
ele leva a questão do conselho, ele gostaria de perguntar aos conselheiros e a gente fazer por determinação dos conselheiros. O Presidente perguntou se eles acham 
que fica prejudicado a questão do item 2(dois) pela ausência do técnico se manifeste. O conselheiro Paulo disse que a apresentação é importante sim, o técnico esteve 
no local, ele vim dar o parecer dele, uma coisa é a gente lê o que está no papel a outra é ele argumentar o que viu lá. O conselheiro Renato falou que inclusive o 
relatório fotográfico do local até porque nem todos podem estar presentes para conhecer os locais, outros que vão estar nas próximas pautas. O Presidente respondeu 
que a gente está aqui para agir democraticamente e dentro da vontade do conselho, então está acatado e considerado que fica comprometido a apresentação. O 
conselheiro Ubiratam perguntou se fica para a próxima reunião, retirar de pauta? O Dr. Ernane respondeu que sim, se estão todos contrários retira de pauta, bem como 
todas as outras. O conselheiro Henrique disse que fique registrado que o posicionamento do CIEMG que neste ponto aqui entende que é passível, acho que a questão 
da apresentação foi procedimento instituído informalmente aqui no conselho, legalmente pelo regimento do COMAC não tem nenhuma menção a esta apresentação, 
só para ficar registrado o posicionamento do conselho, não estou questionando o posicionamento dos demais conselheiros, mas pelo regimento do COMAC a situação 
de esta apresentando ou não, não esta previsto, em fim, o CIEMG entende que este é o procedimento regular, só para ficar registrado não estou querendo causar 
polêmica. O posicionamento do CIEMG frente a legalidade deste processo. O Presidente falou que muito bom registro por isso trouxe a pauta e coloquei para o 
conselho poder estar deliberando, justamente por não ter amparo legal, mas em questão de respeito. O conselheiro Henrique falou mais uma vez a eminência da 
revisão do nosso regimento. O Presidente respondeu com certeza e continuou dizendo que na verdade nossa pauta vai estar inteiramente comprometida com esta 
posição, porque esta posição vai valer para todas as outras pautas. Então esta suspensa a pauta de nº 2.                                                                                           3º 
- Ponto de pauta: Posto Petrolina Ltda. - Julgamento do pedido de Renovação da Licença de Operação Corretiva -  Processo nº 4816/01-09. Estavam presentes os 
representantes da empresa: Sandra e Graciele.            O Presidente disse a mesma situação. A Raquel é a técnica. A representante da empresa Graciele, perguntou se 
podem manifestar diante disto? O Presidente disse que sim, claro. A representante deu bom dia a todos e disse que sentimos desrespeitados, porque pela segunda vez 
foi marcada a reunião se existe isto dentro da deliberação pautar ou não realmente é algo que tem que ser resolvido entre vocês, deslocamos de longe, se algo a ser 
decidido que prevaleça para a próxima pauta, porque nosso processo em especial já vem a mais de anos, não desconsiderando os demais, mais eu sei da dificuldade de 
todos em estar aqui. Entendo a posição de vocês de conhecer a situação do empreendimento mas que prevaleça a partir de agora. O conselheiro Ubiratam falou que 
mediante do parecer conclusivo do técnico e do parecer jurídico cabe ao presidente no caso das empresas a emissão do Ad Referendum  fica a critério do presidente e 
da demanda porque os dois pareceres são conclusivos opinando pela emissão, nós só íamos consolidar, mas o Ad Referendum é cabível neste caso das empresas se 
caso solicitarem e cabe o presidente deferir ou não. O Dr. Ernane falou que não pelas outras empresas, mas especialmente pelo Posto Petrolina, que ele foi o último a ir 
lá procurar, porque estou falando isto? Tem 3(três) anos que estamos mexendo com a Minaspetro, todos estão sabendo a situação dos posto de gasolina não é só de 
Contagem é do país inteiro, todos os postos estão sendo fiscalizados pela ANP, sem a licença ambiental a partir de 31 de agosto todos os postos de gasolina podem 
sofrer intervenções e ser fechado, então vai trazer consequências, não diretamente para o empreendedor não, vai trazer consequências para a economia local. 
Concordo com Ubiratam, pode ser dado Ad Referendum, mas já que estamos num conselho para votar, posse  instituído, tem todos os pareceres conclusivos para 
serem votados, o simples fato de um funcionário não vir porque estão em operação padrão, que é uma questão salarial, uma questão funcional, prejudicar a economia 
de uma cidade inteira, vai ficar meio inconcludente, vai deixar passar? dar Ad Referendum sabendo que tem um conselho que vai reunir, para poder dar um Ad 
Referendum. Está meio esquisito. O Presidente disse que queria esperar os comentários para poder falar. Eu levantei esta questão no início, que eu procuro trazer minha 
segunda reunião apenas na frente do conselho e eu não vou começar ir contra a votação que teve 7(sete) votos para que não fosse apresentado em pauta, vamos até 
estudar a questão do Ad Referendum, mas acho que até compromete um Ad de Referendum porque o conselho deliberou que não colocasse em votação, eu concordo 
com as palavras do Dr. Ernane que temos que ter cuidado para poder não ingressar as questões do município, já que o projeto quando eu citei aqui, o parecer era 
conclusivo não havia dúvidas quanto o parecer o simples fato da apresentação comprometer todo o andamento da reunião mas eu acato o que for decidido pela 
maioria, portanto esta retirado de pauta porque o conselho já assim votou. Quanto a questão do posto Petrolina, a questão da reunião passada foi um erro meu, eu 
assumo o erro, a convocação ela foi indevida, mas tem situação que a gente só sabe quando acontece aqui. Eu teria que trazer o assunto para votação para que nós 



Contagem, 22  de  setembro de 2015 Página 8 de 21 Diário Oficial de Contagem - Edição 3712

"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.

através do posicionamento do conselho pudéssemos dar prosseguimento a reunião. Então infelizmente é uma coisa que não poderia antecipar que isto poderia 
acontecer, eu até acreditava que os processos, os relatórios que não tivessem dúvidas que eles seriam votados, eu imaginei dentro da minha perspectiva. Mas eu estou 
aqui para presidir um conselho onde os votos dos conselheiros é extremamente importante e decisivo nas pautas. O assessor jurídico Dr. Fabrício falou que o Ad de 
Referendum, ele é dado em outra situação que e remetida a plenária para convalidar ou não, agora quando uma plenária esta instituída, esta aberta que e a 199 e por 
uma interpretação de procedimento interno desta plenária, procedimento, estamos falando aqui de procedimento, suspendesse o índice de votação porque o técnico 
não veio, isto é um procedimento interno, legalmente não tem nada que ampara esta situação, o Ad de Referendum nesta situação aqui é híbrido, atípico, confuso, eu 
acho que deveria ser mais cautelosos os técnicos, quando os pareceres jurídicos e técnicos estão comungando com o mesmo entendimento não há que se suspender 
até mesmo por uma questão, como o Dr. Ernane já falou e a secretaria foi toda motivada a dar total prioridade as licenças ambientais dos postos, estamos fazendo um 
mutirão dentro da secretaria para os postos devidos a esta imposição da ANP, então acho que deveria ser tratado isto como uma coisa delicada e criar novos parâme-
tros de organização aqui é complicado. O conselheiro Délzio falou se os conselheiros não tiveram dúvidas nenhuma a respeito dos pareceres técnicos que aqui estão 
conclusivos inclusive nós temos a diretora geral do licenciamento que esta aqui, ela pode fazer esta apresentação. Eu acho que estamos inviabilizando o empreendi-
mento, que já esta com a corda no pescoço que a ANP está fiscalizando, eu acho que não teria problema nenhum se a diretora geral pudesse apresentar no lugar do 
técnico. O conselheiro Ubiratam falou que quando ele põe a situação do Ad de Referendum, não é Ad de Referendum para esta situação. O parecer do jurídico é 
conclusivo opinando pela emissão da licença, o parecer técnico pela emissão da licença, não há motivo do conselho não deferir a questão da licença. O Ad de 
Referendum, ele foi criado exatamente para situações não típicas como está aqui, uma questão temporal entre uma linha de financiamento de banco, uma coisa e 
outra, onde o presidente também só pode emitir o Ad de Referendum com os pareceres conclusivos são favoráveis então a atribuição do presidente que na verdade 
numa situação desta ter até 31 de agosto, então o Ad de Referendum e perfeitamente aplicável para solucionar esta questão da ANP, porque se a gente for levar a ferro 
e fogo não pode ser transferido para o conselho o empreendimento que tem que vir licenciando, licenciando e chegar agora por causa de questão da ANP, nos estamos 
no conselho de meio ambiente não é no conselho de petróleo, e a solução que está sendo proposta aqui da emissão do Ad Referendum, resolve a questão do 
empreendedor e trás na próxima pauta. O Presidente disse volta a questão se os pareceres são conclusivos porque não o conselho votar, ai fica situação Ubiratam, 
complicada porque o assunto vem a pauta, ele é colocado em pauta, o conselho resolve não votar, ai o presidente unilateralmente vai dar um Ad de Referendum, eu 
acho até que ele estaria desrespeitando o conselho e longe de mim querer tomar uma atitude desta. O conselheiro tomou a palavra dizendo que não foi unanimidade 
dos conselheiros, quem é contra vota pelo indeferimento, se abstém, mas não tem óbice legal para a gente não estar votando, isto foi uma formalidade instituída 
dentro, informalmente seria a apresentação, quantos processos já liberamos sem a apresentação dos pareceres, os conselheiros aqui ele representa uma instituição, ele 
não pode por o pensamento pessoal frente a instituição, não, eu aqui como representante do CIEMG mas como cidadão moro em Belo Horizonte mas atuo em 
Contagem profissionalmente não vejo óbice nenhum legal deste processo que estamos liberando. O conselheiro falou que no dia que foi feito esta colocação de fazer a 
apresentação, foi exigência do conselho mesmo de forma informal, você estava presente, portanto foi tomada uma decisão conjunta na época, não houve nenhum 
questionamento da sua parte neste sentido, o conselho esta pedindo a manutenção disto. Agora se vamos fazer num regimento foi uma proposta que eu fiz, que eu 
entendo que tem algumas coisas que já estão obsoletas, tem que ser atualizadas sim. Não é intenção de ninguém prejudicar o empreendedor. A conselheira Cecília 
falou que é a primeira vez que isto acontece de não ter os técnicos apresentando os processos, estou aqui a 13 anos é a primeira vez que os técnicos não apresenta, é 
importantíssimo a apresentação deles porque eles vão visitar, eles fazem as fotos, a maioria do pessoal não conhece Contagem, não sabe onde esta a localização, então 
eu queria propor ao senhor, se possível, o senhor pode dar um Ad de Referendum sim, porque nos estamos de acordo. O Presidente disse que tanto que ele trouxe para 
a reunião do conselho, mas se o conselho não votar. A conselheira tomou a palavra dizendo que é importante que eles estejam aqui, porque eles analisaram, as dúvidas 
que temos no processo nós tiramos com eles, nos lemos, é diferente você ler e você ver. Eles nós mostram como esta o empreendimento. O Dr. Ernane disse que não 
podemos ficar refém de funcionários, não é a secretaria, não é a prefeitura, eles não estão de greve mas numa operação padrão, mas uma das formas de se manifestar 
é não comparecer na reunião do conselho. Eles tem todo o direito de defender a posição deles, muito antes do contrário questionar a posição deles, acho que todo 
mundo tem o direito de se manifestar e fazer valer seus direitos, o que eu acho é que a gente não pode é ficar refém de uma situação desta, se eles ficarem numa 
operação tartaruga até o final do ano que vem e a gente deixar o município parado. Primeira questão se você tem fé pública, você colocou sua assinatura em um 
parecer, tem fé pública, o parecer é dele, o parecer é conclusivo, se ele não está aqui para responder dúvidas pelo menos esta ai para colocar a posição dele. A técnica 
Raquel todo mundo sabe é uma excelente funcionária, se ela colocar a assinatura dela num parecer eu assino embaixo, eu conheço a Raquel. Primeiro eu acho que não 
cabe Ad de Referendum neste momento. Foi submetido ao conselho e o conselho se absteve de votar porque não tem o técnico para fazer uma apresentação sendo 
que consta nos altos do processo um parecer técnico, com todo o parecer técnico devidamente registrado, fotografia, visita técnica e tudo mais, eu acho que é isto que 
devemos levar em consideração. O conselheiro Renato disse que como novo membro do conselho ele não teve tempo de se enterrar totalmente do regimento e 
revendo as posições eu entendo que a apresentação ela é indispensável mas não faz parte do regimento deveria fazer, isto fica como pauta para a próxima votação e 
como produtor de parecer que sou também acho que realmente se alguém fez o parecer e colocou a fé pública dele, a gente tem que estar pautado por isso, não sei se 
cabe mas eu gostaria de pedir a revisão desta suspensão para votarmos novamente dado todo o exposto de agora e justificando como novo membro e outros também 
são novos membros não tinha ciência completa do que acarreta esta votação. O conselheiro Délzio falou, conforme o Dr. Ernane falou mesmo que o nosso técnico é um 
técnico comprovadamente eficiente, competente, um funcionário efetivo, que eu também assino embaixo. O conselheiro Paulo alegou que não recebeu os pareceres, e 
continuou dizendo que a presença dos técnicos, ele ia tirar todas as dúvidas não só minha quanto as dos demais porque no momento aqui eu não tenho conhecimento 
do que vai ser votado e na questão aqui eu vou me abster por não ter o conhecimento do que estar se falando. A secretária justificou que mandou para o e-mail da 
AMONP. Mandou para todos os conselheiros por e-mail, para a conselheira Cecilia além de mandar por e-mail, mandou físico também. Depois de várias discussões, o 
presidente tomou a palavra e falou aos conselheiros que iria adiantar a pauta, porque a discussão começou a fugir um pouco e nos temos a deliberação do conselho 
para não votar se o técnico não estiver presente, se depois lá na frente quiser reconsiderar para voltar, a gente reconsidera, mas vamos esperar ter um consenso disto 
ai. Vamos para o item 4 da pauta. 4º - Ponto de pauta: Prefeitura Municipal Contagem  – Córrego do Arroz – Julgamento do pedido de Licença de Operação. Processo 
Nº 8031/01-14, após diligência do COMAC. O Presidente colocou em discussão. O conselheiro Ubiratam falou que este processo foi posto em votação, foi pedido para 
baixar em diligência e continua tempo validade normal em votação porque ai depende do técnico que foi na vistoria com os conselheiros, foi emitido o parecer do 
grupo que esteve presente concordando, que era o conselho da época, então é mantido a pauta. Não estamos colocando ele em pauta, e a continuação da pauta 
mediante o parecer independente de técnicos. Então este caso é um caso aplicável que pode colocar em votação. O Presidente falou que não tem questão de técnicos 
depende de um relatório do conselho. A conselheira Cecília falou que na realidade ele veio ao conselho, este é um processo que tem mais ao menos 6 anos, ele veio 
para dar a licença de operação não foi cumprida, inclusive o relatório que foi feito ele não cumpriu, ele falou que até o dia 30 agora, ele tem até o dia 30 de setembro, 
as obras nem começaram para ele cumprir, a gente vai votar mas se ele não cumprir até o dia 30, ele vai voltar aqui e vamos fazer um TAC. O conselheiro Ubiratam 
falou que o que foi acertado em vistoria é que quem seria o órgão executor, seria o Distrito Operacional de Contagem, nós concordamos em ceder a partir da data da 
licença 90 dias para que o distrito fizesse isto, então concordamos com a vistoria, com a execução, com a emissão da licença, acrescentando na condicionante o prazo 
de 90 dias, a partir da emissão da licença. A condicionante da licença de operação vai ser executar a obra dentro de um prazo de 90 dias. O Presidente falou com 
Ubiratam que ele participou de todo o processo, até mesmo interessante, algum dos conselheiro tem dúvidas nesta discussão, este seria um relatório dos conselheiros. 
O conselheiro Ubiratam continuou dizendo que no governo da Marília Campos tiveram várias obras de tratamento de fundo de vale, esgotamento sanitário do 
município foram feitas e concedidas as licenças prévias e licenças de instalação. Este caso do córrego do arroz, ele é um trecho dele que ficou inacabado, dentro do 
contrato da Copasa tinha que completar 100% o trajeto foi feito somente uma parte, porque teve uma pessoa que construiu um prédio no meio do caminho e houve 
uma questão judicial e eles paralisaram este trecho e continuaram e terminaram tudo. Quando eles pediram a questão da licença de operação que caiu no conselho a 
Cecília questionou não houve a execução da obra não vamos conceder a licença pois não houve o complemento. Foi baixado em diligência foi todo muito verificou-se o 
trecho, ele já está liberado para execução mas o contrato da Copasa já foi instinto, ai o distrito da cidade industrial da Copasa assumiu de executar este restante deste 
trecho só que ela consegui executar isto com a liberação da licença dela, senão ela não consegui acertar a questão de recursos. Diante a vistoria que foi feito com o 
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corpo técnico da secretaria, a secretaria de obras todos participaram foi feito a vistoria e todos concordaram, foi feito uma ata, onde todo mundo concordou que o 
conselho concederia a licença de operação mediante a execução concedendo o prazo de 90 dias, por se tratar de um trecho pequeno. Com isto libera a licença e 
encerra-se o contrato da Copasa. O Presidente perguntou se foi feito um relatório por parte do conselho anterior? A conselheira Cecília respondeu que sim. O 
Presidente perguntou se foi apresentado? A conselheira Cecília respondeu que foi encaminhado para eles. A diretora Danielle respondeu que o relatório não está assina-
do e precisa da assinatura de todos os conselheiros que estiveram presentes na vistoria. Os conselheiros responderam que estão a disposição para assinar. A diretora 
Danielle respondeu que eles, os conselheiros, é que tem que apresentar o relatório. O Presidente falou que a Copasa tinha feito um ofício endereçado a ele pedindo 
aprovação através do Ad de Referendum como já íamos reunir no mês de agosto achei por bem trazer ao conselho.               A conselheira Cecília perguntou a respeito 
disto. O Presidente respondeu que com base no relatório de vistoria que foi enviado, mas de qualquer forma fiz questão de trazer para o conselho. Então o relatório 
apresentado pelo conselho esta em votação sendo que fica faltando as assinaturas. Aprovado todos favoráveis ao item 4.                 7º - Esab Indústria e Comércio Ltda. 
- Nº Processo 28159 – 03A.01339/2015 – Supressão de vegetação.         O Presidente falou que é o Conparq que faz esta apresentação, a Esab está presente seurepre-
sentante Tiago e Ana Júnia e a Ludimila do Conparq também está presente. Ludimila cumprimentou a todos e fez a apresentação dizendo que o processo da Esab, nº 
interno 28159, nº administrativo 03A.01339/2015, mostrou Slides, localização: Zezé Camargos, próximo ao metrô, mostrou as árvores em questão, Bioma Cerrado 
Mata Atlântica, espécies nativas e exóticas cultivadas. São 86 árvores nas áreas, eles vão suprimir 58, então números a serem preservados 21. Veio à pauta para a 
reunião devido a um Pau Brasil que fica bem próximo de onde eles querem fazer a ampliação do galpão. O conselheiro Ubiratam perguntou qual a altura deste Pau 
Brasil. Ludmila respondeu acima de 3 metros. O conselheiro Ubiratam perguntou se tem possibilidade do transplante dele? Ludimila respondeu que não, pelo tamanho 
não. O representante da empresa respondeu que a altura aproximada dele é de 5 metros. O conselheiro Ubiratam pediu para fazer só uma colocação da Lei 21308, é 
uma Lei que protege tanto o Ipê quanto o Pequizeiro, nele fala a respeito de se pagar um valor e se fazer um cultivo de tantas mudas por cada suprimido. Gostaria que 
se colocasse em pauta a questão deste valor a ser pago para ser recolhido para o estado, Secretaria de Agricultura, para recuperação das áreas do pequizeiro quando é 
feito o pagamento, quando é feito o cultivo tem que ser o mesmo Bioma na micro bacia e tem um relatório durante 5 anos. Muitas vezes se tivesse condição de 
transplante seria mais rápido, mais viável. O consultor da Esab, Edgar, falou que a questão do transplante nós pensamos nisto como a coisa inviável tanto tentar 
colocá-lo na mesma área, colocar em outra área até mesmo pela logística, só recapitulando porque que a Esab esta pleiteando o corte destas árvores? Elas estão 
fechando um Sait que é do Carrefour, questões econômicas e visando ter demissão em massa de funcionários e tentar se manter no mercado com a economia dela, ela 
pleiteou a ampliação deste pátio para melhor a logística de transporte, melhorar toda a sua estrutura ali com equipamentos e tentar trazer funcionários para lá para 
evitar isto ai. As maiores árvores estão sendo mantidas, são as paineiras, a maioria das árvores que estão lá são de jardinagem e com estas exceções que vimos aí, uma 
delas é o Pau Brasil. Então a função talvez social disto aí eu gostaria que vocês levassem em conta também e pelo o que eu vi do parecer do Conparq, ele foi dado em 
cima do decreto que rege em Contagem e com uma compensação até mesmo diferenciada porque ouve-se uma discussão técnica lá, a Ludmila pode salientar isto 
também, em relação do transplante ou não. A gente pressupõe o seguinte também que mesmo fazendo o transplante tem um risco desta espécie em questão dela 
morrer, a gente atribui este risco a cerca de 90% não é uma jabuticabeira ou uma palmeira que transplanta-se muito fácil ou Pau Brasil e outras espécies aí não é tão 
simples. Ela tem uma raiz pivotante, ela tem um pião mais profundo, ainda mais quando ela é uma árvore jovem ainda, ela não se perde o pião, por exemplo um Ipê 
amarelo dependendo da idade dele, ele perde aquele pião pivotante e pode tranquilamente fazer o transplante mas quando a árvore esta mais jovem fica mais difícil 
porque ela ainda esta buscando recurso para se manter com muito mais vigor, então o pivô dela fica mais difícil de fazer o transplante. O conselheiro Ubiratam falou 
que a proposta que ele tinha feito era só para tentar dar mais rapidez ao processo, porque na medida que o Conparq faz a aplicação da legislação, ela é municipal mas 
nós temos uma lei estadual que não podemos deixar de cumpri-la é uma lei que protege é que determina pela supressão destes indivíduos, então acho que poderia 
colocar em votação ele e criar uma condicionante que seja cumprida. O Dr. Ernane perguntou pela lei municipal qual seria a reposição? Ludmila respondeu 50 da 
mesma espécie. O Dr. Ernane perguntou se a lei estadual se remete ao conselho municipal. O conselheiro Ubiratam respondeu que ao conselho municipal. Dr. Ernane 
continuou ao conselho, recolhendo dinheiro para o estado? A conselheira Cecília pediu a palavra dizendo que tem visto muitas empresas mantendo as árvores, 
ampliando seus empreendimentos mas mantendo sempre as árvores não tem jeito mesmo de manter? Acho que seria importantíssimo, estamos vendo até construção 
de casas, por exemplo em Ibirité tem uma casa que foi construída a casa toda é manteve a árvore dentro de casa, agora uma empresa com um porte deste não pode 
manter uma árvore desta? Estão sendo retiradas muitas árvores nós precisamos de árvores. O conselheiro Renato falou como engenheiro agrônomo gostaria de pautar 
para os senhores o seguinte, a transferência desta árvore, temos experiência de um Ipê amarelo no Sapucais 3, foi uma transferência de poucos metros de uma árvore 
de porte de 6 a 7 metros, falhou, como acredito também que a sua falharia, porquê? Vou salientar para os senhores o seguinte, o que se vê numa árvore em cima é o 
que ela tem em baixo em raízes, principalmente uma árvore jovem, as raízes que vão absolver todos os nutrientes estão bem nas pontas, estão na projeção da copa, ele 
teria que transferir um bulbo de solo do tamanho que você vê em cima de uma árvore de 5 metros, então praticamente inviável da colocação desta árvore de onde ela 
esta, para onde vocês estão tentando transferir se fosse o caso, qual a distância? Responderam que não tem área suficiente para isto. O conselheiro Renato continuou, 
acho que é inviável, e o caso aqui não é de se perder uma árvore, mas é de replantar 50, uma compensação de 50, isto teria que se colocar em pauta também. O 
representante Edgar falou que diante disto que está sendo colocado o Thiago também tem o projeto, se vocês não tiveram acesso, foi muito bem pensado o que se 
mantêm e o que sai, in loco definimos o seguinte, estas paineiras estão mais próximas das ruas, tem condições de manter? Então mantém agora o restante infelizmente 
tem que se fazer a supressão, seria muito interessante se nos conseguíssemos adequar ao galpão que é uma área industrial, uma área privada que produz ali sua 
economia, mantendo a árvore. Eu peço desculpas de falar isto aqui mas é diferente de fazer um projeto arquitetônico particular. Ali a questão é de logística, questão de 
empresa, de indústria.  Ludmila falou que em relação ao projeto que eles apresentaram a secretaria foi aprovado, mas tem a contrapartida das árvores, só para deixar 
claro que o projeto já tinha sido aprovado. O Presidente colocou em votação a sugestão do conselheiro Ubiratam. O conselheiro Délzio tomou a palavra perguntando se 
existe alguma lei federal acerca deste assunto? O representante da empresa Thiago perguntou se teria que pagar para o estado e o município? O Presidente respondeu 
que não. O conselheiro Renato perguntou dentro do questionamento dele a compensação seria sem fins para o estado ou plantio de 50 mudas teoricamente para o 
município é isto dentro da micro região? Dr. Ernane respondeu na micro bacia. O conselheiro Ubiratam respondeu que o decreto 1030 municipal já determina isto 
adequar 50 mudas e o próprio 1030 que nos casos de supressão de indivíduos protegidos quem determina a compensação é o conselho, aí estou propondo além das 
50 mudas que seja feito o pagamento a favor de proteção de pequizeiro já se trata de uma árvore protegida. Ele tem opção de plantar e monitorar durante 5 anos para 
cada um que ele corta ele vai plantar de 5 a 10 ou ele escolhe pagar sem fins e depositar ele no fundo que protege o pequizeiro. Então a proposta é esta. O Presidente 
falou que na condicionante teria um prazo a cumprir e poder entrar em contato com o estado. A conselheira Cecília falou que ele teria que acompanhar durante 5 anos 
estas mudas. O conselheiro Ubiratam disse que se ele não pagar a multa. O representante da empresa Edgar, perguntou no parecer do Conparq já institui uma 
compensação? Ludmila respondeu que é uma valoração. O conselheiro Ubiratam falou que ficou determinado pelo conselho de acordo com a 1030 é que ele faça o 
cumprimento de acordo com a lei estadual. A diretora Danielle pediu auxílio ao assessor jurídico se cabe isto. O assessor jurídico respondeu que não entende que cabe 
isto não. A lei é especifica do pequizeiro, nós estamos falando de Pau Brasil ou se cabe em outra lei não seria esta. Nós não temos proposta. A proposta que temos aqui 
mais razoável submete a 1030 e ponto. O conselheiro Ubiratam disse que a própria 1030, nos casos que você tenha acima de 300 indivíduos protegidos por lei quem 
determina a medida compensatória é o conselho, 1030 cumpri, isto já esta sendo cumprido estou propondo isto. Dr. Ernane falou 1º a lei que se colocou aqui ela diz 
respeito ao pequizeiro, especifico, o conselho o que veio submeter aqui não foi o corte de outras plantas foi o corte de uma espécie, Pau Brasil, ou você segue a 
legislação municipal que fala que ai o Conparq sugeri 50 mudas de acordo com 1030 ou o conselho não acata o Conparq e fala não invés de você dar 50, você vai fazer 
plantio de não sei quantas, aí são duas coisas distintas. Em situações anteriores a medida compensatórias estava sendo  cercamentos de áreas verdes por metros 
lineares, pode ser mantido também. A intenção quando eu propôs aquilo ali não foi discutir o mérito da lei, foi uma proposta. A prerrogativa do conselho aqui ela pode 
dar compensação que quiser, se é plantar 50 mudas, se é cercamentos, agora o que se está discutindo aqui, que eu percebo que é incabível é a interpretação desta lei. 
O conselheiro Ubiratam disse que a outra proposta que foi votada várias vezes é que elas sejam cultivadas, porque aqui elas estão sendo doadas e a compensação seria 
o cultivo. Ludmila falou que além destas 50 ainda tem as outras. São 36 espécies até 3 metros e 22 acima de 3 metros que daria no total juntando com as 50 mudas 
uma valorização de 10 mil reais. O conselheiro perguntou a ela o que você pós para o conselho foi só uma? Ludmila respondeu que sim, é porque me questionaram as 
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outras que serão suprimidas. O conselheiro Renato perguntou se dentre destas de maior porte 3 metros de altura tem alguma de interesse especial? Ludmila respondeu 
que não todas nativas, cultivadas não tem nada ameaçada ou protegida não só o Pau Brasil mesmo.       A conselheira Cecília disse que gostaria que fosse feito a 
proposta da cultivação destas mudas. Tiago perguntou, como empreendedor, ele pode decidir se vai ser compensação por mudas ou vai ser cultivo? O conselheiro 
Ubiratam respondeu que não. O Presidente perguntou qual seria a proposta do conselho? O conselheiro Ubiratam respondeu que compensação ambiental pela 
supressão dela e cultivo das 50 mudas na mesma micro bacia.            O Presidente falou esta é a proposta do conselho. Agora vamos partir para a votação. O Presidente 
colocou em votação a proposta com a questão do cultivo com relação a esta proposta apresentada pelo conselho. Aprovada. Ludmila esclareceu que é só a supressão 
do Pau Brasil e o cultivo de 50 mudas, e a valoração é para o Conparq, não esta em votação. O Dr. Ernane falou que o artigo16 da 1030 quando fala vai submeter ao 
conselho, acima de 300 unidades, os espécimes protegidos, eu gostaria de colocar como tema de discussão e comissão posteriormente, se vai submeter ao conselho, 
submete-se tudo, não pode submeter uma espécime ao conselho e o restante seja feito compensação no Conparq no mesmo projeto. O Presidente falou que mais uma 
pauta para a nossa reforma, vamos anotando. 8º - Forcasa Incorporação Imobiliária e Empreendimentos Ltda. -                Nº Processo 27954 – 03A.00958/2015 
–  Supressão de  vegetação. Estava presente a representante da Forcasa,  Bárbara, Ludmila fez a apresentação disse que Forcasa é um empreendimento residencial multi 
familiar, a localização da área e no Chácaras Bom Jesus é uma área totalmente cultivada com exótica, espécimes nativas e exóticas cultivadas e espécimes nativas 
remanescentes. São no total 150 árvores, 135 a serem suprimidas e 9(nove) a serem transplantadas e 19 preservadas. Veio para a reunião devido a 4(quatro) Ipê 
amarelo. Só uma observação tinham identificados uns Ipê roxo como amarelo mas em vistoria vimos que era Ipê roxo mesmo e não amarelo. A conselheira Cecília 
perguntou qual a altura dos Ipês? Ludmila respondeu são variados, são árvores adultas, de 5 a 13 metros. A Forcasa eles ainda não apresentaram o projeto de alvará de 
construção. O conselheiro Ubiratam falou e se eles não aprovarem este projeto e a gente vai estar votando autorizando, estamos votando uma coisa que não são opina-
tivas suas, vocês estão condicionando e não opinando. Ludmila falou que é justamente por isto, por ter pendências ainda no processo. Trago para o conselho na 
verdade as questões dos Ipês, vai voltar para o Conparq, porque vamos continuar precisando do alvará de construção e ainda tem as outras árvores que são passíveis. 
Só quis adiantar o lado do COMAC mas não vamos dar nenhuma anuência para eles sem o projeto aprovado. O conselheiro Ubiratam disse que quem vai dar anuência 
é o conselho, vocês dão autorização de supressão. Dr. Ernane falou que no 1030 que tem que haver um pedido ou estar tendo um processo na secretaria de desenvolvi-
mento urbano para aprovação do licenciamento, não fala que tem que ter alvará de construção, não me lembro qual é o artigo. Autorização para supressão e 
movimentação de terra tem que estar subordinado a apresentação de processo de licenciamento na secretaria de desenvolvimento urbano ou na secretaria de meio 
ambiente é o artigo especifico do 1030. O Presidente falou, o parecer não está em conformidade com a legislação, vai ser retirado de pauta. 9º - Ana Paula Bibiano 
Maciel Marques (Condomínio Portal do Sol) – Nº Processo 27302 – 03A.00114/2015 –  Supressão de vegetação. Ludmila fez a apresentação, este projeto do Condomí-
nio Portal do Sol, é no Nacional, Ana Paula Bibiano Maciel Marques, Bioma Cerrado e Mata Atlântica, Graminhas exótica e vassouras, espécies pioneiras e poucos 
indivíduos adultos remanescentes. A área é bem degradada, bem pasto mesmo. São 13 árvores, serão suprimidas as 13 e nem uma preservada. Está vindo para o 
COMAC devido a uma Braúna. O conselheiro Ubiratam falou que hoje é o 3º ou 4º processo que vem para supressão, o que estamos propondo também é viável, esta 
questão de fazer reposição, apesar de que não temos garantia da sobrevivência deles mas começamos a pensar nesta questão de transplante, que tem muito indivíduo 
que já dá para fazer, tem muita tecnologia hoje para transplante dentro da própria propriedade e só suprimir o que for necessário. Vamos procurar criar dentro desta 
proposta que foi outro dia de revisão aqui de dentro trabalharmos alguma coisa neste sentido do regimento algumas normativas. Ludmila falou que só no nosso 
decreto mesmo quando vai transplantar a medida compensatória é a mesma, não é certo que você vai transplantar e a árvore vai sobreviver, ela vai ter sucesso, então a 
medida compensatória ela existe mesmo para o transplante quanto para o corte, a ideia de colocar na próxima pauta, eu acho viável também mas lembrando disto que 
o decreto deixa bem claro. O Presidente perguntou a respeito da compensação. O conselheiro Ubiratam respondeu na mesma linha plantar e cultivar 50 na mesma 
micro bacia. O conselheiro Renato disse que é contra a questão na micro bacia, deveria ser definido pela Secretaria ou Conparq, não sabe o tamanho da micro bacia em 
questão. Falou que o código florestal estadual no que tange a recomposição de reserva legal é permitido desde que tenha as características ambientais, não seja pior 
ambientalmente, é permitido a recomposição da reserva florestal de APP em outras áreas. O conselheiro Ubiratam falou na micro bacia determinada pela SEMAS, pode 
ser? A conselheira Cecília falou que sempre foi assim, temos a micro bacia, ela tem espaço. O conselheiro Henrique perguntou ele vai plantar em lugar público, privado? 
Não é só porque sempre foi assim que não pode mudar. O conselheiro Délzio falou que  mudar de micro bacia para bacia hidrográfica da Pampulha, onde continuamos 
contemplando a própria bacia de onde a especie esta sendo suprimida e gostaria de fazer uma correção este empreendimento Portal do Sol esta localizado no Bairro 
Chácaras Cotia não é Bairro Nacional, inclusive existe um projeto de recuperação de 9(nove) nascentes e a área necessita sim, de um reflorestamento e existe espaço 
para receber estas 50 mudas. Conheço a área pessoalmente sou participante deste projeto da restauração destas nascentes. O Presidente disse que em breve o 
conselheiro Délzio vai apresentar este projeto e então ficou definido a compensação é esta que foi falada pelo conselheiro Délzio na mesma bacia. Ludmila perguntou 
referente as outras supressões vai ser como a da Esab volta para o Conparq, para Conparq definir? O conselheiro Ubiratam respondeu que eles estão votando só as que 
são protegidas por lei. O conselheiro Délzio falou que o restante eles vão acatar pelo parecer técnico dela. O Presidente perguntou se a Ana Paula Bibiano Maciel 
Marques quer fazer alguma colocação? Perguntou discussão finalizada? Vamos para a votação. Aprovada. O conselheiro Vereador Daniel pediu a palavra para sugerir, já 
passou o ponto da pauta 2º e 3º, Délzio deu uma sugestão que não foi discutida porque estamos com a nossa diretora aqui, ás vezes ela pode apresentar e a gente 
votar isto hoje. Eu houve dois empreendedores  reclamando, eu acho, o Dr. Ernane fez esta questão, agora claro se tiver a condição, capacidade para fazer isto, é uma 
sugestão porque ai a gente não trava a pauta. O Presidente perguntou a sugestão seria uma reconsideração do conselho? A conselheira Cecília respondeu que não, que 
ela apresente. A diretora Danielle disse que o que ela iria fazer é uma leitura para eles. O Presidente perguntou se surgiu alguma dúvida? A diretora Danielle voltou a 
frisar  que mais importante é um parece conclusivo da assessoria jurídica e da área técnica do que uma apresentação. O Presidente deu um intervalo de 10 minutos. O 
Presidente convidou os conselheiros e demais convidados para um evento que vai acontecer na quarta-feira, no Parque Gentil Diniz que é o lançamento do município 
de Contagem do “Cultivando Água Boa”, é um projeto da Itaipu do governo do estado de Minas em parceria com a Copasa abraçou e está levando para outros 
municípios, principalmente o nosso que dá importância muito grande no abastecimento de água não só do município de Contagem mas da região metropolitana de 
Belo Horizonte fica feito o convite para todos os senhores para fazer o possível para estarem presentes neste evento, que vai ser um evento importante para conhecer-
mos um pouco mais do que é este projeto do “Cultivando Água Boa”, voltando a pauta conforme sugestão do nosso conselheiro Daniel, parece que houve uma 
conversa entre os conselheiros para reconsideração daquela questão da pauta dos itens 2º e 3º se teríamos condições de levar à votação. O conselheiro Daniel falou que 
eles acharam por bem votarem, mas que fique registrado que nas próximas votações estejam presentes os técnicos e levando em consideração a fala do Dr. Ernane 
temos que pensar nos aspectos econômicos  também os empreendedores estão aqui temos que avaliar esta situação e até ter um pouco de bom senso neste sentido. Aí 
acho que foi consensual nós estamos disposto a votar. O conselheiro Ubiratam falou primeiro que se coloque em votação a reconsideração para consolidar, segundo 
que seja feito a leitura do parecer jurídico e por em votação. O conselheiro Délzio disse que gostaria de complementar o seguinte das próximas vezes que ocorrer esta 
situação que a diretora geral assuma esta situação e que faça esta apresentação para que não aconteça novamente, ela sabe com antecedência que os técnicos poderão 
vir ou não sabendo disto ela se prepara e traz este material ilustrativo que a conselheira Cecília está solicitando. O Presidente colocou em votação a reconsideração do 
retorno do item 2 e 3 da pauta, o qual foi aprovado. Colocou o 2º - Ponto de pauta: Veneto Empreendimento Comercial Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de 
Operação Corretiva. Processo    Nº 6096/01-10. Pediu ao Dr. Fabrício para fazer a leitura do parecer jurídico. Trata-se de uma licença de operação corretiva, classe 3, e na 
minha conclusão eu acompanho o parecer do técnico deferimento da licença de operação corretiva à empresa Veneto empreendimentos Comercial Ltda. para exercer 
atividade de comércio varejista de combustível para veículos automotores conforme a descrição da atividade econômica principal e secundária, com prazo de validade 
de 8(oito) anos condicionadas ao atendimento das condicionantes constantes do parecer técnico, tem várias condicionantes no parecer técnico que tem que ser 
observadas. Também manifesto aqui o encaminhamento dos autos à diretoria de fiscalização para as providências cabíveis e considerando a alteração sem licença 
ambiental nos termos do item 14, que foi considerado que ele entrou fora do prazo e será submetido a diretoria de fiscalização para tomada das providências cabíveis 
provavelmente lavratura do auto de fiscalização comitantemente com auto de infração devido a não observância dos prazos legais de requerer a licença e também 
advertir aqui que a concessão desta licença não exclui a necessidade de se obter outras autorizações ou licenças cabíveis a atividade exercida. Então isto aqui não está 
condicionada, que dar a ele total poderes para exercer não ele tem que ser observado a legislação. O Presidente colocou em discussão. O conselheiro Délzio perguntou 
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o item 1 das condicionantes – promover teste de estanqueidade dos tanques e linhas de sucção das bombas anualmente em função dos tanques terem parede simples, 
estes tanques já estão lá conforme no parecer técnico a 15 anos, a legislação fala que eles podem ficar por 23 anos, então tem mais 8 anos para utilização porém 
houve um prazo de concessão da LOC que os testes serão executados anualmente, eu gostaria de pedir 60 dias para o teste de estanqueidade a partir daí seja anual 
porque já estão lá instalados a 15 anos são tanques de paredes simples, apesar de todos os cuidados, para que a gente fique mais garantido eu gostaria de um teste de 
estanqueidade dentro de 60 dias a partir da emissão da LOC. Nos daria mais segurança para aprovar esta condicionante O conselheiro Ubiratam falou que se o técnico 
estivesse presente responderia esta pergunta.           O conselheiro Délzio continuou falando que estava vendo que desde 2006 conforme o parecer ele já tem aprovação 
do projeto do Corpo de Bombeiro e até hoje não tem o AVCB? O representante disse que existe um projeto aprovado nos passamos recentemente pela atualização, o 
corpo de bombeiro qualquer modificação que tenha na área independente de setor de proteção tem que fazer uma atualização, foi feito esta atualização, nós estamos 
agora em fase de obtenção do AVCB, foi pedido a vistoria, nós estamos aguardando o corpo de bombeiro. O Presidente falou que já fizeram as adequações e estão 
aguardando a vistoria, isto é importante também a colocação, porque às vezes quando você esta com o projeto aprovado mas não adequou é uma coisa mas quando 
você já adequou ele já está com a estrutura pronta. O conselheiro Délzio falou que ele tem o prazo para fazer esta adequação. O conselheiro Ubiratam falou que a 
posição dele neste sentido é que o corpo de bombeiro é uma autarquia com poder de polícia, orçamento próprio como um todo, esta parte fiscalizatória sobre a 
questão da execução, implantação, AVCB, isto é cabível aquela instituição, nós conselho não somos fiscais do corpo de bombeiro para poder fiscalizar isto, então é 
tomarmos um cuidado na hora que estivermos tratando disto a gente não se posicionar uma situação que vai contra ao empreendedor com a função fiscalizatória que 
não é nossa. O conselheiro Renato perguntou então quer dizer Ubiratam que nós estamos um prazo de 90 dias para que ele apresente então temos que tirar de pauta 
porque não depende da gente? O conselheiro Ubiratam respondeu que não, a condicionante se ele estiver de questionar quando esta decidindo no conselho o 
empreendedor pode fazer o questionamento dela ao técnico que analisou ele tem que trazer ao conselho novamente para a gente julgar. Toda decisão que é do 
conselho ela só pode ser alterada pelo conselho. O conselheiro Renato falou que estão colocando como condicionante, apresentar o AVCB em 90 dias e se os 
bombeiros não der. Dr. Fabrício respondeu que podem submeter a prorrogação de prazo. A conselheira Cecilia falou que o conselho é soberano a decisão que tomar 
aqui só ele pode alterar. Dr. Ernane disse que estava analisando tudo que estavam falando, mas como trabalham com os autos, caso não consiga o AVCB em 90 dias 
que ele apresente justificativa inclusive do próprio bombeiro porque não foi dado autorização em 90 dias, falou que protocolo de AVCB, não. O Presidente falou que o 
protocolo do pedido de vistoria? Então protocolo do pedido de vistoria que a empresa já adequou dentro do projeto aprovado. Dr. Ernane disse que o auto de vistoria 
do corpo de bombeiro o AVCB é isto, se deu 90 dias não apresentou em 90 dias por favor manifeste nos autos com justificativa por escrito. O que acontece é que vários 
postos de gasolina só trabalham com protocolo, então estamos estabelecendo novo procedimento para postos de gasolina, estamos estabelecendo mesmo junto com 
ANP, vamos parar com protocolo, posto de gasolina tem 20 anos trabalhando com protocolo. Deu 90 dias não apresentou, o bombeiro justifica o porque, pelo menos 
dá uma declaração justificando o porque. A conselheira Cecília falou que deu os 90 dias se ele não cumprir retorna ao COMAC. A partir de hoje tem 90 dias. O 
Presidente falou que com a mudança da condicionante que foi proposta pelo conselheiro Délzio, nós colocamos em votação, o qual foi aprovado com uma abstenção e 
com o registro de o teste de estanqueidade 60 dias e após os 60 dias a apresentação deste relatório, anualmente.               O Presidente colocou o item 3º - Posto 
Petrolina Ltda. - Julgamento do pedido de Renovação da Licença de Operação Corretiva - Processo nº 4816/01-09. Dr. Fabrício leu a conclusão do parecer jurídico, nós 
acompanhamos o parecer técnico, no deferimento do pedido de revalidação de licença de operação corretiva pelo prazo de 6(seis) anos submetida ao atendimento das 
condicionantes constantes do anexo I e II. Nós colocamos como orientação deverá ser submetida a manifestação do COMAC, órgão responsável por anuir ao pedido de 
licença, advertindo também a necessidade de se obter outras autorizações ou licenças cabíveis à atividade exercida. Encaminhamos também para a diretoria de 
fiscalização para gerar o auto de fiscalização é possivelmente auto de infração com observância dos prazos. O Presidente colocou em discussão, não havendo  
manifestações foi colocou em votação, o qual foi aprovado com uma abstenção. Gostaria de colocar o senso de cidadania do conselho por levar em consideração a 
situação. A representante da empresa Posto Petrolina, Graciele  agradeceu a todos. A conselheira Cecília falou que não quis prejudicar a empresa, mas eles tem que ter 
condições e segurança no que estamos fazendo. O Presidente colocou a solicitação da apresentação da Anapu Empreendimentos Imobiliários Ltda., os consultores 
ambientais Victor e Rita fizeram a apresentação do empreendimento Vereda Pedra Azul, programa Minha Casa, Minha Vida parceria com a Prefeitura de Contagem e 
Governo Federal, onde que a Direcional entra como a construtora do empreendimento. Mostrou Slides, localização no Bairro Pedra Azul. Victor falou que estão na 
unidade Nacional, está próximo do Bairro Cabral,       o Shopping Contagem, pontos residenciais, pontos comerciais e industriais são pontos de atração de empregos. 
Rita falou que é uma área bem urbanizada. Mostrou mais Slides. Rita falou que só para complementar                   o importante é que o Programa Minha Casa, Minha 
Vida ele já vem com a proposta de você já ter os pontos          a parte de educação, saúde já esta agregado ao programa então a gente não faz simplesmente a 
construção das unidades familiares, já tem que entregar o empreendimento já com toda a parte de educação, a parte de saúde de acordo com que a demanda e não só 
para o empreendimento propriamente dito mas para a comunidade ao entorno também que vão poder utilizar. Então quando você assumi um contrato com um banco, 
com o governo federal, você assumi uma crise de responsabilidade onde você apresenta estes projetos de escola, creche, unidade básica de saúde que você tem a 
obrigação de entregar junto com o empreendimento implantado. O nosso projeto, nossa proposta de implantação a gente já tem as diretrizes de parcelamento do solo 
do município e do estado, estamos desenvolvendo projeto de parcelamento do solo em cima das diretrizes municipais e estaduais então toda parte ali já foi reservada 
para área institucional e para área residencial, já está dentro das premissas destas diretrizes, tem algumas outras questões em relação a CPOUS mas está tudo dentro 
das diretrizes. Mostrou Slides, tiraram algumas dúvidas. Mostrou imagens áreas do empreendimento. Rita falou também que para faixa 1 é feito um cadastro na 
prefeitura e aí após a aprovação, após a construção as famílias que foram cadastradas na prefeitura é que receberão as unidades habitacionais. O Programa é feito para 
0 até 3 salários mínimos. Estamos respeitando    de acordo com a lei federal 6766 obedecendo todos os critérios de doação que 35% , nossa área tem 24 hectares, 248 
mil metros quadrados. Mostrou mais Slides. Victor teremos Centro Municipal de Educacional Infantil que vai atender de 0 a 3 e de 4 a 6 com capacidade para 240 
crianças e depois uma outra CEMEI com capacidade para 120 crianças também de 0 a 3 e de 4 a 6 para as crianças pre adolescentes uma escola municipal com ensino 
fundamental com 839 vagas e de ensino médio com 313 vagas, foi contemplada desde a educação básica até         o ensino médio. Rita falou que gostaria de destacar 
também que a área que estão implantando tem uma topografia muito acidentada, temos uma nascente que esta sendo preservada tem 2(duas) vias que vão fazer a 
transposição em cima deste córrego. Mostrou Slides. O conselheiro Ubiratam falou que como são 2(dois) processos deveria discutir primeiro a licença estando 
autorizada partimos para a supressão. A diretora Danielle falou que se não autorizar a supressão não tem como implantar o empreendimento. O conselheiro Ubiratam 
continuou falando que quando instituiram esta questão do projeto Minha Casa, Minha Vida sobre os aspectos ambientais na resolução do CONAMA, uma forma 
diferenciada não se discuti mais o licenciamento e sim um relatório, a resolução determina com relação à área só pode ser até 100 hectares no caso deles tem 24,9, 
então enquadrou na resolução nos parâmetros dela, ela fala também que para efeito desta resolução são adotadas os seguintes conceitos, o que é empreendimentos 
destinados a habitações de interesse social são conjuntos habitacionais destinados a moradias de população de baixa renda de 0 a 3, esta atendendo assim considerado 
dentro da legislação. Ele vem classifica o que é o RAS – Relatório Ambiental Simplificado e fala que tem que ter a viabilidade energética, esgotamento sanitário, 
fornecimento de água, a infra estrutura, que estaria sendo discutido dentro de uma licença de implantação, o estudo da implantação e as medidas de controle já é 
operação. No artigo 5º - ela fala assim também que o licenciamento ambiental de novos empreendimentos habitacionais de interesse social, de pequeno potencial de 
impacto ambiental, quando se fala pequeno é quando o impacto é local fica dentro do município, transpassou o município passa a ser regional, então também se 
enquadrou, dá-se mediante a única licença compreendendo a localização, a instalação e a operação daquele empreendimento todo. Este prazo ele tem para prestar 
informações para a secretaria, tem o prazo de 30 dias, a secretaria pode solicitar novos prazos, tramitou até chegar aqui normal, ele fala também que no artigo 6º no 
inciso segundo, fala que a manifestação favorável do órgão responsável pela emissão das autorizações para supressão de vegetação discuti, então seguindo a ordem, 
por isso que estou pedido para que seja feita o licenciamento primeiro para depois dar continuidade a discussão da supressão. Ele pede a destinação de áreas para 
circulação, implantação de equipamentos urbanos, comunitários, áreas verdes, espaços livres para uso público. Quem discuti isto, no projeto tem que ter, e a SMDU 
que aprova os projetos arquitetônicos não a gente aqui. Ele põe também que não será aplicado o procedimento de licenciamento ambiental simplificado quando o 
empreendimento implica em intervenção em área de APP. Este assunto esta sendo discutido também na supressão de vegetação pelo relatório que tenho aqui. Isto 
conduz a gente novamente ter que discutir a questão do licenciamento para depois partir para o item seguinte. Fala também a respeito da autorização da supressão no 
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artigo 9º, novamente temos que discutir a questão do licenciamento no meu entendimento. No artigo 11º - já fala que o órgão ambiental licenciador mediante decisão 
motivada segurada contraditória ressalva situação de emergência, ou de urgência poderá a qualquer tempo modificar as condicionantes, então a gente passa a ter o 
direito de acrescentar mesmo que o poder público tenha dito as condicionantes temos por direito na própria resolução de acrescentar, retirar e as medidas de controle. 
Então foi feito a matriz de avaliação, então diante deste fundamento e que estou pedindo para fazer a votação do licenciamento primeiro por ser uma coisa, uma 
modalidade diferente e ela tem uma legislação especifica, se todos concordarem. Perguntaram se primeiro é LP? O Presidente respondeu, concomitante. O conselheiro 
Ubiratam explicou que licenciamento prévio é só estudo, ela chegaria aqui, falaria que apresentou e precisaria derrubar isto tudo para discutir determinado e construir, 
a gente considera ou não, depois ela traria os projetos aprovados íamos conceder a LI e o caso da LO seria a medida de controle no final, só que esta resolução aqui ela 
pega e junta tudo de uma vez só. O que acontece é que os estudos e os projetos que esta sendo apresentado e o controle eles tem que se tornar todo condicionante de 
uma vez só, por isto que o artigo 10º permite a gente aqui acrescentar, retificar, modificar. Então esta modalidade, ela foi feita considerando os aspectos sócio 
econômico. Temos que ver que muita gente não tem onde morar, determinadas condições, temos que tentar fazer isto da melhor forma, de forma sustentável, estamos 
discutindo LP/LI/LO. Depois que terminar isto aqui, votou, o presidente se quiser põe em votação a supressão, nós vamos abrir uma nova discussão que é sobre os 
aspectos ambientais da flora dentro daquilo ali. Dr. Ernane falou que a principio concorda com ele também, pode votar primeiro a licença e depois discutir a supressão, 
se quiser fazer o inverso também pode. O RAS ele vem para simplificar e acaba complicando um pouco mais. O conselheiro falou que tem que ir pela ordem porque se 
concederem votar, por exemplo, uma supressão para se implantar, e se não for implantado? Então tem que pela ordem, a licença contempla isto, sobre determinada 
condicionantes. Então a gente permite que o empreendedor caminhe com o projeto deles, só que estamos aprovando sobre determinadas condições, se eles não 
atenderem eles perdem a validade da licença deles, se eles não cumprirem as condicionantes o banco também não libera esta verba para eles, então é uma contribuição 
sócio econômica. Quando chegarmos na supressão teremos outra opinião. Dr. Ernane perguntou se a supressão for antagônica ao licenciamento, como vocês fazem? O 
conselheiro Ubiratam respondeu que tem duas situações no aspecto legal, um não conseguimos por força de convênio, a secretaria esta seguindo o convênio e ela 
transferi esta questão aqui para o conselho por dois motivos: 1 – que a própria legislação transferi ao conselho deliberar. 2 – a própria legislação do município transferi 
ao conselho por ser acima de 300. Dr. Fabrício perguntou se no caso tiraria a supressão? O conselheiro Ubiratam respondeu que não, autorizar LP/LI/LO, elas estando 
autorizadas a gente parti para o segundo, por isto pedimos para fazer a inversão da pauta. O quinto ser o sexto e o sexto ser o quinto. O Presidente perguntou na ques-
tão da supressão ter algum tipo de impedimento compromete a licença? O conselheiro Ubiratam respondeu que vai entrar como condicionante, não compromete 
porque o próprio artigo 10º fala sobre qual condição, a gente delibera a supressão da vegetação, isto remete a gente a legislação municipal onde tem que ser 
discutido, pode a ter ser que não está contemplando sobre a ótica do conselho, mas o projeto vai continuar aprovado e ele vai continuar tocando a vida dele, ele vai 
sentar com o órgão e vai adequar, readequar, reaprovar. Você tem solução para isso tudo, porque ele tem área disponível. E um projeto que da para viabilizar ele, 
falando tecnicamente dar para viabilizar ele toda hora, pode ser que não sobre os aspectos que o empreendedor projetou, que tem umas  considerações que ele esta 
no mercado financeiro que a gente esta num conselho de meio ambiente, acho que temos que rediscutir se for o caso. O Presidente perguntou aos conselheiros se foi 
esclarecido. A conselheira Cecília perguntou se eles já tem o parcelamento do solo? Rita respondeu que para eles terminarem o parcelamento do solo uma das diretrizes 
é ter a licença ambiental.             As diretrizes municipais elas pedem para nós, para cumprir são várias coisas as diretrizes, cumprir os percentuais, pegar as diretrizes 
estaduais, a gente já tem, retificar a área e dentro delas a gente tem aqui um pedido da secretaria de desenvolvimento e parcelamento do solo é apresentar a licença 
ambiental para que eles possam aprovar o parcelamento do solo. O conselheiro Ubiratam falou que na mesma resolução no artigo 7º - ela fala no parágrafo único – a 
critério do órgão ambiental licenciador (que é a SEMAS) poderão ser feitas exigências complementares para a licença ambiental, quando novos empreendimento 
habitacionais estiverem localizados em área objeto de restrições e ocupações estabelecidas. Quem vai responder estas questões aqui é a SMDU. Esse tipo de empreendi-
mento, o tamanho de área ele tem que passar pela agência metropolitana, para ser aprovado no SMDU, tem que passar pela CPOUS, tem todo um procedimento que 
ele tem que seguir, sendo que as condicionantes que o setor público colocou ele já esta prevendo que deverá apresentar em tanto tempo. Porque o descumprimento 
dela leva a suspensão da licença e a cassação dela, eles não caminham. Se o banco pedir a apresentação da declaração de cumprimento das condicionantes, porque o 
banco hoje faz papel de fiscal de meio ambiente. Se não atenderem eles não caminham. Rita falou que os bancos são muitos rigorosos. O conselheiro Ubiratam falou 
que na minha opinião dele a 412 esta sendo seguida na integra. O Dr. Ernane pediu para o conselheiro Ubiratam ler para todos a 412. O conselheiro Ubiratam leu a 
Resolução 412 de 2009 do CONAMA que estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de novos empreendimentos destinados a construção de 
habitação de interesse social, ela trata da construção, ela não esta tratando da política social que esta é o Prefeito. Temos situações aqui que são de interesse público 
que é o caso da intervenção em APP que não é permitido para empreendedor mas por interesse público e social, ele te dá outro norte está aqui também, só que isto 
tem que ser quando for discutir a supressão. Falou da revisão do plano diretor que esta dentro dos prazos de 10 anos para se fazer uma revisão, mas ainda não está 
revisado. A conselheira Cecília disse que o que esta regendo aqui é o 033, plano diretor de 2006. O conselheiro Ubiratam falou que quem discute o plano diretor é a 
câmara dos vereadores. A conselheira Cecília falou que o conselho também tem que saber. Por exemplo aquela área é unifamiliar e ela aqui esta multifamiliar, nós 
também aqui temos que saber do plano diretor, porque quem rege a cidade é o plano diretor. Rita esclareceu como funciona isto, ele está dentro da Bacia da Pampulha 
e quando você tem conversão de esgoto é permitido por lei, pela 82 de passar de Z2 para Z1 ou ZADE, ai como funciona neste caso, o empreendedor junto com a 
Prefeitura fez uma consulta à Copasa, tivemos uma carta da Copasa falando a necessidade que tem de fazer uma extensão de rede, onde você vai ligar no interceptor 
do Banguelo, encima desta diretriz que a Copasa nos passou foi elaborado um projeto, para fazer esta extensão de rede. O projeto já esta aprovado pela Copasa, 
paralelo ao parcelamento do solo, já vamos iniciar as obras desta extensão de rede, para que no final da aprovação do parcelamento do solo isto já esteja convertido 
para o Z1 ou ZEUS ou ZADE. O Presidente falou então seguindo a nossa reunião, o conselho então concorda com esta inversão dos item 5 e 6, correto? Conforme foi 
exposto pelo conselheiro Ubiratam. O conselheiro Renato perguntou qual o interesse, o atendimento destas unidades, porque nós temos dentro da Minha Casa, Minha 
Vida você vai fazer uma unidade habitacional que chega até no teto máximo para as pessoas se beneficiarem do programa e dentro do Minha Casa, Minha Vida você 
também tem aquela questão de retirar as pessoas de área de risco e colocar aí dentro, com está isto? Isto tudo é para vender dentro deste teto máximo? Rita mostrou 
Slides e explicou que uma parte faixa 1 - vai de 0 a 1.600 reais como que funciona? A partir do momento que assinamos com o Banco do Brasil e depois que tiver 
totalmente legalizado a prefeitura vai abrir um cadastro na secretaria de habitação e as famílias vão lá fazer as inscrições, comprovando rendas, tem que ser renda da 
família, marido, esposa e mediante isto as famílias que estão em área de risco vai ser feito uma seleção destas famílias, quem tiver em área de risco, que tiver mais 
necessitado é que vai ser beneficiado com estas unidades, que são 1.104 unidades. Em relação a faixa 2 – ela é venda mas é de 3 a 6 salários mínimos, só que ela é uma 
venda que também pode ser indicada pela prefeitura. O programa federal, ele acha importante fazer o Mix do faixa 1, com faixa 2 até com faixa 3 para que a inclusão 
social destas pessoas seja fácil. Porque você tira uma pessoa de uma condição que ela vive muito ruim para ela voltar a viver em comunidade o pós morar é muito 
complicado. Realmente se você tem um Mix isto facilita a vida da pessoa que esta entrando ali, está se reintegrando à sociedade. O conselheiro Renato falou que a faixa 
2 - tem subsídio do governo com o preço que esta sendo repassado, ele não esta sendo comercializado com preço de mercado, porque se fosse o preço do mercado 
jamais poderiam ter acesso. Meu peso para voto esta justamente na faixa 1 – tem que tirar as pessoas da área de risco porque a gente sabe que a roda não vai parar. Se 
não aprovarmos, quem quer construir, precisa construir, vai construir na beirada do barranco, vai construir numa APA, numa APP depois vamos ter toda aquela 
dificuldade de retirar aquelas pessoas, gostaria que o pessoal colocasse isto em pensamento. Rita continuou dizendo que a questão da infra estrutura, já temos a carta 
de viabilidade da CEMIG, da Copasa, telefonia, porque para fazer uma assinatura com banco é muito complexo, tem que ter todos estes respaldos, de infra estruturas 
garantida, porque o programa é visando a parte social. Se não conseguirmos a licença, não conseguirmos avançar, a gente perde o contrato, o município perde o 
subsídio do governo federal. O conselheiro Paulo falou que vocês tem o empreendimento de faixa 1 e faixa 2, que e de 3 a 6 salários mínimos e o outro de 0 a 3 salários 
mínimos, tem um exemplo clássico de um empreendimento que foi edificado na região do Barreiro, neste mesmo molde e não deu certo pelo aspecto social. Rita falou 
que a Direcional ela trabalha no país inteiro com programa Minha Casa, Minha Vida, existe uma verba, quando você pega o programa para ler até mesmo o contrato 
existe uma verba se não me engano de 2% que e repassado ao município para que ele possa fazer este trabalho do pós morar, o trabalho técnico social, temos varias 
experiências, entregamos dois empreendimentos agora em Belo Horizonte um com 580 unidades e o outro com 280 unidades do faixa 1, então estes 2% que o governo 
disponibiliza esta sendo feito um trabalho técnico social com estas pessoas por isso a necessidade de mexisar quando tem a faixa 2, faixa 1, ajuda as pessoas a sair 
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daquela situação e ir para uma vida mais integrada na sociedade. Então existe esta verba cabe ao município fazer este trabalho do pós morar que é importante. O 
Presidente falou que só para ficar claro, conforme a sugestão do conselheiro Ubiratam, nós estamos invertendo, estamos em ponderações do item 6º Ponto de pauta: 
que é Anapu Empreendimentos Imobiliários, estamos em discussão no julgamento do pedido de LP/LI/LO do processo 8281, é um momento oportuno para fazer os 
esclarecimentos, mais alguém com alguma dúvida antes de colocar em votação o item 6? O conselheiro Ubiratam falou que gostaria de fazer uma retificação no calculo 
que foi encaminhado para mim o valor do meio por cento que foi valorado ele foi feito de forma errada, o valor correto do meio por cento que se aplica a lei é 570 e 
poucos. A diretora Danielle falou que são 26 páginas mesmo, 19 condicionantes, o valor da compensação ambiental foi fixado em 561 mil e 200 reais, foi acrescentada 
4(quatro) condicionantes, totalizando 19 condicionantes. O Presidente colocou em votação o item 6 – Anapu Empreendimentos Imobiliários - julgamento do pedido de 
LP/LI/LO, conforme o parecer com as 19 condicionantes, e o valor retificado conforme solicitado pelo conselheiro Ubiratam. A conselheira Cecília falou que não 
concorda porque este processo passou em cima da lei maior do município que é o plano diretor, eu não concordo com isto, voto contra. O vereador Daniel disse que 
vota contra. O Presidente falou 6(seis) votos a favor e 2(dois) contras, aprovado. O Presidente passou para o item 5º Ponto de pauta: Anapu Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. - Nº Processo 28483 – 03A.01926/2015 – Supressão de  vegetação.       O conselheiro Ubiratam pediu a palavra e disse que esta mesma resolução do 
CONAMA ela fala no artigo 6º o seguinte – no licenciamento ambiental simplificado, que é o caso para nós empreendimentos habitacionais de interesse social deverão 
ser apresentado ao órgão ambiental licenciador no mínimo os seguintes documentos, inciso 2º - manifestação favorável do órgão responsável pela emissão das 
autorizações e supressão de vegetação. Eu recebi o parecer conclusivo do Conparq que fez a análise do processo e vem nas considerações finais que é a mesma situação 
que aconteceu na anterior, ele não é opinativo que é aquela nós tiramos de pauta, e na verdade ele pôs o seguinte a viabilidade do empreendimento e a autorização de 
supressão de vegetação esta condicionada, então quer dizer ele tem que opinar o sim ou não, ele não condiciona, quem condiciona é o conselho e que faz condicio-
nante neste tipo de processo aqui. Ele colocou assim fica condicionada a aprovação de todas as etapas pertinentes ao licenciamento urbanístico da área a ser realizado 
pela secretaria municipal de desenvolvimento urbano que era a dúvida que a colega Cecília estava tendo. Então isto é um aspecto jurídico. Na 412, no artigo 6º, inciso 
2º - fala que só pode ser concedido se tiver no mínimo os seguintes documentos, requerimento de licença, manifestação favorável do órgão responsável pela emissão 
das autorizações para supressão de vegetação. Eu peguei um parecer técnico conclusivo que não fala se é favorável, se é desfavorável, se é passivo, se não é passivo 
que é o caso anterior, ele acaba criando dentro do parecer algumas condicionantes que não é o órgão quem determina, somos nos conselheiros quem determinamos 
diante da 412. Dr. Fabrício perguntou o que ele sugeri? Ele respondeu que eles tem que opinar. Eles opinaram o que não tem nada a ver com a supressão falando que a 
aprovação de todas as etapas pertinente ao licenciamento urbanístico da obra a ser realizado pela SMDU.           Dr. Fabrício leu que a viabilidade do empreendimento e 
a autorização da supressão da vegetação esta condicionada a aprovação de todas as etapas pertinentes ao licenciamento urbanístico da obra a ser realizada pela 
secretaria municipal de desenvolvimento urbano, isto é procedimental, anuência prévia do conselho municipal de meio ambiente de Contagem, conforme dispõe o 
artigo 16, a compensação ambiental a ser definida pelo COMAC, a compensação é que vai ser estabelecida pelo COMAC, o que será feito em relação a supressão, e 
aqui ainda fala que a supressão dos indivíduos pertencente as espécies ameaçadas de extinção protegidas por legislações especificas deverá ser avaliada e emitida (o 
parecer, emitida aprovação, esqueceram a palavra) pelo conselho municipal de meio ambiente conforme dispõe o artigo 2 da lei estadual. Mais uma vez ela reforça aqui 
a intervenção em APP previsto no código florestal brasileira, depende da autorização da secretaria municipal de meio ambiente e sustentabilidade, que e o relatório que 
fazemos sempre, se nós permitimos ou não a intervenção em APP mediante a anuência prévia do órgão ambiental estadual que é a SEMAD, fundamentado em parecer 
técnico. O conselheiro Ubiratam disse que esta seguindo a risca a 412. O Presidente perguntou a representante do Conparq se quer manifestar. Ludmila disse que o 
jurídico deles interpreta que no nosso decreto a gente pode de fato fazer o parecer assim. Tem coisas que e colocado no parecer que não tem necessidade de ser 
colocada, porque às vezes o município igual Contagem ele tem a anuência de dar alguns pareceres como o COMAC, às vezes e citado algumas coisas no parecer que de 
fato não teria necessidade, mas fica um impasse do nosso jurídico com a gente mesmo. Dr. Ernane falou que temos um convênio assinado com o governo do estado 
que transferi a competência para deliberar, emitir a licença a secretaria de meio ambiente até classe 4. A legislação que estava falando aqui, a legislação além de 
complementar a 140 transferi ao município a competência para proceder o licenciamento até para intervenção em área de APP que não precisa necessariamente 
mandar para o governo do estado, e isto que eu questionei aqui, estou questionando, APP quem delibera é o município. Por prevenção dependendo de alguma 
situação, vamos até o IGAM e reforça esta questão. Mas como ali é para travessia, por exemplo vai ter travessia, intervenção de baixo impacto, isto é passível do 
município licenciar, não precisamos de licença do estado. Agora o órgão competente para licenciar supressão, transplante e de árvores no município e o Conparq, a 
fundação ela tem que emitir um parecer, em cima de um estudo técnico que foi apresentado, ela tem que emitir o parecer e submeter este parecer ao conselho por se 
tratar de volume acima de 300 espécie arbóreas e alguns inclusive protegidos por lei, e isto que determina a lei. E possível deste que submetido à aprovação do 
conselho. O conselho é que delibera se vai aprovar ou não a supressão, tecnicamente o parecer tem que vir. O conselheiro Ubiratam falou que e muito coisa para 
suprimir, não tive acesso a inventário, só tive um produto final. A gente pega uma coisa dessa proporção não tem um parecer, ela não tem um parecer jurídico que 
respalde ela, ela é técnica, isto não é função dela discutir este aspecto que estamos falando. Rita pediu a palavra ela gostaria de ler o resumo do inventário até mesmo 
para esclarecer algumas coisas.                     O conselheiro acha que tem que retirar de pauta, pois está incompleto. Depois de muitas discussões o Presidente disse que 
houve a concordância, com uma abstenção em retirar de pauta e submeter a próxima pauta. 7º Ponto de pauta: Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. O Presidente 
convidou a Natali e o Matheus para falar. Natali falou rapidamente do projeto de coleta seletiva, muitos de vocês conhecem, nos já tínhamos o projeto implantado 
através da secretaria de obras, via departamento de limpeza urbana e agora licitamos via secretaria de meio ambiente e vamos dar inicio o projeto da maneira como a 
gente acha que tem que ser viabilizando mais a questão ambiental e dando continuidade a questão social que sempre alinhamos as duas coisas. Só para deixar bem 
claro, o recurso vai ser via fundo do meio ambiente, a intenção é que a gente amplie, vamos manter os registros de coleta implantado, mas que a gente amplie com o 
que a gente licitou agora, vamos ter uma equipe um pouco maior par mobilização e para dar mais efetividade para o projeto. Tínhamos antes um punho mais 
operacional da questão da coleta porque estava ligada a secretaria de obras, então a questão era mais operacional e vindo para a secretaria de meio ambiente 
queremos dar um punho mais ambiental. Temos que levar em consideração os danos que vamos ter a nível municipal que é a questão da ampliação da área do aterro, 
nos estamos com o aterro a mais de 18 anos, estamos com 3 a 4 anos para ser encerrado, a intenção e que a gente aumente esta vida útil e a intenção também do 
aumento de renda dos catadores que a gente esta trabalhando com parceria com 2(duas) associações. Daniel ajudou logo no inicio na implantação do Central Park, a 
intenção é que a gente......o Projeto. O Presidente falou só um outro assunto, ficou para ser definido na outra reunião 192ª, vou passar para Danielle.   A diretora 
Danielle falou que ficou definido a supressão de 1 Ipê amarelo para a Precon e ai a compensação parece que ficou para ser convertida em cercamento de área de 200 
metros lineares. Precisamos definir a localização, Délzio me passou alguns locais e a gente precisava definir um que fosse compatível para eles fazerem o cercamento. O 
conselheiro Délzio falou que 200 metros lineares pode contemplar exatamente a nascente da Avenida Um, do Bairro Oitis, exatamente o mesmo tamanho, que está 
jogada a própria sorte.             A diretora Danielle disse que o padrão é SUDECAP. A conselheira Cecília aprovou, pois sabe aonde esta localizada. O Presidente contou o 
quórum e disse que estava aprovado, e disse que temos mais cercamento que devem aparecer. A conselheira Cecília falou que esta muito preocupada com as 
mangueiras que estão cortando no camelódromo. Estas mangueiras a 3(três) anos atrás elas foram numeradas, elas foram catalogadas, só que agora eles estão tirando 
elas aos poucos. O Presidente perguntou quem esta tirando? Ela respondeu os próprios barraqueiros. Eu peço que o COMAC interfira nisto porque foi o próprio COMAC 
que catalogou estas mangueiras e hoje elas estão sendo retiradas. O conselheiro Délzio disse que lá existe uma associação dos barraqueiros. O Presidente falou pelo 
menos uma personagem jurídica. O conselheiro Délzio falou exatamente para que possamos abordá-los e trazer este assunto para o COMAC. A conselheira Cecília 
continuou ficou de formar aqui um grupo para discutir as câmaras técnicas. O Presidente pediu para marcar semana que vem na secretaria, a gente sentar e esboçar 
como que seria, para trazer na própria reunião algo para ser discutido mas algo que jamais palpável para poder formar as câmaras. A conselheira Cecília pediu que seja 
na primeira semana de setembro. O qual foi aceito pelo presidente. O Presidente agradeceu a todos e encerrou a 199ª reunião do COMAC 
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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 
CREDENCIAMENTO Nº 014/2015, de empresas especializadas para REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES DOS SISTEMAS GENITURINÁRIO, 
RESPIRATÓRIO E CARDIOVASCULAR INCLUINDO OS ACOMETIMENTOS VASCULARES PERIFÉRICOS, BEM COMO AS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS E AQUELAS 
RELACIONADAS AOS MOVIMENTOS, DECORRENTES DE ACOMETIMENTOS ORTOPÉDICOS, NEUROLÓGICO CENTRAL, PERIFÉRICO OU VESTIBULAR, destinada a atender os 
usuários do SUS/Contagem, de acordo com a tabela de procedimentos editada pelo Ministério da Saúde, Plano Operativo e conforme disposições estabelecidas no pre-
sente Edital – Data: 23 de outubro de 2015 às 14h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.
mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: licitafamuc@gmail.com – Comissão Permanente de Licitação – Equipe de Pregão. Em 21 de setembro de 2015.

Extrato do 5º TA ao CT 078/2010/FMS, dispensa n° 036/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e ULISSES SALIM LAUAR DE SOUZA, 
JULIANA VARNIER DA COSTA PINTO, ANA ELISA VARNIER DA COSTA PINTO, EDSON PESSOA, CRISTIANA VARNIER DA COSTA PINTO. Constitui objeto do presente termo 
aditivo a prorrogação do contrato nº 078/2010/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 193.200,00 (cento e noventa e três mil e duzen-
tos reais). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.0017.2257.339036.14 CR 1010, fonte do recurso 
214801. Em Contagem, 01 de junho de 2015.

A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizou pagamento no valor R$ 7.341,43 (sete mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta e três 
centavos), o (a) credor (a)  Antonio Roberto de Sousa, decorrente da prestação de locação do imóvel localizado R. Joaquim Ferreira de Barros, 198, Bairro São Sebastião 
I, Contagem/MG , no período de 27/04/2014 a 06/10/2014.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
RDC 009/2015 – PAC 217 - cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE STEEL FRAMING DAS UNIDADES – UBS 
MORADA NOVA – UBS MARIA DA CONCEIÇÃO – UBS NOVO RECANTO DA PAMPULHA – UBS SÃO JOAQUIM – UBS FRED – COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE REVESTI-
MENTO, COBERTURA, FORRO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO – Data: 19 de outubro 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 – CPL. Márcio 
Eustáquio de Rezende Júnior – Presidente da CPL. Em 18 de setembro de 2015.

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
Cadastro nº: 007/2015
O Diretor de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições, e de acordo com a LC 103/2011, Código de Saúde de Contagem, e a Portaria SVS/MS nº 344/1998 e a 
Portaria de nº 06/99, torna público o Cadastro de Estabelecimento Farmacêutico para a comercialização / dispensação de Medicamentos a base de substância retinóides 
de uso sistêmico (lista C2) à empresa:
EMPRESA: Drogaria Pacheco S/A
CNPJ: 33.438.250/0467-44
ENDEREÇO: Av. João Cesar de Oliveira, 3.269, Lj 2/3 - Eldorado – Contagem / MG.
Contagem, 21 de Setembro de 2015
Adonias de Paula Rodrigues
Diretor de Vigilância Sanitária

Extrato do 8º TA ao CT 074/2008/FMS, dispensa n° 150/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e ONOFRE MARTINS DE OLIVEI-
RA. Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº CT 074/2008/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 
7.532,28 ( Sete mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos ). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 
1113.1.10.301.0017.2257.339036-14 CR 1010, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 15 de julho de 2015.

Extrato do 1º TA ao CT 126/2014/FMS, dispensa n° 080/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e LENIL EMPREENDIMENTOS. Constitui 
objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº CT 126/2014/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 139.800,00 (  Cen-
to e trinta e nove mil e oitocentos ). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.0017.2258.339039-10 
CR 214801, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 27 de julho de 2015.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

EXTRATO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº. 0412.444-77 QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, DESTINADO Á 
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, NO ÂMBITO  PRÓ - TRANSPORTE.
VALOR: R$ 12.631.578,94 (DOZE MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS):
SIGNATÁRIOS: RONALDO JOSÉ GOUVEA ROGGINI – AGENTE FINANCEIRO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TOMADOR CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES – PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, 
DATA: 31 DE AGOSTO DE 2015.
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Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e 
Juventude

Relação nominal de contratos de estágio para atendimento ao Convênio 793312/2013 celebrado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Contagem, 
sediada à Praça Presidente Tancredo Neves, n°200, Bairro: Camilo Alves Contagem/MG por meio da Secretaria Municipal de Administração, representada neste ato pelo 
seu titular, ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO, com a participação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, representada pela sua titular, SILVIA DA CRUZ 
MESSIAS, sendo esta última Gestora do Convênio.

PROFISSIONAIS CONTRATADOS

ESTAGIÁRIO CPF CARGO ADMISSÃO

ANDREZA NAZARIO NOVAIS 034.358.466-23 ESTAGIARIO 01/09/2015

GUILHERME PIRES SENA 093.985.816-05 ESTAGIARIO 02/09/2015

GUSTAVO SALES LEÃO 130.782.776-40 ESTAGIARIO 01/09/2015

JESSICA NAYARA DE SOUZA JANUARIO 121.263.936-74 ESTAGIARIO 01/09/2015

LORRANA CRISTINA ARAUJO ALMEIDA 116.273.966-59 ESTAGIARIO 01/09/2015

LUCAS GABRIEL SILVA RIBEIRO 119.123.896-22 ESTAGIARIO 01/09/2015

MAICON HENRIQUE SALES SAGRILLO 093.111.916-20 ESTAGIARIO 01/09/2015

CLASSIFICAÇÃO FINAL BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL

Classifica-
ção bolsa 
Atleta Estu-
dantil- Con-
templado

Inscrição Nome Pontuação Classificação

00038 Beatriz Fernandes dos Santos Lima 24 1º

Contagem, 18 de setembro de 2015.

_____________________________________________
Silvia da Cruz Messias
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

______________________________________________
Guilherme de Paiva Azevedo Silva
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

_______________________________________________
Roberto Palhares Viana Lacerda
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

CLASSIFICAÇÃO FINAL BOLSA ATLETA – NÍVEL MUNICIPAL

Classifica-
ção Bolsa 
Atleta Nível 
Municipal 
- Contem-
plados

Inscrição Nome Pontuação Classificação

00004 Marcos Vinicius Gomes de Jesus 20 1º

00031 Anna Luiza Martins Silva 14 2º

00016 Wedalci Borges de Souza 10 3º
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Classifica-
ção Bolsa 
Atleta Nível 
Municipal 
- Não Con-
templados

00042 Daniel Henrique Costa de Abreu 5 4º

00006 Cássio de Freitas Silveira 5 5º

00022 Fábio Cardoso Pereira 3 6º

00001 Gabriel dos Reis Costa 0  

00002  Jorge Henrique Elias de Paula 0  

00003  Rafael Pereira Lopes 0  

00005  Natielly Costa de Souza 0  

00007 Yara da Silva Lima 0  

00008 Iago Antônio Domingues Vaz 0  

00009 Rian Garcia de Araújo 0  

00010 Guibson Ruimar da Silva Freitas 0  

00011 Sandy Agata Ribeiro de Almeida Braz 0  

00012 Maria Eduarda de Oliveira 0  

00013 Samuel Silva Almeida 0  

00014 Lucas Silva de Souza 0  

00015 Pedro Henrique de Jesus 0  

00017 Ana Luiza Pereira Soares 0  

00018 Pedro Afonso Félix de Moura 0  

00019 Deyvisson Pablo Santos Gonçalves 0  

00020 Izabella Cristina Soares Moreira 0  

00021 Dickson Douglas Martins da Silva 0  

00023 Iago Cristian de Freitas Gomes 0  

00024 Maria Eduarda Martins Damasceno 0  

00025 Lorrane Souza Sampaio 0  

00026 Walace Sousa Celestino 0  

00027 Jennifer Lopes dos Santos 0  

00028 Isabella Silva Lima 0  

00029 Rafael Henrique Campos Pereira 0  

00030 Joaquim Ferreira da Rocha 0  

00032 Cleusa Almeida de Barros 0  

00033 Ana Carolina Miguel da Silva 0  

00034 João Gabriel Câmara Clemente 0  

00035 Ester Bernardes Câmara Clemente 0  

00036 Thiago Ferreira Amaral Silva 0  

00037 Daniel Gustavo de Souza Gomes 0  

00039 Gabriella Cristina Moreira de Souza 0  

00040 Bruna Caroline Ferreira de Oliveira 0  

00041 Isabelle Vitória Moreira de Souza 0  

00043 Vinicius silva de Morais 0  

00044 Ivani Aparecida Ferreira 0  

00045 Mateus Felipe de Barros Coelho 0  

00046 Adriano Souza Nascimento 0  
Contagem, 18 de setembro de 2015.
_____________________________________________
Silvia da Cruz Messias
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 
_____________________________________________
Guilherme de Paiva Azevedo Silva
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 
_______________________________________________
Roberto Palhares Viana Lacerda
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 
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CLASSIFICAÇÃO FINAL BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL

Classifica-
ção bolsa 
Atleta Estu-
dantil- Con-
templado

Inscrição Nome Pontuação Classificação

00038 Beatriz Fernandes dos Santos Lima 24 1º

Contagem, 18 de setembro de 2015.
______________________________________________
Silvia da Cruz Messias
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

______________________________________________
Guilherme de Paiva Azevedo Silva
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

_______________________________________________
Roberto Palhares Viana Lacerda
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

CLASSIFICAÇÃO FINAL BOLSA ATLETA – NÍVEL NACIONAL

Classifica-
ção bolsa 
Atleta Nível 
Nacional 
– Contem-
plados

Inscrição Nome Pontuação Classificação

00025 Lorrane Souza Sampaio 120 1º

00018 Pedro Afonso Félix de Moura 108 2º

00019 Deyvisson Pablo Santos Gonçalves 90 3º

00027 Jennifer Lopes dos Santos 90 4º

00026 Walace Sousa Celestino 84 5º

00024 Maria Eduarda Martins Damasceno 69 6º

Classificação 
bolsa Atleta 
Nível Nacio-
nal – Não 
Contempla-
dos

00017 Ana Luiza Pereira Soares 60 7º

00004 Marcos Vinicius Gomes de Jesus 60 8º

00023 Iago Cristian de Freitas Gomes 57 9º

00016 Wedalci Borges de Souza 45 10º

00003  Rafael Pereira Lopes 45 11º

00032 Cleusa Almeida de Barros 42 12º

00031 Anna Luiza Martins Silva 39 13º

00046 Adriano Souza Nscimento 36 14º

00007 Yara da Silva Lima 30 15º

00001 Gabriel dos Reis Costa 30 16º

00011 Sandy Agata Ribeiro de Almeida Braz 30 17º

00010 Guibson Ruimar da Silva Freitas 30 18º

00037 Daniel Gustavo de Souza Gomes 30 19º

00045 Mateus Felipe de Barros Coelho 27 20º

00044 Ivani Aparecida Ferreira 21 21º

00002  Jorge Henrique Elias de Paula 15 22º
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00009 Rian Garcia de Araújo 15 23º

00014 Lucas Silva de Souza 15 24º

00039 Gabriella Cristina Moreira de Souza 15 25º

00043 Vinicius silva de Morais 15 26º

00015 Pedro Henrique de Jesus 12 27º

00008 Iago Antônio Domingues Vaz 12 28º

00013 Samuel Silva Almeida 12 29º

00028 Isabella Silva Lima 12 30º

00030 Joaquim Ferreira da Rocha 12 31º

00035 Ester Bernarde Câmara Clemente 12 32º

00036 Thiago Ferreira Amaral Silva 12 33º

00029 Rafael Henrique Campos Pereira 9 34º

00012 Maria Eduarda de Oliveira 9 35º

00034 João Gabriel Câmara Clemente 9 36º

00005  Natielly Costa de Souza 0 -

00006 Cássio de Freitas Silveira 0 -

00020 Izabella Cristina Soares Moreira 0 -

00021 Dickson Douglas Martins da Silva 0 -

00022 Fábio Cardoso Pereira 0 -

00033 Ana Carolina Miguel da Silva 0 -

00040 Bruna Caroline Ferreira de Oliveira 0 -

00041 Isabelle Vitória Moreira de Souza 0 -

00042 Daniel Henrique Costa de Abreu 0 -

Contagem, 18 de setembro de 2015.

______________________________________________
Silvia da Cruz Messias
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

______________________________________________
Guilherme de Paiva Azevedo Silva
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

_______________________________________________
Roberto Palhares Viana Lacerda
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

CLASSIFICAÇÃO FINAL BOLSA ATLETA – NÍVEL INTERNACIONAL

Classifica-
ção Bolsa 
Atleta Nível 
Internacio-
nal- Con-
templados

Inscrição Nome Pontuação Classificação

00029 Rafael Henrique Campos Pereira 92 1º

00007 Yara da Silva Lima 56 2º

00015 Pedro Henrique de Jesus 48 3º

00004 Marcos Vinicius Gomes de Jesus 40 4º

00032 Cleusa Almeida de Barros 40 5º

Classifica-
ção Bolsa 
Atleta Nível 
Internacio-
nal- Não 
contempla-
dos
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00009 Rian Garcia de Araújo 40 6º

00011 Sandy Agata Ribeiro de Almeida Braz 40 7º

00010 Guibson Ruimar da Silva Freitas 40 8º

00012 Maria Eduarda de Oliveira 40 9º

00031 Anna Luiza Martins Silva 39 10º

00008 Iago Antônio Domingues Vaz 32 11º

00025 Lorrane Souza Sampaio 28 12º

00014 Lucas Silva de Souza 20 13º

00028 Isabella Silva Lima 20 14º

00030 Joaquim Ferreira da Rocha 20 15º

00013 Samuel Silva Almeida 16 16º

00018 Pedro Afonso Félix de Moura 16 17º

00023 Iago Cristian de Freitas Gomes 8 18º

00001 Gabriel dos Reis Costa 0 -

00002 Jorge Henrique Elias de Paula 0 -

00003 Rafael Pereira Lopes 0 -

00005 Natielly Costa de Souza 0 -

00006 Cássio de Freitas Silveira 0 -

00016 Wedalci Borges de Souza 0 -

00017 Ana Luiza Pereira Soares 0 -

00019 Deyvisson Pablo Santos Gonçalves 0 -

00020 Izabella Cristina Soares Moreira 0 -

00021 Dickson Douglas Martins da Silva 0 -

00022 Fábio Cardoso Pereira 0 -

00024 Maria Eduarda Martins Damasceno 0 -

00026 Walace Sousa Celestino 0 -

00027 Jennifer Lopes dos Santos 0 -

00033 Ana Carolina Miguel da Silva 0 -

00034 João Gabriel Câmara Clemente 0 -

00035 Ester Bernardes  Câmara Clemente 0 -

00036 Thiago Ferreira Amaral Silva 0 -

00037 Daniel Gustavo de Souza Gomes 0 -

00039 Gabriella Cristina Moreira de Souza 0 -

00040 Bruna Caroline Ferreira de Oliveira 0 -

00041 Isabelle Vitória Moreira de Souza 0 -

00042 Daniel Henrique Costa de Abreu 0 -

00043 Vinicius silva de Morais 0 -

00044 Ivani Aparecida Ferreira 0 -

00045 Mateus Felipe de Barros Coelho 0 -

00046 Adriano Souza Nascimento 0 -

Contagem, 18 de setembro de 2015.

______________________________________________
Silvia da Cruz Messias
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

______________________________________________
Guilherme de Paiva Azevedo Silva
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 

_______________________________________________
Roberto Palhares Viana Lacerda
Comissão Municipal de Análise do Programa Bolsa Atleta 
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Famuc

Portaria nº 7.272, de 18 de setembro de 2015.
Dispõe sobre Encerramento de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância referente à Empregado Público.
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 
20 de dezembro de 2006, nos termos dispostos pela Portaria nº 3.276 de 02 de setembro de 2009 e suas alterações posteriores, considerando relatório final do PADS 
nº001/2015 
RESOLVE:
Art. 1º- Proceder ao encerramento do Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância referente ao Empregado Público M. T. O., matrícula 177005, Agente Comunitário 
de Saúde, pertencente à Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem.
Art. 2°- Arquivar os autos do respectivo PADS.
Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 18 de setembro de 2015.
SILVANA LEITE PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde em Exercício
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem em Exercício

PORTARIA Nº 7.285, de 14 de setembro de 2015.
  Dispõe sobre a redução de jornada de trabalho de servidor público.
O Presidente da Fundação de Assistência Médica 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 considerando a Lei Municipal nº 2.073, de 1º de junho de 1990
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a prorrogação da redução de jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, a servidora Midis Zilda Bartels da Silva, titular do cargo de provi-
mento efetivo de Assistente Administrativo, matrícula nº 199401, por 06 (seis) meses, pelo período de 20 de agosto de 2015 a 19 de fevereiro de 2016.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 20 de agosto de 2015.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 14 de setembro de 2015.
SILVANA LEITE PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde em Exercício
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem em Exercício

PORTARIA Nº 7300, de 17 de setembro de 2015.
Dispõe sobre a suspensão do Processo de Avaliação de Desempenho em estágio probatório referente a servidor público e dá outras providências.
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições lhe conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 20 de 
dezembro de 2006, e alterações posteriores; e o previsto na Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e alterações posteriores;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que regulamenta a Avaliação Especial de Desempenho do servidor público em período de 
estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem e dá outras providências; 
CONSIDERANDO que o servidor Sebastião Rodrigues da Costa, matrícula 199705, cargo Assistente Administrativo, entrou em exercício no dia 21 de dezembro de 2010;
CONSIDERANDO a suspensão da contagem de tempo do Estágio Probatório no período de 1º de junho de 2013 a 12 de dezembro de 2013;
CONSIDERANDO a retomada do Estágio Probatório no dia 13 de dezembro de 2013;
CONSIDERANDO a suspensão da contagem de tempo do Estágio Probatório no período de 08 de setembro de 2014 a 1º de março de 2015;
CONSIDERANDO a retomada do Estágio Probatório no dia 02 de março de 2015;
CONSIDERANDO a aposentadoria por invalidez a partir de 04 de março de 2015, de acordo com o Ato de Aposentadoria Nº 2.633, de 01 de julho de 2015;
CONSIDERANDO o efetivo exercício no serviço público por 36 meses; 
RESOLVE:
Art. 1° – SUSPENDER a abertura do Processo de Avaliação de Desempenho do servidor em questão, pelo período correspondente à sua aposentadoria, devendo, caso 
cesse os motivos da concessão do referido benefício, ser procedida à imediata abertura do Processo de Avaliação de Desempenho.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a DATA EM QUE O SERVIDOR COMPLETOU 36 MESES DE SERVIÇO, MESMO 
CONTANDO COM AS SUSPENSÕES. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 17 de setembro de 2015.
SILVANA LEITE PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde em exercício
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem em exercício

PORTARIA Nº 7.278, de 18 de setembro de 2015.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Médica 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, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Patrícia de Oliveira Santos Freitas, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem, matrícula de nº 123053-6, pelo período de 15/09/2015 
a 14/10/2015.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a respectiva data das férias prêmio, 15/09/2015.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Contagem, 18 de setembro de 2015.
SILVANA LEITE PEREIRA 
Secretária Municipal de Saúde em Exercício
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.304, de 15 de setembro de 2015.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Médica 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, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Municí-
pio, ao Servidor José Aparecido Isaac, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem II, matrícula de nº 135013-1, pelo período de 01/10/2015 a 
30/10/2015.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 15 de setembro de 2015.
SILVANA LEITE PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

PORTARIA Nº 7.323, de 16 de setembro de 2015.
Dispõe sobre concessão de retorno antecipado de licença sem vencimento a servidor público
O Presidente da Fundação de Assistência Médica 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, nos termos do artigo 79, VI da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica estabelecido, a pedido do servidor Joanilson Santos Guimarães, matricula de nº 189169-2, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, o retorno 
da licença sem vencimento a partir de 23/09/2015 concedida por meio da Portaria nº 6260, de 03 de fevereiro de 2014.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 16 de setembro de 2015.
Silvana Leite Pereira 
Secretária Municipal de Saúde em Exercício
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem em Exercício

Transcon

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – TRANSCON
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2015
A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, tipo menor preço – Pro-
cesso Administrativo nº 024/2015, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR DE REDE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.. 
Entrega dos envelopes A e B: até as 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 07 de outubro de 2015. 
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 07 de outubro de 2015. 
Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site www.contagem.mg.gov.br. 
Contagem, 21 de setembro de 2015.
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de Contrato – Processo de Licitação nº 008/2015 – Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: Menor Preço por item, nº 
007/2015 - Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva, emergencial e corretiva, incluindo a prestação de serviços de reposição e/ou substituição de 
peças, equipamentos e componentes dos elevadores instalados neste legislativo municipal (sem fornecimento de peças). Item 1 - Manutenção em elevador Atlas-Schin-
dler: Empresa vencedora: Elevadores Orion Ltda, valor R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) e anual de 2.004,00 (dois mil e quatro reais), dotação orçamentária n° 
01.031.0002.2109.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ. Vigência 21/09/2015 a 21/09/2016. Contagem/MG, 21/09/2015-Vereador Gil Antônio Diniz – Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 014/2015, processo nº 021/2015. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no 
art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Favorecido: M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP . Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de fonte 
desktop, HD sata III e memória DDR3 para este legislativo municipal. Dotação Orçamentária: 01.031.0002.2109.33.90.30 – material de consumo.  Valor: R$ 3.090,00 
(três mil e noventa reais). Ratificação: em 21/09/2015, pelo Vereador Gil Antônio Diniz – Presidente.
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