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Controladoria 
Municipal

Portaria COR/CGM - Nº 124, de 26 de Julho de 2016.
O Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.
CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/021/2016, através da Portaria Nº 039 de 12 de Abril de 2016, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pela servidora MÁRCIA INÊZ DA SILVA, matrícula 1151386, Professora de Educação Básica PEB II;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar no PAD 02/021/2016 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 30 (trinta) dias, da servidora MÁRCIA INÊZ DA SILVA, matrícula 1151386, 
Professora de Educação Básica PEB II, com fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º - Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinqüenta por cento) do dia de vencimento ou remuneração, ficando a servi-
dora obrigada a permanecer no serviço, nos termos do art. 126, parágrafo segundo, da Lei 2160/90.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de Julho de 2016.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

AVISO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Torna sem efeito a publicação da Portaria 086, publicada na edição 3.932 do Diário Oficial do Município de Contagem na data de 17 de Agosto de 2016.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Contagem, aos 17 de Agosto de 2016.
KÁTIA GORETE LIMA
CORREGEDORA GERAL

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 086, de 11 de agosto de 2016, da Corregedoria-Geral.
Instaura Processo Administrativo Disciplinar.
Processada: E.G.P., MATRÍCULA Nº. 199270, ENFERMEIRA 24H, LOTADA NA FAMUC. 
Comissão Processante: 
Presidente e Relator Bel:  Lucas Candido de Oliveira.
Membros:  Camila Garcia Ramos e,
Patrícia Pereira Diniz.
Controladoria-Geral do Município, Contagem, aos 11 de agosto de 2016.

Extrato da Portaria Nº 133, de 10 de agosto de 2016, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a) : C. J. D. C. A., MATRÍCULA Nº. 01299170, PEDAGOGA, LOTAÇÃO SEDUC. 
Comissão Processante: 
Presidente e relator: Lucas Candido de Oliveira
Membros: Camila Garcia Ramos
 Patrícia Pereira Diniz
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 10 de agosto de 2016.

Extrato da Portaria Nº 135, de 10 de agosto de 2016, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processados (as) : G. A. D., matrícula nº 1275719, Professor PEB I e L. M. F. , matrícula nº 1280836, Pedagogo, lotados na SEDUC.
Comissão Processante: 
Presidente e relator: Lucas Candido de Oliveira
Membros:  Camila Garcia Ramos
 Patrícia Pereira Diniz
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Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 10 de agosto de 2016.

Secretaria Municipal 
de Administração

Contagem, 29 de julho de 2016
Declaração de Estabilidade nº 06/2016
Mês de Referência: Julho/2016
Senhor Secretário,
Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto  nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e 
dá outras providências;
Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.
Atenciosamente.
Geraldino Rolla Ramos
Diretor de Valorização Funcional do Servidor
Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.
Amarildo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

SERVIDORES COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo Entrada
Mês e ano Aquisição 
da Estabilidade

42286-0 ALEXANDRE DE PAULA CAMPOS GUARDA MUNICIPAL 01/03/2012 MARÇO/2015

44702-1 ALYANE RODRIGUES BARAKY FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS 05/07/2013 JULHO/2016

44701-3 AMANDA REGINA ROCHA MARINHO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 04/07/2013 JULHO/2016

37931-0 CLEIDE MARIA EUSTAQUIA DE CARVALHO DA SILVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01/07/2013 JULHO/2016

42302-5 DANIEL NEVES DA CRUZ GUARDA MUNICIPAL 01/03/2012 MARÇO/2015

42398-0 EDVANDER LUIZ SILVA GUARDA MUNICIPAL 01/03/2012 MARÇO/2015

2107877-8 ELIS REGINA DE OLIVEIRA – 1* PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA PEB 1 30/07/2007 JANEIRO/2016

42415-3 GUSTAVO PRATES RAMIRO GUARDA MUNICIPAL 01/03/2012 MARÇO/2015

2139948-5 MARIA CELIA LAGO RAMOS NICK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA PEB 2 13/06/2013 JUNHO/2016

42444-7 RAPHAEL GOMES DE SOUZA GUARDA MUNICIPAL 01/03/2012 MARÇO/2015

38800-9 TATYANNA DIAS ALMEIDA – 2 * ASSISTENTE SOCIAL 02/01/2013 JULHO/2016

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Carlos  Magno de Moura Soares
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Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, Noême 

Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação:Ademir Oliveira, Caio Junqueira e Inês 

Guerra

Distribuição: Protocolo Geral (3352-5102)
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Alves - MG
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Assinatura Digital:

Inês Guerra - Matricula: 1118451 Vladimir Rodrigues 

Santiago - Matricula: 31368-8



Contagem, 18 de agosto de 2016 Página 3 de 11 Diário Oficial de Contagem - Edição 3933

"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.

44640-8 WALMIR ANGELO DINIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/2013 JULHO/2016

Observação: 
1* - Estágio suspenso em julho de 2007 – cargo em comissão na Secretaria Municipal de Educação. Retornou para o cargo efetivo em Janeiro de 2013.
2* - a servidora esteve de licença maternidade no período: 12/11/2014 a 10/05/2015.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 514, de 25/05/2015

Daniel Abe / 33619-0 Geraldino Rolla Ramos / 13505-4

Andrea Cristina S. França Moreira /14226-3 Giane Rita de Souza Ferreira / 09257-6

ATO DE REVOGAÇÃO Nº 18, DE 29 DE JULHO DE 2016
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 514, de 25 de maio de 2015, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial o artigo 15;
CONSIDERANDO que o estágio probatório do servidor foi suspenso, pois o servidor foi disponibilizado para a Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Conta-
gem (FAMUC), no período de 31 de agosto de 2014 a 30 de junho de 2016, onde desempenhou as atribuições do cargo de provimento em comissão de Superintenden-
te de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde;

CONSIDERANDO que o servidor retornou às funções do cargo efetivo para o qual foi nomeado, conforme Ato Administrativo nº 18.185, publicado no Diário Oficial Ele-
trônico de Contagem, em 12 de julho de 2016, Edição 3.906, que cancelou a disponibilidade do servidor para a FAMUC e Ato Administrativo nº 18.214, publicado no 
Diário Oficial Eletrônico de Contagem, em 18 de julho de 2016, que exonerou o referido servidor do cargo de provimento em comissão de Superintendente de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde da FAMUC;
RESOLVE:
Art. 1° Revogar o Ato de Suspensão nº 098, de 12 de dezembro de 2014, visto que o servidor ALEXANDRE LUZ MARTINS, matrícula nº 31446-3, ocupante do cargo 
efetivo de Técnico Superior em Gestão Pública Municipal, voltou a exercer as atribuições do cargo efetivo na Administração Direta a partir de 1º (primeiro) de julho de 
2016.
Art. 2º A contagem de tempo para fins de estágio probatório foi retomada e o estágio probatório do servidor foi prorrogado até novembro de 2017..
Art. 3° Este Ato de Revogação entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2016..
Contagem, 29 de julho de 2016.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 514, de 25/05/2015

Daniel Abe / 33619-0 Geraldino Rolla Ramos / 13505-4

Valéria Estevam Dutra / 33615-7 Giane Rita de Souza Ferreira / 09257-6

Andrea Cristina S. França Moreira /14226-3

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 022/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 121/2016
OBJETO: 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES CIVÍS – LEI 13.019/2014 QUE SERÁ REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL – 
AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016, PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO E DA  DIRETORIA DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1121.12.361.2211 – 339039-19 – 010100
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO da despesa no valor total de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais).
Mariana Marcolino
Diretora Geral do Departamento de Gestão de Recursos Logísticos
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal número 8.666/93 e autorizo a despesa valor total de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais). 
Publique-se.
Contagem, 17 de agosto de 2016.
Rafael Silveira
Secretário Adjunto de Administração 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 18 de Agosto de 2016.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2016
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, 
PESADOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENIZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, 
ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL E RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24 HORAS.
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NATUREZA DA DESPESA: 339039-13 – Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

LICITANTE VENCEDORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA. – COOPERTUR

VLR.
ESTIMADO MENSAL DA
LOCAÇÃO

VLR.
ESTIMADO ANUAL 
LOCAÇÃO

VLR.
ESTIMADO
MENSAL
C0M
EXCEDÊNCIA
DE 2%

VLR.
ESTIMADO
ANUAL COM
EXCEDENCIA
DE 2%

R$ 591.461,40 R$ 7.097.536,80 R$ 603.290,63 R$ 7.239.487,53

Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 7.239.487,53 (sete milhões, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centa-
vos)
Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora LICITANTE VENCEDORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA. – COOPERTUR no valor total estimado 
de R$ 7.239.487,53 (sete milhões, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), modalidade Pregão Presencial nº 
027/2016, homologo a licitação para assinatura da respectiva ata de registro de preços.
Contagem, 04 de Agosto de 2016.
Rafael Silveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
A Secretária da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s): 
ACÓRDÃO Nº 52/2016
PROCESSO: 02. A.04443/2012
RECORRENTE: Beatriz Malard
ASSUNTO: Revisão e Cancelamento de IPTU
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira 
IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE REVISÃO E CANCELAMENTO – LANÇAMENTOS DE IPTU – REQUERIMENTO DE REVISÃO INTEMPESTIVO - LOTES INVADIDOS 
- ARTS. 55, 60 e 61 DA LEI 1.611/83 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – ART. 10 DO DECRETO 1766/12 - DÉBITOS AJUÍZADOS – ART. 195 § 2º DO 
CTMC – DESCONHECIMENTO DE LEI – TESE ESTÉRIL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MANTIDA. Por unanimidade de votos, 
acompanhando o Relator, conheceram do recurso voluntário e negaram- lhe provimento, mantendo a decisão parcial de primeira instância de improcedência do pedido 
e com ela os lançamentos de IPTU/taxas para os exercícios de 2003 a 2011 ajuizados e 2012 já consolidado, referente aos imóveis de índices cadastrais 09.144.0294.000 
e 09.144.0306.000, lotes 17 e 18 da quadra 69 do bairro Parque Xangri-lá, relacionados no requerimento de fl. 02 dos autos.

Junta de Recursos Fiscais
ATA DE REUNIÃO
Aos 9 (nove) dias do mês de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, si-
tuado 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 pela Sra. Rosangela Ferreira da Silva com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sra. Flávia de Aguiar Lage, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Aberta a sessão, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da última 
reunião. Em seguida, retornando à pauta após pedido de vista do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo o processo nº 10842/2015-02A–EDUARDO AUGUSTO DA SILVEIRA, 
reexame necessário com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira que manteve a decisão de primeira instância de procedência do pedido de restituição de ITBI. Provi-
denciada a juntada aos autos de cópia atualizada da matrícula do imóvel objeto da transação requerida pelo Sr. Marcelo e submetido novamente à votação, o voto do 
Relator foi acompanhado pelos demais membros da Câmara em decisão unânime. Dando prosseguimento à sessão entrou em pauta o processo Nº02. A.06288/2011–
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, recurso voluntário com relatório do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, que não conheceu do recurso por ser intempestivo, 
mas conheceu de ofício do pedido para reformar a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção para IPTU e taxas com ele cobradas referentes 
aos exercícios de 2010, 2011 e 2012 para o lote 14 da quadra 23-F, situado no bairro Nova Contagem, de índice cadastral nº 11.671.0065.001, uma vez as provas 
irrefutáveis da utilização do imóvel como templo religioso nos autos. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em 
decisão unânime. Dando prosseguimento à sessão entrou em pauta o processo Nº 02. B.01143/10 - MATIAS COMISSIONAMENTO E PROTEÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO 
LTDA. recurso oficial com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que em reexame necessário confirmou a decisão de primeira instância, devendo ser revisto o lançamen-
to para enquadramento dos serviços de elaboração de projetos, comissionamento e testes no subitem 7.03 da lista de serviços anexa ao Código Tributário do Município 
de Contagem, com imposto devido à alíquota de 3%, conforme novos quadros demonstrativos de serviço (fls. 44 a 47) em substituição aos lançados nas folhas 07 a 
10, ficando mantida ainda a multa isolada aplicada com base no item 34 da tabela IV do Anexo III do CTMC. Colocado em votação o voto da Relatora foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Câmara também em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente ATA, que segue assinada 
por seu Presidente, por sua Secretária titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.  Contagem, 09 de agosto de 
2016. PARTICIPANTES DA SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE, ROSANGELA FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIA, FLÁVIA AGUIAR LAGE, MARCELO RODRI-
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GUES DO CARMO E MÁRIO LÚCIO GONÇALVES MOURA.    

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA
TAC SEMAS Nº 0015/2016
PROCESSO(S): 02903/2016-03A; 
COMPROMITENTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
COMPROMISSÁRIO: GUARA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º 18.715.508/ 0001-31, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, 
n.º 200, bairro Camilo Alves, Contagem, MG, neste ato representado pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DA GAMA, brasileiro, casado, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Contagem (SEMAS), inscrito no CPF sob o n.º 536.170.706-63, portador da CI n.º M-2.770.820, expedida pela SSP-MG, nos termos 
do artigo 1.º, II, do Decreto Municipal 29/ 2013, doravante denominado COMPROMITENTE, e a empresa GUARA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 19.879.985/0002-86, situado à Rua Simão Antônio, 223, Cincão, Sl.01, Contagem/MG, neste ato 
representada por procuração (Inclusa no PA) Sra. LUANA QUARESMA DOS SANTOS RAMOS, brasileira, secretária, portador da C.I. MG-17.262.650 e  inscrita no CPF/MF 
116.231.696-90, na forma de seus Estatutos Sociais, doravante denominada COMPROMISSÁRIA, celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA, de acordo com as cláusulas e condições abaixo:
DA MOTIVAÇÃO:
I – A COMPROMISSÁRIA, empresa GUARA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI é a responsável pelo empreendimento instalado e localizado na Rua 
Sebastião Viana, 05, Cincão, Contagem/MG, de acordo com os autos do processo administrativo n.º 02903/2016-03A Formulário de Caracterização do Empreendimento 
datado de 16/02/2016.
II – A COMPROMISSÁRIA inciou a instalação do empreendimento sem o devido e obrigatório licenciamento prévio/instalação, sendo requerida apenas em 16/02/2016.
III – Tendo em vista que o empreendedor está em instalação concomitantemente com o trâmite do processo de licença, faz-se necessário a lavratura de Termo de Ajusta-
mento de Conduta para a continuidade da instalação do empreendimento.
IV – Considerando que o licenciamento ambiental e a apuração de infração administrativa são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previstos nos 
artigos 2.º, III; 9.º, IV e IX e 10 da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos artigos 17 e 19 do Decreto n.º 99.274/ 1990 e na Resolução/ CONAMA n.º 237, de 19 de 
dezembro de 1997.
V – Considerando que o Decreto Estadual n.º 44.844, de 25 de junho de 2008, no § 3.º do artigo 14, dispõe que a instalação ou funcionamento da empresa concomi-
tantemente com o trâmite do processo de licenciamento ambiental dependerá da Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta.
VI – Considerando a previsão do art. 79-A, da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, c/ c a Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que acrescentou o parágrafo 6.º ao 
art. 5.º da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, que rege a Ação Civil Pública, de que os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA ficam autorizados a celebrar, com 
força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.
VII – Considerando que o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais e infraconstitucionais, está fundado, entre outros, nos 
princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral, decorrendo para o Poder Público e coletividade deveres e obrigações de variada natureza, com-
portando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), 
prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso (STJ – Recurso Especial n.º 605.323/ MG; 2003/ 0195051-9).
RESOLVEM firmar o presente Termo, mediante as seguintes cláusulas e condições livremente pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente TAC é a adequação da situação da COMPROMISSÁRIA, diretamente ligada ao empreendimento descrito no item I, do tópico intitulado MOTIVA-
ÇÃO, supra, às normas ambientais vigentes, observando-se o disposto em suas cláusulas, em especial ao cumprimento das obrigações constantes da Cláusula Segunda.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
1) A COMPROMISSÁRIA a fim de obter o licenciamento ambiental do empreendimento deverá dar cumprimento às exigências do órgão licenciador exigidos no Formulá-
rio de Orientação Básica (FOB), que conterá a exigência de apresentar:
1.1) Requerimento de licença em modelo a ser fornecido pela SEMAS;
1.2)Publicação do requerimento em periódico de circulação regional;
1.3) Diretrizes Técnicas Básicas da COPASA;
1.4) Comprovante de protocolo de projeto apresentado ao Corpo de Bombeiros;
1.5) Solicitação das diretrizes viárias emitidas pela Transcon;
1.6) Atestado de Viabilidade Energética emitida pela CEMIG;
1.7) Ultima alteração contratual consolidada
1.8)Cartão do CNPJ atualizado
1.9) Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da obra/ Serviço- PGRSS
1.10) Declaração da SALU sobre a indisponibilidade de atendimento de coleta pública;
1.11)Certidão negativa de débito financeiro de natureza ambiental emitido pela SEMAS;
1.12)Arquivo digital dos documentos listados no FOB a ser emitido, contendo, dentre outras exigências que eventualmente dor devida, as constantes nesta cláusula; 
1.13)Comprovante de pagamento do preço público de análise.
1.14) Comprovação do cumprimento das condicionantes da LOC 12/11;
1.15) Autorização para movimentação de terra ;
1.16) Aprovação do projeto de drenagem;
1.17) Autorização para supressão de vegetação emitido pelo COMAC;
2) A COMPROMISSÁRIA se compromete desde já, em razão da irregularidade ambiental, de iniciar a implantação sem a prévia obtenção da licença, a efetuar o recolhi-
mento do valor de R$ 3.500,50 (Três mil e quinhentos reais e cinquenta centavos) ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente termo será efetuada pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMA. O presente termo não restringirá ou inibirá as ações de controle, fiscalização, 
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monitoramento ou acompanhamento da citada Secretaria, nem limitará ou impedirá o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares inerentes ao 
poder de polícia administrativa.
CLÁUSULA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO
O descumprimento dos prazos e obrigações da Cláusula Segunda do presente Termo, pela COMPROMISSARIA, sem prejuízo das demais sanções cíveis, penais e adminis-
trativas cabíveis, importará:
I – Suspensão total e imediata das atividades da empresa até regularização do item descumprido;
II – Aplicação da multa de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) devendo este valor ser atualizado monetariamente desde a data da assinatura até a data do efetivo 
pagamento, pelo descumprimento dos prazos e/ ou obrigações da Cláusula Segunda do presente Termo.
III – Encaminhamento de cópia dos autos do processo ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis.
§ 1.º – O não cumprimento do inciso I do caput dessa cláusula acarretará em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo este valor ser atualizado 
monetariamente até a data do efetivo pagamento.
§ 2.º – Os valores devidos por obrigações e cláusulas deste Termo deverão serem depositados de forma identificada na conta do FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN-
TE, instituído pela Lei Municipal 4.130/ 2007, mantida na Caixa Econômica Federal, Banco 104, Agência 0893, conta corrente n.º 00000273-4, Operação 006, CNPJ 
18.767.094/0001-94.
§ 3.º – As penas e providências dos incisos I, II e III do caput serão conjuntamente aplicadas no caso de descumprimento total ou parcial das ações descritas na Cláusula 
Segunda, após parecer técnico conclusivo.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE
Os sócios da empresa GUARA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI não estão isentos de responsabilidade ambiental por eventuais danos ocorridos, 
uma vez que, neste caso, a responsabilidade é objetiva e solidária.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO TERMO
O presente termo passa a produzir efeitos legais a partir de sua assinatura e terá vigência até a obtenção da respectiva licença ambiental, mediante o cumprimento 
integral das obrigações da Cláusula Segunda e respectivos prazos.
§ 1.º – Os prazos e as condições constantes das obrigações previstas no presente Termo poderão ser prorrogados ou alterados mediante justificativa técnica fundamen-
tada, caso fortuito ou força maior, a ser apresentado pela COMPROMISSÁRIA antes do vencimento do prazo ou condição, devendo o requerimento ser submetido à 
aprovação prévia pela SEMA, sob pena de rescisão de pleno direito e aplicação das sanções previstas.
§ 2.º – Não correrão os prazos contra a COMPROMISSÁRIA em virtude de eventuais atrasos ou omissões atribuídos única e exclusivamente à administração municipal de 
Contagem, Estado de Minas Gerais ou União.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO JUDICIAL
A inexecução total ou parcial de quaisquer das obrigações do presente Termo acarretará em sua rescisão de pleno direito e em sua execução judicial, com os demais 
consectários estabelecidos em lei, como TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, na forma do artigo 5.º, § 6.º da Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Termo, bem como sua execução judicial em caso de descumpri-
mento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Por estarem às partes compromissadas e ajustadas, firmam o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, livre de qualquer vício de vontade ou consentimen-
to, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais.
Contagem, 16 de agosto de 2016.
MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
ANTÔNIO CARLOS XAVIER DA GAMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CONTAGEM
GUARA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
LUANA QUARESMA DOS SANTOS RAMOS (Por procuração)
TESTEMUNHAS:
1)______________________________________
Nome
CPF
2)______________________________________
Nome
CPF

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso Resposta Recurso – O Município de Contagem – através da FAMUC, SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa que o RECURSO impetrado pela empresa 
DIFAMIG LTDA, RIOS E CAMBRAIA PROD. DE DIETAS LTDA, referente ao PP 048/16 cujo objeto Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de dietas enterais 
industrializadas de (sistema aberto e fechado), suplementos nutricionais, módulos e fórmulas infantis, destinado a atender ao Serviço de Nutrição e Dietética do HOS-
PITAL MUNICIPAL JOSÉ LUCAS FILHO (HMJLF), MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM (MMC), UNIDADES DE ATENDIMENTO IMEDIATO (UPA’s), Programa Municipal 
DST/AIDS e pacientes domiciliares cadastrados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM (SAS), foi INDEFERIDO, com a motivação constante dos autos do 
processo de contratação – PAC 091/16 – PP 048/16. Em 15 de Agosto de 2016 – Presidente da FAMUC, Silvana Leite Pereira.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da FAMUC, SMS, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 053/2016 – PAC 
104/16 - cujo objeto é Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de insumos odontológicos para abastecer as unidades de Saúde Bucal da Atenção Básica 
e Atenção Especializada da rede municipal de saúde de Contagem durante 12 meses, e as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência contidas 
no EDITAL e seus anexos – Data: 05 de Setembro de 2016 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL 
GRATUITAMENTE: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: famuc.licitacao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Pregão. Élio de 
Siqueira Valério Pinto - Pregoeiro. Em 17 de Agosto de 2016.
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RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº.039/2016 - PAC Nº. 114/2016
OBJETO: Aquisição de cadeira de rodas motorizada para o usuário Sergio Luis dos Anjos, em atendimento a demanda judicial n° 0079.16.015215-7, nos termos da 
solicitação realizada pela Superintendência de Regulação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade:  1113.1 10.302.0056.2326   339030 35 -  FONTE  214901 CR 783

DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa Ortoeficiente Comercio de produtos ortopédicos Ltda – 
ME no CNPJ nº. 08.640.048/0001-76, no valor total de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). 
Fabrício Henrique Martins
Diretor Geral do Departamento de Gestão de
Recursos Logísticos da Saúde
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa Ortoeficiente Comercio de produtos ortopédicos Ltda – 
ME no CNPJ nº. 08.640.048/0001-76, no valor total de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Publique-se.
Contagem, 17 de Agosto de 2016.
Silvana Leite Ferreira
Secretária Municipal de Saúde e Presidente
da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº.040/2016 - PAC Nº. 116/2016
OBJETO: REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOMEN, TORAX E PELVE, em atendimento a usuária Marize Barbosa Macedo, conforme a demanda 
judicial n° 0201376.98.2016.8.30079, nos termos da solicitação realizada pela Superintendência de Regulação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade:  1113.1 10.302.0056.2326   339039 36 -  FONTE  214901 CR 800
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa Elcordis Centro de Diagnósticos Ltda – EPP - CNPJ nº. 
00.388.550/0001-20, no valor total de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reias). 
Fabrício Henrique Martins
Diretor Geral do Departamento de Gestão de
Recursos Logísticos da Saúde
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa Elcordis Centro de Diagnósticos Ltda – EPP - CNPJ nº. 
00.388.550/0001-20, no valor total de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reias). Publique-se.
Contagem, 17 de Agosto de 2016.
Silvana Leite Ferreira
Secretária Municipal de Saúde e Presidente
da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem

Ata nº 001/2016 - Posse do Conselho Municipal de Saúde de Contagem – Aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, em cerimônia na Câmara Municipal de 
Contagem. Tendo a presença das Autoridades, Convidados e Conselheiros Municipais de Saúde de Contagem eleitos pela 8ª Conferência de Saúde de Contagem 
realizada nos dias 17 e 18, de Julho de 2015 para serem empossados e os cessantes. Compôs a mesa da solenidade Ilustríssimo Sr prefeito Carlos Magno Moura. O Sr 
Secretário de Saúde Evandro Jose Silva e, o Sr (a) Secretário Adjunto de Saúde Silvana leite, Sr Vice Presidente do CES Éderson Alves da silva, Sr Presidente do CMSC 
Rubens Macedo. Após o inicio da sessão o mestre de cerimônia pediu que todos mantivessem em sinal de respeito para execução do Hino Nacional e o de Contagem. O 
mestre de cerimônia prossegue falando que o conselho municipal de saúde e um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo e consultivo e normativo, com 
representante do governo, prestado de serviço, profissionais de saúde e usuário, que atua na formulação de estratégia e controle de execução política de saúde, 
inclusive no aspecto econômico e financeiro para que possa cumprir o que a lei determina, o conselho deve exercer controle social do SUS. Isso significa dizer que o 
cabe ao conselho fiscalizar, planejar, propor e controlar os recursos destinados, para a área da saúde no orçamento do município, bem como propor o plano municipal 
de saúde na lei de diretriz orçamentária e plano plurianual do mesmo modo o conselho de esse controle planejamento fiscalização fundo municipal de saúde fundo 
este que esta sendo destinados os recursos que esta sendo gasto com a saúde do nosso município. Para as boas vindas o Senhor Presidente do CMSC Rubens Macedo 
inicia agradecendo a todo que estão presentes e ao conselheiro que estão finalizando o mandato CMSC e os que esta iniciando, ele entende que o conselho e uns dos 
grandes inúmeros acertos deste tratado que o SUS. O conselho é um lugar de encontro onde o usuário, trabalhador e gestores se unem para dialogar, o mais ressalta 
que os mesmos não são inimigos, que representa segmento distinto em amizade com amor e sentimentos bons uns com os outros, para tratar de assuntos que 
beneficia a população e que a saúde é uma mãe que agrega muitos corações no qual todos abraçam e cuidam, com muito carinho, ele diz ainda que o conselho antigo  
deixa a missão para os novos com o sentimento de avanço. Deixa para cada um de vocês um pensamento de impulso. E agradece os bons trabalhos executado pelos os 
cessantes, e complementa que como ele deixando o mandado, os novos conselheiro seriam os que vêm à deixa esta missão aos futuros conselheiro, por esse motivo em 
questão é importante ter o bom dialogo para remata o sentimento de ter uma considerável comunicação. O mesmo declama um poema que fala de dialogo de amor a 
humanidade. E o mestre de cerimônia prossegue o evento Convidando os Conselheiros Municipais de Saúde a receberem uma homenagem em formato de certificado, 
por oferecer ao município serviços voluntários que será prestado na cidade de Contagem. Receberam os certificados o seguinte conselheiro do segmento trabalhador: 
Alexandre Mendes dos Santos, João batista Duarte de oliveira, Cássia Simone da Silva, Ernestina Aparecida Diniz, sendo trabalhadores  suplente, Hermógenes Expedito 
da Silva, Marilza madalena dos santos suplente, Vera Lúcia de Oliveira Ramos, Nayara Tiago dos santos . Os do Segmento Usuário titular: Eusmar Macedo Gomes, Lucas 
Davidson Guedes, Jaiston Marcelo de Oliveira, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Irisnalda Ferreira dos Santos Costa, Neuza Maria Souza Silva, Maria José pinto, Geraldo 
Magela Do Carmo, Zoé Maria vieira da  silva ,e usuários suplentes: Dayane Alves de Freitas, Cleria Antonia Moreira, Laércio dos Santos, José Geraldo Amorim Correia, 
Fagner Ribeiro Sena, Maria Salete dos santos. Os titular do segmento gestor: Luis Godofredo Chavez, Rosangela Ferreira Araújo, Clecilene Gomes de Carvalho, Tércio de 
Sales Morais ,Luana Adriana e suplentes Ronaldo Eustaquio e Paulo Henrique Teixeira Belmiro. Em seguida foi designado para referenda o livro de posse o prefeito 
Carlos Magno Moura assina o livro de posse. Dando continuidade da cerimônia o Sr. Éderson Alves da silva iniciou cumprimentando a todos em nome do prefeito, e 
que é muito importante ter os gestores presente, pois este contato de conselheiro com os mesmo implicar que se não cumprirem suas obrigações com a população na 
área da saúde, serão pontuados. Complementa que o papel do conselheiro e fiscaliza e fazer cumprir a lei. Prossegue falando que agora o conselho novo não tem 
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responsabilidade só de si, mais para todo o coletivo, pois agora você estará mais próximo da realidade dos usuários e trabalhadores que é viver no universo do sistema 
único de a saúde. Assim relata que deste do seu ingresso como Vice Presidente do conselho do SES, o mesmo defende o SUS denunciando tudo que estive fora dos 
conformes no estado. Disse que o que estiver certo vai apontar, e os atos errados serão denunciados à justiça, conta que a gestão anterior no estado não cumpria com 
os 12%de repasse de verba, ele espera que a nova gestão venha cumprir. Afirma que é a favor da terceirização, significa a precariedade do serviço público de saúde. 
Conta como se senti em está na presença do excelentíssimo prefeito. Encerra saudando e dando boas vindas para os novos conselheiros. Continuando o Senhor 
secretario de saúde Evandro Jose silva inicia suas palavras pedindo licença ao prefeito para cumprimentar os quarenta conselheiros que a seu ver os mesmo são as 
principais autoridades na ocasião. Cumprimentando há todos da mesa o senhor Rubens que deixa de ser o presidente do conselho, em nome dele cumprimenta todos 
os envolvidos e os participantes que compõem a mesa, disse que os mesmo terão um grande desafio a ser vencido que é o SUS. E afirmar que só é este sucesso porque 
os conselheiros participam ativamente.  Conta que a mídia tenta denegriu a imagem do SUS. Explicar que este é o lugar de debate de dialogo, de falar o que precisa 
melhorar e o que esta sendo feito de errado na visão do trabalhador e também o gesto mostram o que esta fazendo de certo. Conta que a democracia esta acima de 
tudo e de todos. E expressa que ao longo destes quase 30 anos  que alavanca para cima e para frente deste de sua implantação do SUS. E respondendo a falar anterior 
afirmando que os outros gestores não honraram. Ressaltando que o prefeito que é um lutador deu um exemplo que a prefeitura destina quase  30% da receita para 
saúde em Contagem só no ano passado, mostrando prioridade que é a prova que você mostra quando gosta, investindo! Parabenizou o conselheiro cessante e saudou 
os novos conselheiros, e nesta linha ele continua explicando que o conselho é deliberativo que o mesmo tem podem real de controlar e de fiscalizar o SUS, no qual o 
trabalhador, usuário, gestor e controle social juntos para obter beneficiam a população executando as políticas publicar. A gestão incentivou a população promover o 
conselho, pois sua existência motivar a melhoria no sistema único de saúde, neste aspecto proporciona uma ótima atuação da gestão. Alamar que enfrentamos um 
problema referente à epidemia do Aedes aegypti e que este problema é da nação do estado e de todos, com todos unidos contra o mosquito no qual é o nome do 
programa criado para combate o mesmo, encarando esta luta que é a saúde publica. Todos os acontecimentos que ocorrerão os mesmos juntos em uma única unidade 
para que tenha um bom desempenho, em prol da sociedade. Em seguida tomou a palavra excelentíssimo Senhor Prefeito de Contagem Carlos Magno Moura saudando 
os presentes, reconhecendo a importância da presença dos usuários do sistema único de saúdes, que são o motivo da missão. Um agradecimento aos trabalhadores 
que compõem o SUS. Cumprimentou os gestores que são homens e mulheres corajosos determinados comprometidos no qual tem um papel fundamental no 
funcionamento do SUS.   Agradecendo o senhor Secretário de saúde Evandro Jose silva por sua coragem e determinação por estar à frente da Secretaria de saúde de 
forma altruísta, agradecer à colaboração Senhor (a) Secretário Adjunto de Saúde Silvana leite, agradeceu Senhor Vice Presidente do CES Éderson Alves Da silva por 
representa o conselho estadual, complementar agradecendo, Senhor Presidente do CMSC Rubens Macedo por ter conduzido competentemente o conselho ate agora e 
o preparado para os futuros trabalhos, em seu nome agradece todos que participaram dessa ação voluntaria que é difícil, muda a rotina para desempenhar um papel 
importante para um bom funcionamento do SUS. Enfim agradece os novos conselheiros ante mesmo de exerce suas funções formais o mesmo refere da parte histórica 
que em nosso país exercer o maior programa de política publica se orgulhando do povo brasileiro, perante o mundo que é o SUS. Alerta a compressão da importância 
deste programa, frutos da conquista do povo. E o que tem para ser feito é melhorar nossa deficiência, a que foram acarretadas por acúmulo do passado que não 
devemos esquecer! O SUS tem 28 anos de atuação e com muito falhas citadas pela mídia e apontamento, não mostra e nem divulga as melhorias que tem para 
apresentar, muitos avanços como em pesquisa em vários ramos da tecnologia, no plano de vacinação que atente a todos sem classificação, na área de transplante, 
distribuição de remédio, o instituto de antiofídico e aracnídeo, e no instituto de novas vacinas para doenças que geram grandes epidemias no país e tudo isso é feito e 
oferecido pelo SUS. Que foi criado em 28 anos de atuação do SUS. E não esquecendo que há menos de duzentos anos atrás, o cidadão era atendido na mesma baia 
que fazia o sangramento dos animais, no meio da rua, e quando tinham as grandes epidemias como tuberculose, varíola tinha a política da segregação, o pobre e 
segregado na vida e segregado na morte e os menos desfavorecidos não tinha vez, o mesmo era atendido pela casa de misericórdia. E quando avançamos foi no antigo 
INAMPS, que só tinha direito quem tinha carteira assinada. Agora vivemos outra realidade, temos um sistema único de saúde, que de fato sempre precisará de 
investimentos, pois as demandas pedem um apóio maior na área que tem necessidade de atenção especifica. Não orgulho em dizer que no nosso governo invitemos 
30% na saúde, sendo que temos que investir o tanto que for necessário. Continua citando que a mídia usar de má intenção espalhando que o motivo da queda do país 
é investir na saúde, ações sócias, bolsa família, plano da minha casa minha vida e em outros benefícios que foram conquistador com luta, e isso é uma afronta contra o 
povo brasileiro. Querem o retrocesso do avanço que o país conquistou, e falar que se investi- se em bandido, banqueiro não teria tantos apontamento da aposição e 
que governo aposta mal na visão dos mesmos. Saindo deste mundo macro aqui no conselho não tem inimigos, temos concepção diversa com opiniões diferentes, 
baseado na sua trajetória de vidas. O papel nosso é esta juntos para enfrenta os desafio de transformação do SUS. E ajuda informar a população de como usa o sistema 
de forma correta. E alertou o conselho a priorizar a campanha todos contra o mosquito, que com carinho chegar ao coração e na casas das famílias, para ajuda a se 
proteger da infestação. Explica que as medidas são baseadas de acordo com cada caso. A prevenção com limpeza, cuidados antes do fato ocorrido, impedir qualquer 
aspecto que favoreça o crescimento do aedes aegypti. E entrar nas casas para ajuda as pessoas, que são doentes e debilitadas e as pessoas que trabalha o dia inteiro. O 
mesmo defender o CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, um imposto cobrado por todas as movimentações financeiras feitas por pessoas 
jurídicas e físicas. Esta cobrança incidia sobre as movimentações bancárias dos contribuintes e vigorou entre 1996 e 2007. Mas que seja uma parte destinada para 
saúde do município). Mostra que hoje temos cobertura toda da atenção básica com o programa mais medico, criando mais de 39 novas universidades, sendo que 
contagem foi pleiteada. Uma faculdade da Bahia que rever o processo por questões técnicas, fazendo a sociedade perde médicos e a formação de médicos de 
qualidade onde os mesmo, futuros doutores que serão destinados para atenção básica e na saúde da família. O prefeito pede que o conselho abrace o programa mais 
médico, para cuida da saúde pública, e que toda a assistência a saúde, como ampliação das UBS, PSF e melhoramento das UPAS e a entrega da maternidade serão 
atendida, e incluindo um bom ambiente para os trabalhadores.
No final da solenidade o Secretário de Saúde Evandro Jose da silva, de acordo com suas atribuições legais empossou o Conselho Municipal de Saúde de Contagem para 
o exercício do biênio 2015/2017. Esta ata foi lavrada, por mim, Ludimila Rodrigues dos santos 2° Secretária  do Conselho Municipal de Saúde de Contagem.

C.M.D.C.A.C.

ATA DA 3ª PLENÁRIA EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM 20 DE JULHO DE 2016.
Aos vinte dias de Julho do ano de dois mil e dezesseis na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, Nº 1016 – 4º Andar, Bairro: El-
dorado, Contagem MG às quinze horas e trinta minutos reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/CMDCAC para a sua 3ª 
Plenária extraordinária do ano de dois mil e dezesseis. Estiveram presentes os seguintes Representantes Governamentais: titulares: Mércia Karin de Freitas, representante 
da SDSH; Gláucia Lucas Coelho, representante da SDSH; Representantes não Governamentais titulares: Maria Dolores Lima de Paiva, representante do Grupo de Estudos 
e Trabalho em Educação Comunitária/GETEC; Eliamar Florência da Silva representante da Organização Educacional João XXIII/Obra Educacional Irmã Elvira; José William 
da Silva representante Centro Educacional Pequeno Príncipe; Marycelle Ribeiro representante da Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso/AMONP. Fabiane 
Batista Ramos, representante da Instituição Casa de Apoio e demais convidados conforme lista de presença. A Presidente Maria Dolores inicia a plenária dando boa 
tarde a todos. Dando continuidade Maria Dolores fala sobre o pedido da nova logomarca do CMDCAC, ressaltando que a mesma já está bem antiga, essa solicitação 
será encaminhada para a Secretaria de Comunicação para a criação de uma nova logomarca. Na sequência a presidente informa que já foi encaminhado para a SDSH a 
solicitação de um profissional na área administrativa para compor a equipe do CMDCAC, aguardando retorno da mesma. O ex-conselheiro Vilmo Rodrigues dos Santos 
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será substituído pela Conselheira Fabiane Batista Ramos na Comissão Normatizadora e como representante dos Conselhos Tutelares fica como representante Mariana 
Pereira Braga, e os demais representantes: Mércia Karin, Jonatan Carvalho, Jonas dos Santos, Antônio Neto, Isabela Filaretti, José William e posteriormente o conselheiro 
Ricardo será substituído. A data para a primeira reunião no dia 03 de agosto às 9:hs no CMDCAC. Na sequência membros da Comissão de Diagnóstico Territorial Con-
selheiros Tutelares: Breno Conrado e Natália(representantes dos Conselhos Tutelares), José Cândido Neto, José William, Marycelle Ribeiro e Kátia Ribeiro, com data para 
a primeira reunião para o dia 27 de julho as 9hs no CMDCAC. Na sequência a conselheira tutelar Nayara Gomes representante dos conselheiros tutelares no I Simpósio 
de Fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos do Centro-Oeste não compareceu a essa plenária para a explanação do referido evento. A conselheira tutelar 
Simone Soares solicita a palavra, dizendo da importância da presença de mais conselheiros tutelares nesses eventos, pois uma pessoa como representante é pouco, uma 
vez que o evento disponibilizou vários mini-cursos. Maria Dolores solicita aos conselheiros tutelares que encaminhe um ofício sugerindo mais representantes nesses 
eventos. Simone solicita a palavra novamente, ponderando a importância da comemoração do dia do Conselheiro Tutelar no mês de Novembro que essa data não passe 
em branco e que seja colocada como pauta para a próxima plenária. Maria Dolores responde à Simone Sores que essa solicitação está registrada e aprovada. Comissão 
de Apoio e Acompanhamento ao Conselho Tutelar e Políticas Públicas: Maria Dolores referenda em plenária as seguintes licenças dos Conselheiros: Janete Aparecida da 
S. juventino – Conselho Tutelar de Vargem das Flores; Lucas Marcony Lino da Silva Conselho Tutelar Ressaca; Carla Reggiane de Carvalho – Conselho Tutelar Petrolândia; 
Rogério Gomes Santana – Conselho Nacional. Seguindo referenda  posses dos Conselheiros Tutelares Suplentes, realizadas por AD referendum em Mesa Diretora: Erci 
Barbosa do Nascimento Conselheira Suplente para cobrir licença da Conselheira Janete Aparecida da S. juventino – Conselho Tutelar de Vargem das Flores; Marina Apa-
recida Dutra Conselheira Suplente para cobrir licença do Conselheiro Lucas Marcony Lino da Silva Conselho Tutelar Ressaca; Alessandra Mara de Paiva Lopes Conselheira 
Suplente, para cobrir licença da Conselheira Carla Reggiane de Carvalho – Conselho Tutelar Petrolândia e Luíza Marilac Gomes de Castro Carvalho, Conselheira Suplente 
para cobrir licença do Conselheiro Rogério Gomes Santana – Conselho Nacional, foi feito leitura dos referidos Termos de posses. Informes: A título de conhecimento, 
Dolores cita o ofício 276-2016 22ª Promotoria de Justiça referente ao Arquivamento do Inquérito Civil Público MPMG 0079.15.002354-1 referente irregularidades no 
Processo Eleitoral dos Conselheiros Tutelares 2015. E o ofício 221-2016 22ª Promotoria de Justiça referente ao arquivamento processo do Conselheiro Tutelar Alisson 
Martins. Dolores solicita a técnica Marinha do CMDCAC que fale sobre o cadastramento SIPIA, a mesma diz que quase todos os Conselheiros Tutelares já foram cadas-
trados, ficando sem cadastro os que estão de licença, a plataforma está sendo construída em Brasília simultaneamente. Na sequência Dolores faz a leitura do ofício do 
COGEMAS refere-se a um convite para que todos participem de um encontro no dia 28-07-16 de nove às dezessete horas. Ausência justificada do Conselheiro Antônio 
Neto, representante da Instituição Arca da Aliança. Não havendo outros pronunciamentos, a Presidente Maria Dolores encerra a Plenária agradecendo a presença de 
todos. Eu, Mércia Karin de Freitas, 1ª Secretária, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada com os demais conselheiros. 

ATA DA 6ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM 20 DE JULHO DE 2016.
Aos vinte dias de Julho do ano de dois mil e dezesseis na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, Nº 1016 – 4º Andar, Bairro: 
Eldorado, Contagem MG às quatorze horas e trinta minutos reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/CMDCAC para a sua 
6ª Plenária Ordinária do ano de dois mil e dezesseis. Estiveram presentes os seguintes Representantes Governamentais: titulares: Mércia Karin de Freitas, representante 
da SDSH; Gláucia Lucas Coelho, representante da SDSH; Representantes não Governamentais titulares: Maria Dolores Lima de Paiva, representante do Grupo de Estudos 
e Trabalho em Educação Comunitária/GETEC; Eliamar Florência da Silva representante da Organização Educacional João XXIII/Obra Educacional Irmã Elvira; José William 
da Silva representante Centro Educacional Pequeno Príncipe; Marycelle Ribeiro representante da Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso/AMONP. Fabiane 
Batista Ramos, representante da Instituição Casa de Apoio e demais convidados conforme lista de presença. A Presidente Maria Dolores inicia a plenária dando boa 
tarde a todos. Logo após foi aprovada por unanimidade a Ata da 5ª Plenária Ordinária enviada com antecedência através de e-mail para todos os conselheiros presentes 
na mesma. Em seguida a Presidente informa os nomes das instituições que apresentaram proposta para representar o Conselho no Itaú Social, sendo as instituições: As-
sociação Profissionalizante ESPRO com o “Programa para o Mundo do Trabalho”; Instituto Ser Feliz com o projeto “Família Estruturada Comunidade Feliz”; Escola Mu-
nicipal José Mauro de Vasconcelos da SME com o projeto  “Comunidade de Aprendizagem Escola Municipal José Mauro de Vasconcelos”; Associação Beneficente Asael 
Elcana com o projeto  “Projeto “Programa Ballet Social Monte Horebe”; Diretoria de Proteção Especial Alta Complexidade da SMDSH “Aprender e Brilhar”; Associação 
Por Amor a Ti com o projeto “Por Amor a Ti” . Os projetos foram analisados em Mesa Diretora e escolhida a proposta apresentada pela Diretoria de Proteção Especial 
da SMDSH. Dando seguimento, a Presidente informa sobre a discussão da mesa diretora referente a inclusão da proposta para o Edital Itaú Social no Plano de Ação e 
no plano de Aplicação do Fundo, bem como, encaminhar a proposta de ação para inclusão no projeto de Lei Orçamentária Anual do Município para o ano de 2017. Em 
votação, a maioria acatou a inclusão nos referidos Planos e o encaminhamento da proposta de Ação ao Projeto de Lei Orçamentária Anual. Prosseguindo, a Presidente 
passa a palavra para as Comissões. Comissão de registro: Atestados de Funcionamento: Referendado renovação de Atestado de Funcionamento da Creche Comunitária 
Lago Azul aprovada em Mesa Diretora Extraordinária; foram analisados e aprovados as seguintes renovações de Atestados de Funcionamentos: Associação Fred Uma Al-
ternativa a Reintegração; Associação Moradores da Vila Estrela Dalva/Centro de Educação Infantil Vovó Naly; Associação dos Deficientes de Contagem/ADC;- Ação Social 
Presbiteriana/ ASPARCAM; Associação Cidadã de Esportes – ACEAS;- Associação Profissionalizante do Menor de BH-ASSPRON; Associação Ser Parte. Comissão do FIA: 
Analisado e aprovado projeto “Escola Livre de Artes Digitais” da instituição: Associação Move Cultura; Ausência justificada: Antônio Alves Neto representante do Centro 
de Educação Infantil Arca da Aliança e Rosemare Teixeira de Freitas Associação Cidadã de Esportes e Assistência Social – ACEAS. Não havendo outros pronunciamentos, 
a Presidente Maria Dolores encerra a Plenária agradecendo a presença de todos. Eu, Mércia Karin de Freitas, 1ª Secretária, lavro a presente ata que após lida e aprovada 
será assinada com os demais conselheiros. 

Famuc

PORTARIA Nº 7.729 de 12 de julho de 2016.
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 
197, de 22 de dezembro de 2015, 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, à Servidora Jussara Costa da S. Mangerotti, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Pediatra, matrícula de nº 030049-7, pelo período de 01/08/2016 a 
29/09/2016.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 12 de julho de 2016.
SILVANA LEITE PEREIRA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem
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PORTARIA Nº 7.742 de 27 de julho de 2016.
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 
197, de 22 de dezembro de 2015, 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 Marlene Felipe Barbosa, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem I, matrícula de nº 182021-8, pelo período de 01/08/2016 a 
29/09/2016.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 27 de julho de 2016.
SILVANA LEITE PEREIRA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

Funec

PORTARIA Nº 122, de 17 de agosto de 2016.
Delega competência para a prática dos Atos que especifica.
O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - DESIGNA o servidor Alexandre Gutemberg Bertolino para responder, na ausência do Presidente Interino da FUNEC, pelos atos a ele atribuídos, conforme 
disposto no Decreto 284 de 13 de março de 2014, que dispõe sobre o Estatuto da Fundação de Ensino de Contagem:
“[...]Art. 18 Compete à Presidência da FUNEC: 
I - planejar, organizar, dirigir e executar as atividades da Fundação; 
II - coordenar as atividades de organização escolar; 
III - desenvolver e coordenar as atividades de implementação da política pedagógica no âmbito de sua atuação; 
IV - desenvolver e coordenar a implementação de políticas de formação continuada, destinadas ao aperfeiçoamento dos profissionais da FUNEC; 
V - coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras; 
VI - submeter ao Conselho Fiscal a prestação de contas; 
VII - exercer outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos. [..]”.
Artigo 2º - Ressalvo, no que tange o inciso V do artigo 18 do referido decreto, que não fará parte da competência delegada ao servidor mencionado.
Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
JOSÉ RAMONIELE RAIMUNDOS DOS SANTOS
Presidente Interino

Atos do Legislativo

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,  CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

ANA TEREZA CAETANO MARTINS DOS SANTOS 092.422.206-98 01/08/2016 31/07/2017 1.000,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,  CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

BARBARA GONÇALVES TEIXEIRA 123.942.836-70 01/08/2016 31/07/2017 1.000,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,  CELEBRADO COM A  FDCON - FACULDADE DE DIREITO DE CONTAGEM.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

DANIEL DUARTE RAAD 118.232.746-09 01/08/2016 31/07/2017 1.000,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,  CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR
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YARA LETICIA ARAUJO FERREIRA 124.998.996-54 01/08/2016 31/07/2017 1.000,00

Conterra

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2013 PAC. 1412/2013 DL n.º 005/2013 
CONTRATANTE: COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE CONTAGEM - CONTERRA “EM LIQUIDAÇÃO”, CNPJ 41.871.922/0001-51. 
CONTRATADA: MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA., CNPJ 14.766.429/0001-07. OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES E ATUALIZAÇÃO PELO IGP-M EM 
11,6509%%. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 3.025,80 E MENSAIS DE R$ 252,15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.04.4.28.846.0003.0008 – 33903911 - 010000 ASSINA-
DO/VIGÊNCIA: 12/08/2016 / 03/10/2016 À 02/10/2017. 
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