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RATIFICAÇÃO

PAC Nº. 025/19  DISPENSA 004/19

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SONDA DE BOPTTON, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0192670-58.2018.8.13.0079, PARTE AUTORA: NICOLAS YURI 
FIGUEIREDO DOS SANTOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-301-0040-2190 339091 05 CR 745 2148

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MATERAIS 
MEDICOS, inscrita no CNPJ  nº 401.175.705/0001-64, no valor total de  R$ 2.600,00 ( Dois Mil e Seiscentos Reais).

Publique – se. 

Contagem, 06 de junho de 2019.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

 PAC Nº. 080/19  DISPENSA 026/19

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EMULSIONAVEL COMPOSTO POR MALATHION 50%. FORMULA EMPRIRICA: C10H19NO6PS2 NOME 
QUIMICO: FOSFORODITIONATO DE 0,0-DIMETIL-S1,2BIS-(ETOXICARBONIL)-ETILA. REGISTRADO PARA O CONTROLE DE FORMIGAS, MOSCAS, BARATAS E MOSQUITOS DA 
DENGUE E MALARIA. DEVENDO SER APLICADO COM O AUXILIO DE UM PULVERIZADOR MANUAL OU MOTORIZADO EM AREAS INFESTADAS PELO INSETOS. DULUIR DE 
3ML PARA 1 LITRO DE AGUA E AGITAR ATE FORMAR MISTURA HOMOGENEA.UTILIZAR 1L DE CALDA PARA 20m² DE SUPERFICIE A SER TRATADA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-122-0038-2188 339030 11 CR 721 2155

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI, inscri-
ta no CNPJ  nº 21.578.205/0001-29, no valor total de  R$12.218,00 ( Doze Mil Duzentos e Dezoito Reais).

Publique – se. 

Contagem, 07 de junho de 2019.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Extrato: A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizará o pagamento no valor R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), ao credor  MARCOS 
PAULO RIBEIRO DOS SANTOS, decorrente ao período sem cobertura contratual da locação do imóvel localizado Rua Dezesseis 166 – Santa Filomena – Contagem – MG 
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onde funciona o Programa da Saúde da Família Darcy Ribeiro. Contagem, 10 de junho de 2019.

RATIFICAÇÃO
PAC Nº. 066/2019  DISPENSA Nº. 016/2019
OBJETO: Locação do imóvel, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para instalação do CAPSI - Centro de Atenção Psicossocial Infanto- Juvenil, localizada na Rua 
Urucuri nº 130 - Novo Eldorado – Contagem / MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1 10.301.0040.2190.339036 14 CR 742 (PAB) Fonte: 2148
DESPACHO:
Ratifi co o procedimento e autorizo a despesa com Sr. OLIMPIO HELTON ALVES PEREIRA, inscrito no CPF: 254.605.286-15, referente à locação do imóvel para instalação 
do CAPSI - Centro de Atenção Psicossocial Infanto- Juvenil no período de 18/06/2019 a 18/06/2021 no valor R$ 103.680,00 (cento e três mil e seiscentos e oitenta reais).
Publique-se
Contagem, 10 de junho de 2019
Sr. CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

A Comissão Especial de Licitação – CEL e Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, comunica a todos os interessados que o Processo Adminis-
trativo de Contratação PAC Nº 198/2018 – Processo Licitatório Pregão Eletrônico Nº 097/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA 
OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS, restou ANULADO, em virtude da decisão administrativa exarada pelo Exmo. Secretário Municipal de Saúde de Contagem, que resolveu anular o 
processo licitatório em referência, por provocação de terceiro e por razão de conveniência e oportunidade sob a primazia do princípio da legalidade e visando interesse 
público em face das justifi cativas apresentadas, na íntegra, no ato de Anulação. Diretor de Compras e Aquisições, Márcio Eustáquio de Rezende Júnior. Secretário Mu-
nicipal de Saúde, Cleber de Faria Silva. Em 20/05/2019.

A Comissão Especial de Licitação – CEL e Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, comunica a todos os interessados que o Processo Adminis-
trativo de Contratação PAC Nº 106/2018 – Processo Licitatório Pregão Eletrônico Nº 047/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS MULTIMÍDIA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO E GERENCIA-
MENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) LINKS DEDICADOS, VIA FIBRA ÓPTICA, 10(DEZ) LINKS DE RÁDIO DIGITAL REDUNDANTE PARA CONTINGENCIA, 1 (UM) LINK 
DE INTERNET DE 600 MBPS, COM VELOCIDADES DEFINIDAS POR LOCALIDADE, CONFORME ANEXO I, PARA INTEGRAÇÃO EM REDE DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E 
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM-MG,  INCLUINDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPA-
MENTOSNECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA,  POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, RENOVÁVEIS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, 
restou REVOGADO, em virtude da decisão administrativa exarada pelo Exmo. Secretário Municipal de Saúde de Contagem, que resolveu revogar o processo licitatório 
em referência, por razão de conveniência e oportunidade sob a primazia do princípio da legalidade e visando interesse público em face das justifi cativas apresentadas 
pelo setor solicitante. Diretor de Compras e Aquisições, Márcio Eustáquio de Rezende Júnior. Secretário Municipal de Saúde, Cleber de Faria Silva. Em 24/05/2019.

Atos do Executivo

DECRETO Nº 1070, DE 10 DE JUNHO DE 2019

Torna sem efeito o ato de exoneração de Maria Inês Muniz, constante do Decreto nº 7.262, de 11 de janeiro de 1993.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º  Fica sem efeito o ato de exoneração da servidora Maria Inês Muniz, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de educação Básica PEB1 – II, con-
stante do Decreto nº 7.262, de 11 de janeiro de 1993.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de junho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
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Prefeito de Contagem

RAFAEL BRAGA DE MOURA
Subsecretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 1071, DE 10 DE JUNHO DE 2019

Altera o Decreto nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a cooperação fi nanceira entre o Município de Contagem, a Fundação de Ensino de Contagem e 
as Caixas Escolares, vinculadas às unidades municipais de ensino, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art.1º  O Decreto nº 409, de 28 de fevereiro de 2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:
 “Art. 11  .................................
..............................................
§2º  No caso da contratação de obras de ampliação ou reforma de prédios escolares, o valor global não poderá exceder ao valor estabelecido na alínea “a”, inciso I, do 
art. 23 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
..............................................” (NR)
Art.2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de junho de 2019. 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1072, DE 10 DE JUNHO DE 2019

Altera o Decreto nº 8.333, de 23 de agosto de 1993.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica retifi cado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora disposto no artigo 1º do Decreto nº 8.333, de 23 de agosto de 1993, da seguinte forma:
Onde se lê: Heloiza Maria Oliveira de Freitas.
Leia-se: Heloisa Maria Oliveira de Freitas. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de junho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

RAFAEL BRAGA DE MOURA
Subsecretário de Administração

DECRETO Nº 1073, DE 10 DE JUNHO DE 2019

Altera o Decreto nº 4.429, de 31 de julho de 1990.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica retifi cado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora disposto no artigo 1º do Decreto nº 4.429, de 31 de julho de 1990, da seguinte forma:
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Onde se lê: Lúcia Helena de Paula.
Leia-se: Lúcia Helena de Paula Santos. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de junho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

RAFAEL BRAGA DE MOURA
Subsecretário de Administração

DECRETO Nº 1074, DE 10 DE JUNHO DE 2019

Altera o Decreto S/Nº, de 19 de abril de 1988.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica retifi cado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora disposto no Decreto s/nº de 19 de abril de 1988, da seguinte forma:
Onde se lê: Nelma Maria Chaves.
Leia-se: Nelma Maria Chaves Corrêa. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de junho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

RAFAEL BRAGA DE MOURA
Subsecretário de Administração

Procuradoria Geral 
do Município

EXTRATO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

O Município de Contagem, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital 01/2019, torna público o resultado dos pedidos de isenção do valor da taxa de 
inscrição. A integra do resultado será divulgado nos endereços eletrônicos www.contagem.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 37, de 07 de junho de 2019, da Corregedoria-Geral.

Designa defensor dativo para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/009/2019.

Defensor Dativo: DRª. SUZANE APIPE FREIRE PAIXÃO, matrícula nº. 01423653
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Processada: S. A. N. V. MATRÍCULA Nº 202139, VETERINÁRIA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Controladoria-Geral do Município, Contagem, aos 07 de junho de 2019.
L.C.O.

Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Contagem, 07 de junho de 2019.
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 002/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 031/2019
OBJETO: CREDENCIAMENTO de LEILOEIROS OFICIAIS, regularmente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, para a eventual realização de 
leilões de bens móveis inservíveis, bens automotivos do Município de Contagem/MG, observadas as condições estipuladas na legislação que rege a matéria e segundo 
os critérios do edital.
A Comissão Permanente de Licitações solicita a ratifi cação do credenciamento da seguinte LEOLEIRO:
PAULO CÉSAR AGOSTINHO – CPF número 600.216.836-20.
Validade: 12 meses.
Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações
DESPACHO:
Ratifi co o credenciamento do LEILOEIRO acima no Processo Administrativo número 031/2019, Credenciamento número 002/2019, tornando-o apto a participar dos 
próximos sorteios destinados à escolha dos LEILOEIROS para eventual realização de leilões de bens móveis inservíveis, bens automotivos do Município de Contagem/MG.
Contagem, 07 de junho de 2019.
Rafael Braga de Moura
Subsecretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.469
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 22.984, datado de 18 de março de 2019, no tocante ao 
período de Gozo de Férias Prêmio da servidora FABRICIA MOREIRA AMORIM AMARAL, matrícula nº. 199411, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo 
descrito:
Onde se Lê: “[...] pelo período de 29 de abril de 2019 a 28 de maio de 2019 [...]”.
Leia-se: “[...] pelo período de 24 de abril de 2019 a 23 de maio de 2019 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2019.
RAFAEL BRAGA DE MOURA
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 23.470
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no OF.PMC/SEAD/SUGESP nº 419/2019; CONCEDE O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei 
Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 019, de 31 de janeiro de 2000), a partir da data de publicação deste ato, aos servi-
dores titulares dos respectivos cargos de provimento efetivo, até que seja fi nalizado o processo de pedido de aposentadoria.

SERVIDOR MATRÍCULA LOTAÇÃO CARGO

ARLETE CHIARI 01161900
Secretaria Municipal de 
Educação

Professor de Educação Básica 
Peb1 - II

CARMEN LUCIA DAROS CARVALHO 01274798
Secretaria Municipal de 
Educação

Professor de Educação Básica 
Peb1 - II

JENNY CAMPOS BARCELOS 01143880
Secretaria Municipal de 
Educação

Professor de Educação Básica 
Peb2

JURRED MILHEM KANSAON 01169820
Secretaria Municipal de 
Educação

Professor de Educação Básica 
Peb2

MARIA AUXILIADORA RIBEIRO SOUZA 01290793
Secretaria Municipal de 
Educação Auxiliar de Serviços Escolares



"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.
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MARIA DAS GRAÇAS MARTINS 01315184
Secretaria Municipal de 
Educação Assistente Escolar

SERVIDOR MATRÍCULA LOTAÇÃO CARGO

MARILENE DE SOUZA LÚCIO 01096962
Secretaria de Direitos Huma-
nos e Cidadania Auxiliar Administrativo III

MARTA RACHEL FIGUEIREDO E FLORES 01278858
Secretaria Municipal de 
Educação

Professor de Educação Básica 
Peb1 - II

NILSON LOPES 01127302
Secretaria Municipal de 
Educação Encarregado de Serviços Gerais

SIMONE DE CASSIA SILVEIRA 01152307
Secretaria Municipal de 
Educação

Professor de Educação Básica 
Peb2

Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de junho de 2019.

RAFAEL BRAGA DE MOURA
Subsecretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

PORTARIA SMDUH Nº 003/2019
Institui a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público n°.001/2019/PMC/SMDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Processo 
Administrativo nº. 002/2019.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Ivayr Nunes Soalheiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em especial, para 
atender ao disposto nos artigos 2º, inciso XI, e 35, alínea h, da Lei 13.019/2014 e artigo Art.51,  § 1º,, do Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017,  e em consonância 
com o Edital de Chamamento Público n° 001/2019/PMC/SMDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para a seleção de Organização(ões) da 
Sociedade Civil de natureza privada sem fi ns lucrativos interessada(s) em celebrar(em) termo(s) de colaboração que tenha(m) por objeto(s) a “EXECUÇÃO DO TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL NOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, no âmbito do município de Contagem – MG – com transferência de recurso fi nanceiro Mu-
nicipal, em conformidade com a Política de Habitação de Interesse Social”.
RESOLVE:
Art. 1º - Constituir Comissão de Monitoramento e Avaliação para monitorar e avaliar as parcerias com organizações da sociedade civil celebradas com a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação mediante termo de colaboração.
I - Comissão de Monitoramento e Avaliação

Membros:

Tonny Anderson Santos - Matrícula – 149562-0 

Alana Silveira Belo – Matrícula: 1488933-6

Valdecir Junior Fernandes - Matricula: 36044-9

Art. 2º - Compete á comissão de avaliação e monitoramento apoiar e acompanhar a execução das parcerias celebradas por órgãos e entidades da Administração Pública 
municipal, a fi m de aprimorar os procedimentos, unifi car os entendimentos, solucionar controvérsias, padronizar objetos, custos e indicadores, fomentar o controle de 
resultados e avaliar os relatórios técnicos de monitoramento. 
§1º Para fi ns de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto poderá ser efetuada visita in loco, dispensada quando a mesma for incompatível com o objeto 
da parceria;
 §2º O monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto levará em consideração os mecanismos de escuta ao público-alvo acerca dos serviços efetivamente 
oferecidos no âmbito da parceria, aferindo-se o padrão de qualidade defi nido em consonância com a política pública setorial. 
Art 3º - A comissão deverá ser composta por, pelo menos, 01 (um) servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal do órgão ou 
entidade pública, devendo ser priorizada a participação de profi ssionais das áreas administrativas e fi nalísticas relacionadas ao objeto da parceria.
Art. 4º - Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, 
tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipe e tenha participado da comissão de seleção da parceria.
Parágrafo único. Confi gurado o impedimento previsto no caput, deverá ser designado membro substituto que possua qualifi cação equivalente à do substituído.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 10 de junho de 2019

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
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PORTARIA SMDUH Nº 004/2019
Institui a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público n°.002/2019/PMC/SMDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Processo 
Administrativo nº. 003/2019.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Ivayr Nunes Soalheiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em especial, para aten-
der ao disposto nos artigos 2º, inciso XI, e 35, alínea h, da Lei 13.019/2014 e do artigo Art.51,  § 1º, do Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017,  e em consonância 
com o Edital de Chamamento Público n° 002/2019/PMC/SMDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para a seleção de Organização(ões) da 
Sociedade Civil de natureza privada sem fi ns lucrativos interessada(s) em celebrar(em) termo(s) de colaboração que tenha(m) por objeto(s) a “EXECUÇÃO DO TRABA-
LHO TÉCNICO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS CONTRATADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV, NA MODALIDADE 
OPERACIONAL PMCMV-FAR/ FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, no âmbito do município de Contagem – MG – com transferência de recurso fi nanceiro Federal, 
em conformidade com a Política de Habitação de Interesse Social”.
RESOLVE:
Art. 1º - Constituir Comissão de Monitoramento e Avaliação para monitorar e avaliar as parcerias com organizações da sociedade civil celebradas com a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação mediante termo de colaboração.
I - Comissão de Monitoramento e Avaliação
Membros:
Kênia  Moura Borges Said Souza- Matrícula: 149466-6

André Ascânio Matias Almeida - Matrícula: 0150935-6

Valdecir Junior Fernandes - Matricula: 36044-9
Art. 2º - Compete á comissão de avaliação e monitoramento apoiar e acompanhar a execução das parcerias celebrada por órgãos e entidades da Administração Pública 
municipal, a fi m de aprimorar os procedimentos, unifi car os entendimentos, solucionar controvérsias, padronizar objetos, custos e indicadores, fomentar o controle de 
resultados e avaliar os relatórios técnicos de monitoramento. 
§1º Para fi ns de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto poderá ser efetuada visita in loco, dispensada quando a mesma for incompatível com o objeto 
da parceria;
 §2º O monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto levará em consideração os mecanismos de escuta ao público-alvo acerca dos serviços efetivamente 
oferecidos no âmbito da parceria, aferindo-se o padrão de qualidade defi nido em consonância com a política pública setorial. 
Art 3º - A comissão deverá ser composta por, pelo menos, 01 (um) servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal do órgão ou 
entidade pública, devendo ser priorizada a participação de profi ssionais das áreas administrativas e fi nalísticas relacionadas ao objeto da parceria.
Art. 4º - Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, 
tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes e tenha participado da comissão de seleção da parceria.
Parágrafo único. Confi gurado o impedimento previsto no caput, deverá ser designado membro substituto que possua qualifi cação equivalente à do substituído.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 10 de junho de 2019

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

PORTARIA SMDUH N° 005 de 10 de junho de 2019.
Designa Gestor dos Termos de Colaboração celebrados entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e as Organizações da Sociedade Civil 
relacionadas. 
O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial, para atender ao disposto no inciso 
VI do art. 2º e o art. 61 da Lei Federal nº 13.019/2014 e o inciso IX do art. 2º do Decreto Federal nº 47.132/2017,
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica nomeado gestor de parceria fi rmada no exercício de 2019 a 2020, o seguinte servidor: 
I –  Reinaldo Oliveira Batista, matrícula 01496871, como gestor dos Termos de Colaboração: 
a) Termo de Colaboração nº 001/2019 –  Núcleo de Incentivo à Cidadania - NIC
b) Termo de Colaboração nº 002/2019 – Instituto Rumo Certo
Art. 2º - Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 10 de junho de 2019.

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
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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.

Contagem, 10 de junho de 2019 Página 16 de 23 Diário Oficial de Contagem - Edição 4597

Secretaria Municipal 
de Educação

(RESTANTE III) DO RELATÓRIO DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE PARA PROGRESSÃO POR
TITULAÇÃO/QUALIFICAÇÃO – 2018

A Comissão instituída, por meio do Decreto nº 711, de 22 de outubro de 2018, de análise para Progressão por Titulação/Qualifi cação 2018, no uso de suas atribuições, 
faz publicar o (RESTANTE III) do resultado do processo administrativo de análise do pedido de progressão por titulação/qualifi cação 2018, regulamentada por meio do 
Decreto nº 709, de 19 de outubro de 2018, se reuniu para reavaliar o pedido de reconsideração, referente ao processo de Progressão por Títulos/Qualifi cação 2018, 
conforme disposto no Artigo 10º, §2º do Decreto nº 709, de 19 de outubro de 2018.

O Professor PEB 2 RODRIGO DE SOUZA RIBEIRO em questão requereu recurso da progressão por titulação/qualifi cação 2018, por meio do Processo Administrativo 
00414/2019-01A, que foi indeferido porque o curso "Educação Integral em Contagem: Perpectivas e Apontamentos - CH 22 hs" não possui data de conclusão, o que 
impediu a análise, sendo assim a carga horária apresentada para progressão em 2018 não foi sufi ciente. No entanto, o servidor solicitou por meio do Processo Admin-
istrativo 03602/2019-01A uma nova avaliação do pedido, considerando que o certifi cado do curso que foi indeferido, havia sido expedido pela Secretaria Municipal 
de Educação, na época, e que se estava sem data de realização poderia ser solicitado documentação comprobatória para confi rmar a data de conclusão do curso. A 
Comissão se reuniu no dia 05 de junho de 2019 e conseguiu, por meio da Diretora Geral do DECADI, na época, “Relatório de Ações Desenvolvidas 2014“ pelo Departa-
mento o que confi rmou a realização do citado curso, neste caso fi cou DEFERIDO 01 (um) padrão, retroativo à janeiro/2019, referente à progressão por titulação/qualifi -
cação – 2018 para o servidor em questão. 

Nesta data a Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Titulação/Qualifi cação 2018, apresenta a conclusão do pedido de reavaliação do recurso para 
progressão por Titulação/Qualifi cação 2018, para homologação da Senhora Secretária Municipal de Educação.

Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIRETORIA DE CADASTROS TRIBUTÁRIOS

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Cadastros Tributários vem, por meio de seu Diretor, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Decreto nº 433/2018, e como forma 
de dar publicidade aos atos administrativos emanados, e nos termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, 
bem como em conformidade com o disposto nas Leis Complementares 177/2014 e 217 de 07/03/2017, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que 
compareçam junto a Subsecretaria de Receita Municipal, para apresentação dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. 
Ficam estes contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para o atendimento a esta notifi cação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arqui-
vamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês de atendimento sobre as pendências, na Avenida João César de Oliveira, nº 6620, Bairro Sede – CEP: 
32.040-000, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

02311/2018-02A MARIA NEVES ANTÔNIO

20030/2018-02A VANDA DA CONCEIÇÃO BATISTA

07469/2019-02A ADEIR CORREA

05595/2018-02A ELIZABETH VIEIRA DE SÁ

04773/2018-02A SYLVIO ALVES DA SILVA

JAMERSON T. SILVA
Matrícula: 43.449-3
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Diretor de Cadastros Tributários

Superintendência de Fiscalização - Diretoria de Tributos Imobiliários

A Diretoria de Tributos Imobiliários faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Número do Processo Assunto Requerente Decisão

07206/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU DEF Construções e Serviços Eirelli PROCEDENTE

08306/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU José Márcio de Oliveira PROCEDENTE

08453/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Maurício Carlos Martins de Andrade IMPROCEDENTE

08538/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Filipe Stefano de Moraes IMPROCEDENTE

08921/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Wellington Moreira dos Santos PROCEDENTE

08929/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Wellington de Carvalho Alpoim PROCEDENTE

09180/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Alberto Angelo da Luz PROCEDENTE

09831/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Waldir Rafael da Silva PROCEDENTE

09967/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Rodrigo Ribeiro da Silva PROCEDENTE

10759/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU José Dias Martins IMPROCEDENTE

14372/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Márcio do Nascimento IMPROCEDENTE

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2019
No dia 11 de fevereiro de 2019 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
09:00 horas, realizou-se a 232ª Reunião Ordinária do COMAC de 2019. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Marcos Antônio 
Botelho Niemann, Fábio Silva Azevedo (assessor jurídico); os conselheiros: Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais 
(CIEMG); Ubiratam Nogueira, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; Danielle Rodrigues Soares Máximo, 
representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Hainan Silva Campos Ferreira, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico; Adilson Pereira dos Santos, representante dos Sindicatos de trabalhadores de categorias profi ssionais não liberais, com base territorial no Município de 
Contagem; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Cecília Rute de Andrade Silva, representante das 
Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem. Funcionários da SEMAD: Leonardo 
Ricardo Torres Lopes; Leonardo Ziviani; Luciana P. Martins; Adriane Carla L. F. Lobato; Fernanda N. da Costa; Guilherme de Oliveira Santos; Paulo Gandra e Marise de 
Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente Wagner conferiu quórum e iniciou a reunião. 1- Aprovação da Ata da 231ª Reunião Ordinária do COMAC e a 3ª 
Reunião Extraordinária do COMAC de 2018. Aprovadas. 2- LS Cientifi ca Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante – LAC 1. Processo Nº 
1422/01-2018. Foi feito a apresentação pela técnica Maria José Fonseca. A LS Cientifi ca Ltda. É uma empresa de indústria de reagentes para diagnóstico in vitro. O 
enquadramento da empresa na DN 217, código C-05-01-0 - fabricação de produtos para diagnóstico. O potencial degradador geral é G.    A área construida é menor 
que 0,25 ha. enquadrando no porte pequeno. A classe é 4, Licenciamento Ambiental Concomitante - LAC 1. A localização na Rua Rio Parnaíba, Nº 347, Bairro 
Eldoradinho. Área Urbana com 349 m². Classe 4. O processo produtivo geral consiste no recebimento das matérias primas, análise de qualidade, manipulação, com 
dissolução de sais minerais, envase, embalagem e expedição. Os equipamentos utilizados: AVL – analisador de eletrólitos, agitadores magnéticos, balanças, capela 
química, homogeneizador, sistema de água deionizada pura, tanques, Phmêtro, condutivimêtro e seladora. São utilizados as seguintes matérias primas: ácido bórico, 
ácido cítrico anidro, bifl uoreto de amônio, ácido clorídrico, ácido cloroacético, álcool isopropílico, álcool etílico absoluto, borato de sódio, carbonato de sódio anidro, 
cetrimide, cloreto de cálcio anidro, cloreto de cetil trimetil amônio, cloreto de lítio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, E.D.T.A. ácudo, E.D.T.A sal dissódico, 
etilenoglicol monobutil eter, formaldeído solução, formiato de sódio, fosfato de potássio monobásico anidro, fosfato de sódio bi básico anidro, fosfato de sódio 
monobásico anidro, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio 10, imidazol    P. A./ ACS, misturas de isotiazolinonas, polioxietileno, polisorbato 20, 
probilenoglicol P.A./ACS, sulfato de cálcio dihidratado precipitado, sulfato de potássio anidro, sulfato de sódio anidro, tri metil dodecil amônio brometo, tri metil 
dodecil amônio cloreto e triton – X 100. São fabricados os seguintes produtos: soluções eletrolíticas para analisadores de íons seletivos, solução desproteinizante para 
analisadores de íons seletivos, solução padrão para fotometria de chama, reagentes para diagnóstico “in vitro”, soluções de limpeza para cubetas internas de aparelhos 
bioquímicos e soluções desproteinizante para analisadores de bioquímica.       A caracterização ambiental em efl uentes líquidos: O processo produtivo da empresa 
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propicia a geração de efl uentes líquidos em pequeno volume, provenientes da lavagem de recipientes da produção. São gerados também, efl uentes sanitários 
provenientes dos banheiros e refeitório. Medidas mitigadoras: Os efl uentes são lançados e conduzidos à rede pública da COPASA. Foi apresentado o Laudo COPASA de 
liberação das instalações. Efl uentes atmosféricos - As emissões são provenientes de um sistema de exaustão acoplado à capela que se encontra no setor de formulação 
da empresa. Medidas mitigadoras: A manipulação é feita em pequenos volumes e esporadicamente, de forma a não afetar o meio ambiente. A capela possui fi ltro.          
Os resíduos sólidos gerados constituem em resíduos químicos e resíduos comuns. Foram apresentados a destinação ambiental de todos estes resíduos. Mostrou Slides. 
Foi solicitado um depósito de produtos químicos, a bacia de contenção, o qual já foi construído. Estamos estamos sugerindo a licença ambiental do empreendimento 
com as condicionantes. Deixando bem claro que não exclui as outras licenças, ANVISA, que é importante neste caso, são licenças que a empresa tem que ter, que 
contribuem para a qualidade do produto. Esta é a licença ambiental. As condicionantes: 1- Executar o automonitoramento de Resíduos, durante a vigência da licença, 
especifi cado em anexo. 2- Apresentar revisões do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Resíduos de Serviço de Saúde - PGRS. 3- Apresentar o Certifi cado do 
Ministério da Defesa para fi ns de aquisição, armazenamento e utilização laboratorial de produtos controlados. Ele tem que ter esta licença, tem que verifi car junto ao 
ministério se a quantidade que ele armazena é compatível, é necessária esta autorização. 4- Execução da bacia de contenção no depósito de matérias primas, isto já foi 
feito. 5- Manter atualizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, durante a vigência da licença ambiental, foi apresentado o Corpo de Bombeiro só manter 
atualizado. Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha o parecer técnico, a licença com validade de 10 anos. Encaminhar para a Diretoria de Fiscalização Ambiental para 
autuar na forma da lei, em razão da operação do empreendimento sem a devida licença. A sua obtenção tardia, constituirá circunstância favorável na fi xação da 
sanção. Conselheiro Ubiratam- são só produtos químicos, não tem nada biológico. Técnica Maria José- nada biológico.  Presidente Wagner- colocou em votação, o qual 
foi aprovado. 3- Transformadores e Serviços de Energia das Américas Ltda. - TSEA – Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante – LAC 1. Processo Nº 
14292/2018-03A. Foi feita apresentação pela técnica Luciana. Fazendo uma retifi cação a empresa  não é Ltda. Agora já se enquadra em S.A. É uma licença concomitan-
te LAC 1, seria uma licença renovação de licença, porém como agora temos uma nova modalidade de licenciamento, se refere a uma nova licença, LP, LI, LO. Classe 4. 
Localizada na Rodovia BR 381, Nº 3.045, Contagem. Nº de funcionários aproximadamente 700. Zoneamento: ZUI 1, Bacia: Arrudas, área útil de 3,734 ha. Possui as 
certifi cações ISO 14001:2015; 9001:2015 e 18001:2007. Em 26 de julho de 2018 deu entrada no FCE. Em 24 de agosto de 2018 foi gerado o FOB. A vistoria técnica foi 
realizada em 23/01/2019. Classifi cação: na lei complementar 82, fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e 
acessórios. Efl uentes líquidos: foram apresentados gráfi cos referentes ao período de janeiro/2017 a setembro/2018 demonstrando a quantidade de água consumida no 
processo, o monitoramento foi considerado satisfatório em relação a produção de aço silício. Ressaltando que a TSEA recircula grande parte da água consumida no seu 
processo produtivo, além de possuir ETE para descartar o efl uente limpo na rede da COPASA. Lançamentos Atmosféricos: considerando as medições desses elementos 
nos gráfi cos apresentados no mesmo período , observa-se também que houve grande variação nas concentrações obtidas entre os meses de monitoramento, e é 
possível verifi car que as concentrações são muito baixas, próximas a zero. Vale ressaltar serem refl exo dos investimentos para o controle dos impactos ambientais que a 
TSEA vem realizando, como lavador de gases. Resíduos sólidos: são gerados os resíduos perigosos classe I como borra de tinta, Epi’s empreginados, embalagens com 
borra e com graxa, borra de verniz, fi ltros, tonners, isoparafi nas, lâmpadas, lodo da ETE, óleo lubrifi cante e isolante, pilhas baterias e solventes. Os resíduos classe II: 
madeiras, papel, papelão e restos de alimentos. Classe II A inertes: metais ferroso, eletroeletrônicos, pneus, bombonas e plásticos. Classe II não inertes: metais não 
ferrosos, entulho de construção, isopor, borrachas e latas de alumínio. Toda documentação solicitada foi apresentada em tempo hábil, desde o requerimento da licença 
datada de 23 de novembro de 2018. Publicação e requerimento da licença foi publicado no Jornal Hoje em dia no dia 12/12/2018. Laudo da Copasa, apresentou o 
contrato fi rmado datado de 05/06/2018, liberando o esgotamento da rede. Liberação das obras viárias pela Transcon foi apresentado o laudo de liberação do 
empreendimento e aprovação do projeto viário, atestando que o empreendimento cumpriu o estabelecimento no projeto em 18/02/2009. AVCB foi aprovado válido até 
15/10/2020 datado de 27/11/2015. A declaração de inexistência de áreas suspeitas de contaminação, foi apresentada expedida pelo representante legal. Alvará, Licença 
de Localização e Funcionamento emitido em 08/06/2015, com validade defi nitiva. Apresentou a certidão negativa de débitos fi nanceiros afi rmando o nada consta 
ambiental. Certifi cado de regularidade do Cadastro técnico Federal, apresentou o certifi cado afi rmando que a empresa está em conformidade com as obrigações 
cadastrais de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fi scalização do IBAMA. Última alteração contratual, apresentou a 
20ª alteração contratual datada de 29 de Junho de 2018 onde a empresa passa a adotar o nome fantasia a expressão: TSEA Transformadores S.A não mais Toshiba. 
Cartão de CNPJ atualizado emitido em 23/11/2018. Foi apresentado procuração do responsável legal dando plenos poderes aos procuradores os Srs. Tochio Takahashi 
Nonaka, Luciano Correa Lopes, Marcos Gualberto de Moura e Heloisio Rodrigues Costa, todos tem outorga poderes específi cos, juntos ou separadamente. Relatório de 
Desempenho Ambiental - RADA, foi apresentado por se tratar de objeto de renovação de licença e não ter ocorrido nenhum tipo de ampliação ou modifi cação no local 
objeto do licenciamento. Foi expedido em dezembro de 2018. Cópia digital dos documentos foi apresentado. Apresentou a declaração de entrega da cópia digital. Guia 
de recolhimento do preço público da análise R$ 6.175,61 quitada em 12/11/2018. Cópias das licenças ambientais atualizadas e contratos com todas as empresas 
responsáveis pelo transporte e/ou destinação correta dos resíduos gerados, classe I e classe II. Todas as licenças foram apresentadas.        As condicionantes: Executar 
Programa de Automonitoramento Atmosférico - Apresentar anualmente durante a vigência da Licença. Executar Programa de Automonitoramento de Ruído - Apresen-
tar semestralmente durante a vigência da Licença. Manter atualizado Laudo de Vistoria Final emitido pelo Corpo de Bombeiros – AVCB - Apresentar durante toda a 
vigência da Licença. Executar o Automonitoramento dos resíduos sólidos, conforme Programa de Automonitoramento constante no ANEXO II - Apresentar anualmente 
durante a vigência da Licença. Manter licenças das empresas receptoras de resíduos classe I e II atualizadas - Apresentar anualmente durante a vigência da Licença. O 
Anexo II - Plano de Automonitoramento. Mostrou Slides. Dr. Fábio- acompanha o parecer técnico pela concessão da licença para a empresa com a validade de 10 anos. 
Conselheira Cecília- o nome é fantasia ou ofi cial? Técnica Luciana- ofi cial. Conselheira Cecília- porque 10 anos a validade, se antes era 6 anos? Técnica Luciana- porque 
de acordo com a DN 2007, a validade da licença concomitante agora é 10 anos. Conselheiro Adilson- porque que o projeto viário não tem autorização, a ultima foi em 
2009. A Transcon não atualiza o laudo viário neste sentido? ou não houve exigência no caso para o licenciamento? Eu gostaria que fosse citado se a empresa esta 
presente ou não. Técnica Luciana- o empreendedor esta presente. Em relação a Transcon não se faz necessário esta nova vistoria, porque se trata de uma revalidação, a 
empresa não passou por nenhuma ampliação, nenhuma modifi cação. Caso tivesse passado, ai sim a Transcon faria uma nova vistoria. Conselheira Danielle- como suges-
tão, acrescentar às condicionantes da alteração do Alvará já que mudou a razão social. O Alvará corresponde ao antigo. Técnica Luciana- vai ser encaminhado aos 
empreendedores. Conselheira Fabiana- porque não vai ser revalidado o projeto viário, sendo que mudou a razão social? Técnica Luciana- o CNPJ continua o mesmo e a 
atividade também. Não houve outro tipo de mudança. Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado. 4- Posto Vila Pica Pau Ltda. - Julgamento do 
pedido de Licença Ambiental Concomitante – LAC 1 Corretiva. Processo Nº 8517/01-15. Foi feita apresentação pela Técnica Luciana- o posto solicita licença ambiental 
concomitante (LAC 1) em caráter corretivo. Processo 16978/2015-03A. Localizado na Via Expressa, Nº 6.900, Bairro Bernardo Monteiro, Contagem. Caracterização da 
atividade: comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e comércio varejista de lubrifi cantes. Nº de funcionários: 20. Capacidade instalada por mês é de 
120 m³ de combustíveis. Área útil 2.538 m². Foi gerado o FCE em 14/08/2015. Foi gerado o FOB em  16/05/2018. Foi realizada a visita técnica em 15/01/2019. Lei 
Complementar 082/2010. Cód. 47.31-8-00 e 47.32-6-00. DN COPAM 217/2017 - F-06-01-7. Potencial Poluidor Degradador M. São gerados efl uentes líquidos não 
domésticos na lavagem do piso da pista de abastecimento e na área da troca de óleo. Estes passarão pelo sistema de separação de água e óleo (CSAO) antes de serem 
lançados na rede pública de esgoto. Os efl uentes sanitários gerados pela operação do empreendimento serão lançados, integralmente, na rede coletora pública. 
Resíduos Sólidos: são gerados os “Resíduos Perigosos ou Classe I”, embalagens de lubrifi cantes usadas, estopas contaminadas, óleo queimado, borra gerada na CSAO. 
Não perigosos: Classe A: papel, papelão, plásticos. Classe B: resíduos de varrição e resíduos orgânicos. Teste de estanqueidade realizado de acordo com o estabelecido 
na deliberação normativa 108, foi apresentado o teste de estanqueidade satisfatório de fevereiro de 2018 contemplando o certifi cado de avaliação de conformidade, 
certifi cado de calibração dos equipamentos utilizados são manômetros e vacuômentros. Resultado da Investigação de Passivos Ambientais conforme DN COPAN 108/07. 
A Fase I foi realizada em fevereiro de 2018 pela empresa SOLUMAB SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE, sendo concluído que o empreendimento não necessita realizar a 
Investigação Ambiental Comprobatória – Fase II, pois o somatório a Matriz de Decisão da DN COPAN nº 108 de 24 de maio foi inferior a 12 pontos. Documentação 
apresentada: requerimento da licença. Publicado no jornal o Tempo em 07/11/2018. Apresentar o alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura válido até 09/07 
deste ano. Certifi cado do corpo de bombeiros foi apresentado o AVCB válido até 18/02/2021. Registro de pedido de autorização de funcionamento na Agência Nacional 
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de Petróleo, foi apresentado o Certifi cado de Posto revendedor, certifi cando a empresa mencionada está autorizada a exercer a atividade de revenda varejista de 
combustíveis. Laudo da Copasa, foi apresentado contrato da prestação de serviços fi rmados para recebimento e tratamento dos efl uentes líquidos domésticos e não 
domésticos, fi rmado em 27 de agosto de 2018. O certifi cado do Corpo de Bombeiro - AVCB válido até 18/02/2021. Obras viárias emitidas pela Transcon, foi apresenta-
do análises dos projetos viários e constatado que atendem as normas necessárias no que tange às diretrizes de trânsito viário do município de Contagem. CND 
Ambiental também emitido em 06/11/2017. Cartão CNPJ atualizado em 31 de outubro de 2017. Cópias das licenças ambientais atualizadas, alem de comprovante e 
contatos com empresas responsáveis pelo transporte e destinação corretas dos resíduos gerados,           GRI – Gerenciamento de Resíduos Industrias LTDA e Resi 
Solution – Transporte e Gerenciamento de Resíduos LTDA. Condicionantes: - Apresentação de Alvará de Localização e Funcionamento atualizado, prazo de 30 dias. - Ma-
nutenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Atualizado – AVCB, durante todo período de vigência da licença. - Apresentar comprovante de recolhimento e 
destinação das embalagens de lubrifi cantes usadas ou contrato assinado com a empresa responsável pelo recolhimento e destinação dos resíduos, bem como a licença 
ambiental da mesma, durante todo período de vigência da licença. - Manter no empreendimento o Plano de Manutenção de Equipamentos e Procedimentos Operacio-
nais e o Plano de Resposta de Incidentes, durante o período de vigência da licença. - Realizar Teste de estanqueidade do SASC, anualmente para os tanques plenos e a 
cada 5(cinco) anos para os bicompartimentados. - Apresentar certifi cado de treinamento de funcionários em Segurança e Meio Ambiente. Apresentar novo certifi cado 
após a contratação de novos funcionários, 30 dias após concessão da licença. - Executar o Automonitoramento dos resíduos sólidos conforme modelo constante no 
ANEXO II. Manter os comprovantes de recolhimento de resíduos no empreendimento para eventuais fi scalizações, semestralmente, durante o período de vigência da 
licença. Mostrou Slides. Esse parecer opta pelo DEFERIMENTO da concessão da LAC 1 (Licença Ambiental Concomitante) em Caráter Corretivo com validade de 10 (dez) 
anos, sugerindo que haja o cumprimento efetivo das condicionantes relacionadas no Anexo I. Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha o parecer técnico pela concessão 
da licença no prazo de 10 anos. Sr. Lineu (empresa)- agradeceu a atenção da técnica Luciana. Conselheiro Ubiratam- perguntou ao empreendedor se concorda com o 
prazo das condicionantes 1 e 6, que concedi 30 dias, porque com o período de carnaval. Sr. Carlos (empresa)- tendo em vista que é um processo bem complexo, se 
tivesse jeito de passar para 60 dias. Técnica Luciana- quanto a apresentação do alvará de localização, perguntou ao empreendedor se 30 dias seria o sufi ciente. Sr. 
Carlos (empresa)- se pudesse passar para 60 dias.  Presidente Wagner- a observação do conselheiro Ubiratam é pertinente, e o conselho tem a prerrogativa de conceder 
um prazo maior. Sr. Carlos (empresa)- é um posto modelo, tem reuso de água, capitação de água de chuva, posto mais moderno. Presidente Wagner- colocou em 
votação, acatando a orientação do conselheiro Ubiratam, concedendo o prazo de 60 dias, caso a maioria dos conselheiros concordarem. Aprovado. 5- VIC Engenharia 
Ltda. - Julgamento do pedido de LP/LI. Processo Nº 01107/2019-03A. Foi retirada de pauta. 6- Conata Engenharia Ltda. Residencial Multifamiliar Icaivera I – Processo    
Nº 21786/2018-03A e Residencial Multifamiliar Icaivera II – Processo Nº 21788/2018-03A do “Programa Minha Casa Minha Vida”. Sr. Marcos Botelho- a titulo de esclare-
cimento, nós temos em discussão o licenciamento ambiental de empreendimentos enquadrados do empreendimento Morar Contagem, este licenciamento segundo 
artigo 9, poderia ser segundo entendimento de quem fez o questionamento de competência do comitê específi co para monitorar e acompanhar o licenciamento. Agora 
nós temos a competência do conselho de conhecer de supressão arbórea. Esta legislação que trata de supressão arbórea, ela é distinta do licenciamento, então nós 
estamos submetendo a pauta, apenas supressão de arborização. Foi feita a apresentação técnica pelo técnico Guilherme de Oliveira. Falou que esteve em vistoria no 
Bairro Icaivera, onde vai ser construido o conjunto residencial Icaivera I, II e III, da construtora Conata Engenharia Ltda., Nº do requerimento: 00890/00901. Mostrou 
Slides. São 146 indivíduos arbóreos, todo terreno. Sendo 48 supressões e dentro delas apenas 6(seis) protegidas (Ipês-amarelos). Área total do empreendimento é de 
115 mil m². Mostrou Slides. Conselheiro Ubiratam- na 1030, dá esta atribuição para a secretaria, se vier na pauta esta quantidade que venha os protegidos e o restante 
é com a secretaria. Presidente Wagner- a titulo de esclarecimento, nós encaminhamos um pedido de parecer para a procuradoria com relação a atribuição para o 
licenciamento. Supressão não faz parte do processo de licenciamento. Um processo que contribui mas é analisado a parte. Estamos aguardando o parecer da 
procuradoria com relação a necessidade do processo do Morar Contagem, seria submetido ao conselho ou não. Com relação a supressão, o meu entendimento é que 
não tem necessidade, as árvores que são protegidas agente daria o encaminhamento. Cíntia (empresa)- este processo principalmente o Icaivera I e II se enquadra na 
Minha Casa, Minha Vida, faixa 1. Temos uma certa urgência porque temos que cumprir prazos junto a Caixa Econômica Federal. São 6(seis) Ipês. Todo o processo foi 
aberto pela prefeitura, os estudos técnicos favoráveis. Gostaríamos da atenção de vocês porque é do interesse do próprio município, é uma verba que vem do governo 
federal. A faixa 1 é um processo totalmente diferenciado dos outros. Presidente Wagner- nós fomos questionados na quinta-feira, existe um comitê que envolve várias 
secretarias que tratam do Morar Contagem. Houve questionamento sobre a competência do conselho para deliberar Morar Contagem. Então tivemos que mandar uma 
consulta à procuradoria, que é o procedimento correto. Como foi tudo em cima da hora, muito próximo desta reunião, as vezes a comunicação não acontece de 
maneira mais apropriada. Reconheço uma falha de comunicação por parte nossa. Como a empresa depende de recursos do governo federal, tem prazos a cumprir. 
Deixando bem claro estamos discutindo aqui uma autorização para supressão, não é a licença. A licença a procuradoria vai falar se a secretaria de meio ambiente pode 
junto com o comitê do Morar Contagem, deliberar ou submeter ao Comac. A autorização da supressão até para que agente possa contribuir para que a empresa não 
perca seus prazos e nem corra o risco de perder o recurso. Presidente Wagner- como conselheiro também que sou, quando Ubiratam coloca que o meio ambiente é 
imensurável, concordo. Mas com todo o respeito a colocação do conselheiro Ubiratam, agente tem que pensar que cuidar do meio ambiente é antes de qualquer coisa 
também é cuidar das pessoas. Agente tem que educar as pessoas para que cada vez mais elas cuidem do meio ambiente. Então você tirar pessoas da área de risco e 
colocar estas pessoas numa moradia digna e num entendimento que vai ser construido de forma planejada com acompanhamento do poder público e com as devidas 
compensações ambientais, conforme o conselheiro Henrique falou, nós estamos promovendo o desenvolvimento sustentável. Se não houver consenso vamos colocar as 
2(duas) propostas em votação. Temos um pedido de concessão de autorização com relação a 6(seis) Ipês, conforme apresentado pelo técnico Guilherme, coloco em 
regime de votação, aprovada a supressão dos 6(seis) Ipês. Com 3 votos contra dos conselheiros: Cecília, Ubiratam e Adilson. 7- Jequiá Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. - Julgamento do pedido de supressão de indivíduos arbóreos. Processo Administrativo: 12742/2017-03A. Requerimento Interno: 32276. Foi feita a apresentação 
pelo técnico Leonardo Ziviani. Mostrou Slides. Processo Administrativo: 12742/2017-03A. Requerimento Interno: 32276. Endereço: Rua Deputado Sérgio Miranda, 
Cidade Industrial. Conselheira Cecília- perguntou pela nascente. Luiza (empresa)- falou que a área da nascente continua mantida, preservada e doada ao município. 
Mostrou Slides. Conselheira Cecília perguntou, tem 1(um) Ipê e 8(oito) Cedros. Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado com um 1(um) voto contra do 
conselheiro Ubiratam. O Presidente Wagner passou para o Sr. Marcos Botelho fazer a apresentação, porque no momento foi convocado a comparecer no gabinete do 
Prefeito. Sr. Marcos Botelho- a titulo de esclarecimento a pauta deliberativa encerra aqui.Vamos fazer uma inversão de pauta. 9- Aprovação da Prestação de contas do 
uso de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente referente ano 2018 e planejamento para o ano 2019. Foi feita a apresentação pelo Dr. Fábio. Dr. Fábio- foi um 
relatório bem simples, porque o que nós temos de movimento da conta do fundo, se diz apenas ao contrato administrativo. Foi realizada a despesa do ano de 2018 
apenas com contrato administrativo para a empresa KTM Administração e Engenharia, cujo objeto é a execução de coleta seletiva do município de Contagem, dos 
materiais potencialmente recicláveis. O contrato com vigor do ano de 2018, a vigência dele começou em fevereiro de 2018 e termina agora em fevereiro de 2019. O 
valor da execução é 1.766.537,34. Até a presente data referente a este contrato foi pago 1.337.076,42. Também foi usado o recurso do fundo na despesa da reforma 
do galpão destinado ao programa de logística reversa do município. Contrato 011/2018, foi realizado e executado em 2018 no valor de 131.665,78. Total de despesa 
no ano de 2018 foi de 1.468.742,20. No fi nal em dezembro de 2018 consolidado foi de 300.318,76. Previsão de gasto e planejamento de 2019, seria uma etapa de 
resto a pagar, o que não foi pago o ano passado e ai entra no exercício deste ano, no valor de 267.595,33. A renovação está previsto para este ano, a renovação do 
contrato com a KTM, a previsão de renovação para mais 12 meses pelo seu valor original é de 1.766.537,34. Só que o saldo que nós temos de recurso do fundo não 
cobre mais esta despesa, o saldo que temos é de 300.318,76. Caso haja a renovação deste contrato, o tesouro municipal terá de fazer aporte de 1.733.813,91. A 
secretaria de planejamento, orçamento e fazenda já está ciente desta demanda. O contrato de coleta seletiva é um serviço necessário, não tem como o município 
abdicar. A reforma administrativa de 2013, esta competência passou a ser da secretaria de meio ambiente, esta sendo executado até o momento com o recurso do 
fundo em razão da temática ambiental. Mas infelizmente o recurso do fundo não tem arrecadação mensal. Então chegou um ponto que o tesouro tem que fazer o 
aporte dos recursos. Lembrando que o plano de coleta seletiva não é só a despesa com o contrato da KTM, o que está aqui é só a despesa com o contrato da KTM. As 
outras despesas que envolve parcerias com as entidades que fazem a gestão dos catadores, do galpão de triagem. Estas despesas elas já estão sendo suportadas 
exclusivamente com o recurso do tesouro. Antes era com o recurso do meio ambiente, até o ano de 2017. Mas já prevendo este saldo negativo tão rápido. O tesouro 
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passou assumir a totalidade destas despesas parece ser 1 milhão e 60 mil das entidades que já está sendo realizadas exclusivamente com recurso do tesouro, por isto 
não entra neste plano. Descrevi um pouco do plano nosso de coleta de resíduos, que a superintendência de resíduos me passou, onde informa que ainda que o gasto 
da coleta seletiva seja de 1 milhão e 700, ela serve para atender apenas 1% da coleta de resíduos do município. Enquanto que o plano apurou que 86% destes resíduos 
poderiam estar destinados a coleta seletiva, destinados ao programa de reciclagem. Infelizmente o que nos impede, a secretaria de meio ambiente, neste plano, é que a 
coleta seletiva é uma coleta cara. Ela chega ser 3 vezes mais do que uma coleta convencional. Município nenhum infelizmente adota isto, aliás tinha a pratica de se 
adotar, porque é muito cara. Até que veio a lei da política nacional de resíduos sólidos e dentro desta realidade impôs na lei o dever do município ter em sua rotina, um 
programa de coleta seletiva. Então agente faz isto tanto pela  consciência ecológica, ambiental e social, mas também por uma oposição de lei que obriga o município a 
ter um plano de resíduos prevendo desde a existência de aterro, bem como a existência de um programa de coleta seletiva. Sr. Marcos Botelho- resumo, o recurso do 
fundo consolidado no cumprimento de um contrato que tem haver com a obrigação do município em promover o programa de coleta seletiva. Colocou em discussão. 
Conselheira Cecília- a coleta seletiva de Contagem é muito tímida. Gastar um dinheiro deste para uma coleta tão tímida, que não ver resultado. Você não vê coleta 
seletiva em escola, o que seria ideal, nas faculdades, no comércio. Se não tivéssemos os catadores que vende a reciclagem, eu imagino como estaria. Porque esta coleta 
gasta um dinheiro deste e não vê resultado. Não seria melhor investir o fundo do meio ambiente em projetos de reciclagem do que você colocar uma empresa que 
ganha e não se vê nada. Por exemplo faz um trabalho no Ceasa, no Comércio. Começar a educar as pessoas, começar nas escola, fazer coleta seletiva sim, que vão nas 
escolas. Seria ideal um projeto. Numa época desta, você investe numa tarefa que não existe. Sr. Marcos Botelho- o plano estratégico da secretaria com relação a coleta 
seletiva inseriu na coleta convencional, aonde um grande programa de educação ambiental, esclareça a população que ela terá 2(dois) dias de coleta convencional e 
1(um) dia de coleta seletiva. Em relação ao Ceasa nós temos uma reunião na quarta-feira. Eles são os maiores geradores de resíduos individual do município correspon-
dendo a 7% de todo o resíduos gerados no município Vamos ter uma reunião com a presidência do Ceasa para ajustar o plano de gestão de resíduos daquela 
instituição. Posso entender que você Cecília, esta apresentando uma recomendação a superintendência que compareça a esta sessão do conselho para esclarecer isto 
melhor? Conselheira Cecília- sim. Fica registrado a recomendação. Conselheiro Adilson- a questão é de consciência das pessoas. Dr. Fábio- a superintendência de 
planejamento de resíduos está buscando um novo modelo de trabalhar diretamente com os próprios catadores. Mas com catadores organizados, em cooperativa, 
associações. Ao invés de ter esta despesa com a empresa, ter esta despesa direto com a associação. A associação faz a coleta, faz a catação e ela mesma comercializa. A 
secretaria esta ciente desta necessidade, o problema é que a 6 meses atrás, o surgimento destas possibilidades se consolidou mais e não dá tempo. O contrato com a 
KTM vence este mês, então não dá tempo de fazer esta mudança. A saída que estamos prevendo em tese é renovar por mais 2 meses até que agente conclua este 
modelo, aí encerrar este contrato. Este contrato vai ser aditivado com a clausula da possibilidade de rescisão antecipada. Consolidada este modelo, agente rescinde 
com a empresa. Sr. Marcos Botelho- a KTM é responsável por coleta e transportes até os galpões para operação dos catadores. Esta parte deve ser substituída conjunta 
com a coleta convencional. Esta parte pode inserir no contrato geral da coleta de resíduos domiciliar. Esta é a discussão que está acontecendo na secretaria de obras, o 
que não exclui a coleta seletiva feita pelos catadores. Por isto que nós precisamos da prorrogação deste contrato, considerando que nós vamos depender do processo 
licitatório do lixo, então isto depende de um tempo. Mas é uma transição necessária que talvez demore mais um ano. Conselheiro Ubiratam- os catadores são 
chamados de agentes ambientais e não catadores. Conselheira Cecília- na minha casa eu faço a separação do lixo, a única questão que não consegui negociar foi a 
questão do vidro. Gostaria que as pessoas aprendessem a fazer. No ano passado eu tirei 26 cestas básicas e doei, através do lixo. Cada cidadão deveria ter consciência e 
fazer. Sr. Marcos Botelho- em forma de encaminhamento temos na pauta aprovação das contas, aí o conselho esta fazendo uma recomendação para que apresente, 
para uma audiência com pauta exclusiva extraordinária a discussão de alternativa ao atual modelo de coleta seletiva, priorizando educação ambiental, OK. Conselheiro 
Ubiratam- Dr. Fábio, nós temos um fundo municipal de meio ambiente, pela legislação valores arrecadados com taxas, multas, analise processuais vai para o fundo. 
Quando há uma transferência remuneraria é quando você precisa de um recurso, você solicita ao tesouro municipal? Dr. Fábio- sim, ele pode ser tanto ter vindo de TAC, 
as vezes a empresa deposita, deposita direto na conta do fundo. Este não é extrato do banco é o extrato do sistema fi nanceiro. A contabilidade da Prefeitura vai e credi-
ta isto no sistema de extrato do fundo. Conselheiro Ubiratam- os valores existem uma conta na contabilidade da Prefeitura e quando você paga recurso ambiental e 
quando você tem a demanda maior a Prefeitura cobre a diferença? Dr. Fábio- exatamente. A gestão é do fundo, mas o secretário de receita também faz gestão dos 
recursos fi nanceiros da Prefeitura como um todo. Sr. Marcos Botelho- o fundo tem uma conta especifi ca dela, vocês não vão encontrar o saldo batendo por várias 
razões, o artigo 203 da lei orgânica fala que as operações de análise, taxa de análise de processo, as multas, as taxas dos preços públicos ligadas ao meio ambiente 
devem ser gastos com o meio ambiente, mas não vai no fundo, isto fi ca no caixa único. Aí acontece estes acordes, de acordo com os programas que são aprovados. No 
fundo são receitas próprias do fundo de acordo com a lei que criou o fundo apenas as multas, aquelas que são executadas pela procuradoria, aí você vai pagar através 
de uma guia. Esta guia vai cair lá no caixa único e aí é feito a transferência. O Presidente do conselho ou ordenador de despesa do fundo não é quem faz a movimenta-
ção fi nanceira. A movimentação fi nanceira é feita pelo secretário de fazenda. Aqui é feito somente a liberação dela. Como o fundo, todos os recursos estão sendo 
aplicados neste contrato KTM, por isto a prestação de contas, ela é seca. E os recursos do fundo não cobrem,e por isto o aporte da conta de recursos próprios do caixa 
único da Prefeitura. Colocou em votação com a recomendação apresentada pela conselheira Cecília. Aprovada com a recomendação pela mudança do modelo e 
convocação da superintendência de gestão de resíduos para fazer uma prestação de contas deste modelo para os conselheiros, com um voto contra do conselheiro 
Ubiratam. 8- Requerimento Interno ARINP n.º 001/2019 Defi nição limites de AIA Fazenda Bom Jesus – Defi nição das poligonais e limites territoriais da AIA Bom Jesus 
compreendendo Área Verde 01-02 e 03 conforme descrição de áreas em anexo. Sr. Marcos Botelho- a área Fazenda Bom Jesus, área de interesse ambiental, nos estamos 
denominando como área 9. Hoje nosso Plano Diretor no artigo 33 - estabelece as áreas em especial de interesse ambiental, evitar esta defi nição legal como áreas de 
cobertura vegetal ou atributos ambientais relevantes que visam a preservação de área do habitat da fauna, estabilidade do solo, então temos todo aqueles elementos 
ambientais relevantes para apresentação desta determinada área. Elas estão identifi cadas no anexo 9 do Plano Diretor. Elas serão delimitadas as novas áreas por lei 
específi ca. Elas tem critérios especiais de proteção. Estamos falando de áreas que tem como se fosse uma semelhança com unidade de conservação, a partir do 
momento que você estabelece os critérios específi cos de área de conservação.     O importante é o paragrafo único que nos afeta é que o poder executivo promoverá a 
realização de estudos técnicos, visando a caracterização, a avaliação e a delimitação das áreas especiais de intervenção ambiental instituída nesta lei complementar com 
intuito de estabelecer critérios especiais de proteção. Mostrou Slides. O Objetivo é separar ar áreas que não poderão ter empreendimento e nem parcelamento são 
áreas que vão fi car absolutamente concentradas. Conselheiro Ubiratam- se agente delimita, ela estará atendendo a delimitação que foi pedido na hora de fazer o 
parcelamento de solo ou vai ter que fazer mexer nesta que agente determinar? Sr. Marcos Botelho- a área verde, ela é separada no momento do parcelamento e ela 
que tem que cumprir aqueles percentuais. No caso da área, ela continua como uma propriedade particular. Então ele vai aproveitar estes atributos construtivos. 
Mostrou mais Slides. Conselheiro Ubiratam- porque agente esta determinando não é uma propriedade, estamos determinando uma poligonal. Você tem um terreno 
que está dentro de uma poligonal, você vai parcelar o solo. Tenho dúvida no artigo 135. Sr. Marcos Botelho- na próxima reunião vou trazer esta questão. Eu entendo 
que este dispositivo é o seguinte você tem um terreno que tem uma mancha de área, ela não tem uma delimitação, as poligonais não foram feitas. Então quando do 
conhecimento do SMDUH do parcelamento, se esta área não estiver com as poligonais resolvidas, eles não sabem onde podem estabelecer o parcelamento efetivamen-
te, o loteamento. As áreas especiais os critérios sobrepõe do mapa zoneamento. Conselheira Hainan- a questão de incompatibilidade é que nós temos um Plano Diretor 
atual de dezembro e uma lei de desocupação de solo de quase 10 anos atrás, que está em revisão. Exatamente para atender o novo formato do Plano Diretor. Esta 
demorando porque estamos trabalhando nesta revisão e com relação as áreas especiais muitas delas terão que ter leis especifi cas. A AIA vai ter que ter um ato ou uma 
designação ou uma lei especifi ca, as ADES vão ter que ter leis especifi cas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem recomendado e que tem acontecido e dos 
órgãos no caso da SMDUH solicitar o parecer da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aí agente vai ver caso a caso, porque não temos uma lei especifi ca. Sr. 
Marcos Botelho- o que acontece na prática, você entra com RIBI, o RIBI vai te informar o zoneamento local, quais as atividades que seria permitido, dependendo o que 
você for apresentar. O tempo que se gasta para resolver estas questões de poligonais é tempo demais para o empreendedor entrar com o RIBI e fi car aguardando esta 
defi nição. O que nós revolvemos na Pré COMAC, vamos pegar primeiro a área, vamos começar a fazer uma exposição dela, daqui nasceu o termo de referência, porque 
ai vamos saber como vamos nos comportar em relação a todas estas áreas. Importante numerar todas elas, fazer as poligonais e encaminhar os estudos para que a área 
técnica possa dizer qual o artigo especifi co que trata da fi nalidade da área, este é o objetivo. O objetivo hoje era só agente iniciar o assunto, vamos encaminhar a todos 
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os conselheiros esta apresentação e algumas considerações, vamos responder especifi camente o seu questionamento, vamos encaminhar também aos conselheiros. Na 
próxima reunião agente volta a tratar do assunto. Conselheiro Ubiratam- na realidade não são questionamento, são esclarecimentos. 10- Assuntos Gerais pertinentes ao 
COMAC. Conselheira Cecília- seria possível trazer na próxima reunião a questão, uma posição de Vargem das Flores. Logo quando houve o rompimento da barragem 
em Brumadinho, nossa secretaria tomou providência em entrar em contato com a agência nacional de águas que é responsável pela questão de segurança na análise.       
O portal informava isto não constava a barragem da Vargem das Flores na lista, nós fi zemos uma consulta formal, eles nos responderam justamente dizendo que a 
competência era da concessionária. Então imediatamente nós fi zemos uma notifi cação para a Copasa, tem uma reunião amanhã com a equipe do Eric e com a equipe 
de Betim para apresentar este estudo de segurança. A Copasas alega que tem, então vamos receber estes estudos. Em relação a vistoria que será feita amanhã também 
in loco pela a equipe de fi scalização. Para receber as informações a Copasa fala da estabilidade da barragem, é muito tranquila, demonstra muita segurança em relação 
a isto. Mas tem alguns pontos críticos que tem a ver com aquela estrutura que controla a vazão, que é ela que agente precisa ter um conhecimento especifi co 
estrutural. Conselheira Cecília- temos também o problema daquela mineradora que esta atrás. Sr. Marcos Botelho- a preocupação é dos anos de operação da 
mineradora, e qual o impacto disto. Nós fi zemos este questionamento especifi co para a própria Copasa, que seria a primeira a dizer olha tivemos impacto.       A 
Copasa fala que esta absolutamente segura com relação a estabilidade da barragem. Agora nós vamos resolver isto na vistoria e vamos receber a documentação. Se o 
que agente receber amanhã não deixar seguro a nossa área técnica, nós vamos fazer uma notifi cação formal para comunicar os órgãos. Conselheira Cecília- e que 
mantenha os conselheiros informados. Sr. Marcos Botelho- a recomendação é no sentido de fazer o encaminhamento para todos os conselheiros. Conselheira 
Cecília- decidir qual a compensação da Vila 630. Sr. Marcos Botelho- o conselho não defi ne compensações, vamos combinar um pré comac para discutir especifi camen-
te 630. Conselheira Cecília- temos que fazer isto antes de ir para o conselho, inclusive tenho o projeto do Centro de Educação Ambiental no município. Sr. Marcos 
Botelho- inclusive casado com relação investimento de coleta seletiva em Educação Ambiental. Conselheiro Adilson- pediu para que seja revisto o atraso no horário de 
inicio da reunião, que não partiu de setor privados, partiu de setor público. A indicação confl ituosa questionada pela conselheira Cecília. Sr. Marcos Botelho- registrado 
as considerações do conselheiro Adilson. Conselheiro Ubiratam- só para registrar que já pedimos várias vezes representante da Câmara. O compromisso do setor 
produtivo e da sociedade civil organizada, esta presente e o restante não esta vindo nas reuniões e se vem vota por interesse. Este conselho é hiper importante. Sr. 
Marcos Botelho- está registrado, nós tínhamos a esperança que neste momento já estivesse em vigor o novo código ambiental, se estivesse em vigor o critério de 
formação do conselho já seria outro, estes problemas já estaria resolvido. Só para destacar que os outros conselhos também estão enfrentando  este problema. Tivemos 
muitas reuniões do COMPUR que não consolidou por falta de quórum. Está sendo um problema de todos os conselhos que agente pretende resolver com uma nova 
formatação, que os conselheiros vão conhecer quando o texto do código chegar até o conhecimento dos senhores. Declarou encerrada a reunião.                                              

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência nº 002/2019

A Prefeitura do Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos SEMOBS, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

Concorrência nº 002/2019 – PA 027/2019, tipo Técnica e Preço, contratação,  pelo regime de empreitada por preços unitários, de empresa de engenharia para execução 
de serviços de consultoria na análise e adequação de projetos de engenharia, gerenciamento e supervisão de obra, suporte administrativo, técnico e jurídico (inclusive 
procedimentos expropriatórios de famílias na área de abrangência do empreendimento) para a “implantação da macrodrenagem e melhoria do transporte público 
coletivo do complexo da Avenida Maracanã” contemplando obras de esgotamento sanitário, drenagem, obras de arte especiais, pavimentação, recuperação ambiental 
e urbanística, no trecho compreendido entre a rua Albert Schwaitzer e a rodovia LMG 808, no município de Contagem/MG. A Implantação da Macrodrenagem  e a Mel-
horia do Transporte Público Coletivos do Complexo Maracanã, integram o Programa Avançar Cidades - Saneamento e Mobilidade - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E  PREFEITURA DE CONTAGEM, sob a gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS com entrega dos envelopes de documentação 
e propostas até às 08:30 (oito horas  e trinta minutos) do dia 06 (seis) de agosto 2019 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 06 (seis) de agosto 
2019.

O aviso do presente Edital está sendo republicado devido a disponibilização de documentos faltantes na primeira publicação.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 14 (quatorze) de junho de 
2019, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos SEMOBS, situada a Rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 
3º andar Bairro Eldorado - Contagem/MG, tel.: (0**31) 3391.9352 e 99317 4636, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 
17h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão Permanente de Licitações no endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de 
carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, e nome da pessoa para contato ou através do 
site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. 

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2018 - P.A. Nº 032/2018 – DISPENSA Nº 009/2018. 
Extrato do 3º Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 011/2018 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e Organização da Sociedade Civil Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem, inscrita no CNPJ sob o nº 00.211.504/0001-50.
Fundamento legal: Art. 45 da Lei Municipal nº. 4.910/2017 e o Decreto Municipal nº. 30/2017. 
Do objeto: Adequa o Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 011/2018 no tocante ao item 8.2 – Plano de Aplicação Detalhada dos Recursos por Rubrica e 
anexos.
Ficam mantidas e ratifi cadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Termo de Colaboração não alcançadas por este Termo de Apostilamento. 
Data assinatura: 10/06/2019. 
Luzia Maria Ferreira - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social/Ordenadora de Despesas

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

Ata de Solenidade de posse da 61ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2015. No quarto dia do mês de junho de dois mil e 
dezenove (04/06/2019) às 09:00 horas na dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro de 2005, convocar a 61ª 
Suplente Conselheira Tutelar a Sra. Thaisa Nunes Ferreira de Oliveira, moradora da rua três, nº224, 301-bairro Novo Riacho, Contagem Minas Gerais, para cobrir férias 
do Conselheiro Tutelar Carla Reggiane de Carvalho, Regional Petrolândia, no período de 08/06/2019 a 12/08/2019, Levando em consideração a qualidade e o bom an-
damento dos trabalhos do Conselho Tutelar Regional Petrolândia, torna-se necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, eu, Fabiane Batista Ramos, 1ª Secretária 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada pela Conselheira Tutelar suplente Sra. Thaisa 
Nunes Ferreira de Oliveira e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sr. Wellington Soares Martins

CONSELHEIRA TUTELAR: THAISA NUNES FERREIRA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO CMDCAC: WELLINGTON SOARES MARTINS

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 065, de 28 de maio de 2019.

Retifi ca a Portaria de adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento para a servidora que menciona e dá outras providências

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 
e Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o disposto legal do Artigo 68, da Lei nº 4320/1964, que dispõe sobre as normas gerais de 
Direito Financeiro para  a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;  RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR a Portaria nº 047, datada de 03 de agosto de 2018, Artigo 1º, no tocante ao cargo da servidora:

 Onde se Lê: “ Assessor”;
 Leia-se: “ Gerente de Ensino Médio”.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de agosto de 2018.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 



"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.
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PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 067, de 31 de maio de 2019.

Exonera servidor público que menciona e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o disposto  no Artigo 31 da Lei Municipal nº 2160, de 20 de dezembro de 1990, RESOLVE:

Artigo 1º-  Exonerar, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Assistente Escolar,  Nível IV, Padrão 10, matrícula 376990, lotada na Fundação de Ensino de Conta-
gem – FUNEC, a servidora CLEUZENI VENTURA FERNANDES , a partir de 30 de maio de 2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 30/05/2019.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 068, de 04 de junho de 2019.

Contrata candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2018 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal n° 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017: RESOLVE:

Artigo 1º - Ficam os abaixo mencionados e aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2016, homologado pela Portaria Nº 095, datada de 30/01/2016 e 
publicada no Diário Ofi cial de Contagem – Edição 3897, datado de 30/06/2016, contratados, por meio de contrato administrativo, com fundamento no inciso IX, do 
Artigo 37, da CF/88, e na forma da Lei  Municipal nº 4288 de 30 de setembro de 2009, publicada no DOC 2482 de 05/10/2009, para a Administração da  Fundação de 
Ensino de Contagem – FUNEC:

Servidor Matrícula Cargo Contrato

Marília Simões Pereira 13914297 Professora de Português 24/05/2019

Patrícia Adriane Bicalho A. Machado 13914298 Professora de Português 24/05/2019

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas das contratações acima mencionadas.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC
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