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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 057/2019- PAC 239/2018 - Adesão a ARP - 011/2018 (Prefeitura de Brumadinho) P
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
CONTRATADA:  CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 
OBJETO : O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRITOS ABAIXO, EM ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2018 PP nº 015/2018 PAC nº 055/2018 DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES (LOCA-
ÇÃO DE AMBULÂNCIAS) NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM E REGIÃO, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 19/07/2019 e término em 19/07/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.302.0041 -1032– Elem de Despesa:  339039 12– Fonte: 2149 Código Reduzido: 766 VALOR:  R$ 309.600,00 (TREZENTOS E NOVE 
MIL E SEISCENTOS REAIS)

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 050/2019- PAC 285/2018 - PE nº 135/2018

ONDE SE LÊ: 
PAC 285

 LEIA –SE:
 PAC 287

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
CONTRATADA:  PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA
OBJETO:  O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO  É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAMU E DO TRANSPORTE SANITÁRIO , a ser 
executado de forma indireta e contínua, pelo período de 12 meses  de acordo com as condições do Edital nº 135/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 19/06/2019 e término em 19/06/2020 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 . 10.302.0041.2195 – Elem de Despesa:  339037 00– Fonte:  2149/1326  Código Reduzido: 777/1326.
VALOR R$ 1.356.573,60 (Hum milhão trezentos e cinqüenta e seis mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos)

RETIFICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 070/2019 – PAC 122 /2018 - PE 256/2018 SRP, 

ONDE SE LÊ:
 PAC 122 E PE 256, 

LEIA-SE:
 PAC 256 E PE 122. 

ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI  
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE relativo à prestação de serviço de instalação de cerca em concerti-
na dupla clipada e concertina dupla clipada eletrifi cada, e reparo de concertinas já instaladas, para atender as Unidades de Saúde do Município de Contagem, conforme 
especifi cações técnicas e condições gerais de fornecimento e execuções deste  instrumento de acordo com as condições do Edital nº 122/2018 e seus anexos, que 
juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: início em 04/06/2019 e término em 04/06/2020 
VALOR: R$ 164.680,00 (Cento e sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta reais) 

RETIFICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 079/2019 PAC 229/2018 - PE 112/2018, 

ONDE SE LÊ:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 079/2019,
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 LEIA-SE: 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 078/2019 

ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA – ME
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INDUSTRIALIZADAS/MÓDULOS, desti-
nadas a atender à Rede Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 112/2018 e seus anexos, que juntamente 
com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: início em 26/06/2012 e término em 26/06/2020 
VALOR 51.623,82 (Cinquenta e hum mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos)

RETIFICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 078/2019 – PAC 229/2018 - PE 112/2018, 

ONDE SE LÊ:
 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 078/2019,

 LEIA-SE:
 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº  079/2019. 

ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI-ME
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INDUSTRIALIZADAS/MÓDULOS, desti-
nadas a atender à Rede Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 112/2018 e seus anexos, que juntamente 
com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: início em 26/06/201 e término em 26/06/2020 
VALOR: R$ 8.800,98 ( Oito mil oitocentos reais e noventa e oito centavos)

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, 
Tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 003/2019, Processo nº 005/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA (MEDICAMENTOS DE A – H).
- As licitantes:

Vencedores Valor (R$)

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 1.108.536,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 330.980,00

FLAVIA GENELHU PENNA R$ 36.480,00

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 226.784,00

PROATIVA HOSPITALAR EIRELI R$ 19.404,00

SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 52.582,50

VALOR TOTAL R$ 1.774.766,50

Dotações Orçamentárias: 

Unidade Orçamentária Projeto/Atividade: Elemento da Despesa Fonte

1113.1
10.122.0038.2187
10.302.0041.2195

339030 09 CR 717/718/719
339030 09 CR 773/774

0102/ 2151/2155
2149/2155

Cleber de Faria Silva – Secretario Municipal de Saúde.  Em 29 de julho de 2019.
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O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tor-
nar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 004/2019, Processo nº 006/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA (MEDICAMENTOS DE I a Z)
- As licitantes:

Vencedores Valor

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 108.330,00

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. R$ 99.940,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 303.240,00

CECHETTI & CADINI - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 4.480,00

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 375.820,00

ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 7.584,00

HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 273.600,00

LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 30.760,00

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME R$ 290.360,00

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 1.381.984,00

NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD.FARM. LTDA R$ 73.340,00

PROATIVA HOSPITALAR EIRELI R$ 143.752,00

SANI MEDICAMENTOS EIRELI R$ 52.879,95

TOTAL: 3.146.069,95

Dotações Orçamentárias: 

Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento da Despesa Fonte

1113.1
10.122.0038.2187
10.302.0041.2195

339030 09 CR 717/718/719
339030 09 CR 773/774

0102/2151/2155
2149/2155

Cleber de Faria Silva – Secretario Municipal de Saúde.  Em 19 de julho de 2019.

Aviso de Homologação - O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar 
Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 125/2018, Processo nº 265/2018, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL 
ESPECIALIZADO E LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃOTRONCALIZADO DIGITAL, BEM COMO A LOCAÇÃO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO 
SUA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃOE OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE LICENCIADOS PELA ANATEL, DESTINADOS A ATENDER O SAMU/CONTAGEM E TRANSPORTE SANITÁRIO. 
WANCO TELECOMUNICACOES LTDA – ME-Valor: R$ 434.999,94 (quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) 
Dotação Orçamentária: 

1113.1 10.302..0041.2195 33903933 CR 1011 2149
Cleber de Faria Silva  – Secretario Municipal de Saúde. Em 17 de julho de 2019.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a convocação e 
aceitação, do item 03, referente ao Pregão Eletrônico nº 058/2018, Processo nº 136/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETÁVEIS, FRUSTRADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2018, PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE DE CONTAGEM, CONFOR-
ME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E ANEXO I TERMO DE REFERENCIA.    Informamos que após desistência da Empresa Ismed Farmacêutica EIRELI, CNPJ: 
21.013.392.0001.01, em atender aos empenhos referentes aos itens 03 e 06, do Pregão Eletrônico 058/2018. Restou convocada a 2° classifi cada para 03, a licitante 
Supermedica  Distribuidora Hospitalar - CNPJ: 06.065.614/00001-38, com o valor unitário de R$ 3,8656 perfazendo o montante total de R$ 146.892,80. Cleber de Faria 
Silva – Secretario Municipal de Saúde.  Em 29 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Secretario Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a retifi cação do Edital de convocação do PSS 
001/2019 Edital nº 015 publicado no Diário Ofi cial de Contagem nº 4620 DE 15/07/2019.

Onde se lê: 

Médico da Família – 1º ao 4º Classifi cados

Leia-se:

Médico Psiquiatra – 1º Classifi cado
Médico da Família – 1º ao 4º Classifi cados

Contagem, 29 de julho de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

RETIFICAÇÃO do 015º resultado do PSS Nº 001/2019

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a retifi cação do 015º resultado do processo 
seletivo nº 001/2019 publicado no Diário Ofi cial de Contagem nº 4620 de 15/07/2019.

Onde se lê:

015º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 1º MARCELO DANTAS PEDROSA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 2º ISADORA THAMIRES PACHECO CELESTINO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 3º ESTELLA ELISABETH ANNE NILDA AZEVEDO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 4º CLARA NOVAIS MIRANDA DE ALMEIDA 5,00 CLASSIFICADO

Leia-se:

015º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO PSIQUIATRA 1º ISABELLA WENDLING HENRIQUE 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 1º MARCELO DANTAS PEDROSA 5,00 CLASSIFICADO
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MÉDICO DA FAMÍLIA 2º ISADORA THAMIRES PACHECO CELESTINO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 3º ESTELLA ELISABETH ANNE NILDA AZEVEDO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 4º CLARA NOVAIS MIRANDA DE ALMEIDA 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Cynthia Andrea Antão Pires
Jose Carlos Matos 
Juscelio Pereira da Silva
Wilton Batista de Santana Junior

Contagem, 29 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 019

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 19º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  30/07/2019 a  12/08/2019.

Médico Infectologista Pediátrica – 1º Classifi cado

Médico da Família – 1º e 9º Classifi cados

Contagem, 29 de julho de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 198, de 23 de janeiro de 2019 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seleti-
vo Simplifi cado - PSS nº 001/2019, segue abaixo a classifi cação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplifi cado nº 001/2019 após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios defi nidos no referido edital

019º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO INFECTOLOGISTA PEDIATRICA 1º ALINE MARTINS DE MELLO MEIRA 20,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 1º GABRIELA DE PADUA ROCHA CORREA 5,00 CLASSIFICADO
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MÉDICO DA FAMÍLIA 2º JESSICA ALVES LAGE SILVA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 3º BRUNO ROBERTO FREIRIA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 4º ALICE MAGALHAES SOUTO CUNHA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 5º WILLIAM PEREIRA ALVES 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 6º ARTHUR VIEIRA PIAU 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 7º MAYALU ALANE AMARAL MAIA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 8º LAURA COIMBRA TEIXEIRA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 9º LUCIO BRANDI NIFFINEGGER 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Cynthia Andrea Antão Pires
Jose Carlos Matos 
Juscelio Pereira da Silva
Wilton Batista de Santana Junior

Contagem, 29 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Secretario Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a retifi cação do Edital de convocação do PSS 
001/2019 Edital nº 005 publicado no Diário Ofi cial de Contagem nº 4591 de 31/05/2019.

Onde se lê: 

Médico Cirurgião  – 1º  Classifi cado.

Médico da Família – 1º Classifi cado.

Leia-se:

Médico Cirurgião  – 1º  Classifi cado.

Médico da Família – 1º e 2º Classifi cados.

Contagem, 29 de julho de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

RETIFICAÇÃO do 006º resultado do PSS Nº 001/2019

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a retifi cação do 005º resultado do processo 
seletivo nº 001/2019 publicado no Diário Ofi cial de Contagem nº 4591 de 31/05/2019..

Onde se lê:
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005º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO CIRURGIÃO 1º DYONISIO SAAD JOSÉ BICHARA 20,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 1º MARIANA DE OLIVEIRA SILVA 5,00 CLASSIFICADO

Leia-se:

005º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO CIRURGIÃO 1º DYONISIO SAAD JOSÉ BICHARA 20,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 1º MARIANA DE OLIVEIRA SILVA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 2º YULLE DE OLIVEIRA MARTINS 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Cynthia Andrea Antão Pires
Jose Carlos Matos 
Juscelio Pereira da Silva
Wilton Batista de Santana Junior

Contagem, 29 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 20º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  01/08/2019 a  10/08/2019.

Médico Clínico Geral – 1º Classifi cado.

Contagem, 30 de julho de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 198, de 23 de janeiro de 2019 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seleti-
vo Simplifi cado - PSS nº 001/2019, segue abaixo a classifi cação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplifi cado nº 001/2019 após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios defi nidos no referido edital

020º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 1º MARCIA MARQUES GUIMARAES 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Cynthia Andrea Antão Pires
Jose Carlos Matos 
Juscelio Pereira da Silva
Wilton Batista de Santana Junior

Contagem, 30 de julho de 2019.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 001/2018 - FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/SMS e a organização da sociedade civil Núcleo de Incentivo á Cidadania - NIC. OBJETO: Prorrogação de prazo. VIGÊNCIA: 
01/08/2019 a 29/10/2019. Contagem, 30 julho de 2019.

Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.104, DE 04 DE JULHO DE 2019*

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.04.1.03.122.0001.2012.33903900.0100 300.000,00

1.15.1.15.451.0017.2054.44906100.3100 1.440.253,05

1.07.1.04.122.0001.2132.44909300.0100 3.800.000,00

1.12.1.12.361.0029.2081.33903700.0101 164.253,49

1.02.1.04.122.0001.2011.33909300.0100 1.900,00
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1.12.1.12.361.0029.2081.33909300.0100 59.166,66

1.13.1.10.301.0040.2192.33909300.2149 700.000,00

1.12.1.12.365.0030.2088.33909200.0101 646,12

1.13.1.10.302.0041.1032.44905200.2149 150.000,00

1.15.1.15.451.0016.1004.44909200.0100 5.880,87

1.15.1.15.451.0016.1004.44906100.4190 3.000.000,00

1.15.1.15.451.0016.1004.44906100.4190 3.540.912,81

1.15.1.15.451.0017.2054.44906100.4190 1.982.956,04

1.15.1.15.451.0016.1004.44906100.3100 469.979,26

1.04.1.03.122.0001.2012.44905200.0100 10.230,00

TOTAL            15.626.178,30 

Art. 2º  Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.02.1.04.122.0001.2232.33504100.0100 1.900,00

1.04.1.03.122.0001.2012.33903900.0100 10.230,00

1.12.1.12.361.0029.2081.33903000.0101 164.253,49

1.12.1.12.361.0030.2087.33903900.0101 646,12

1.12.1.12.365.0029.2080.33504100.0100 59.166,66

1.15.1.15.451.0016.1004.44905100.0100 5.880,87

1.15.1.15.451.0016.1004.44905100.4190 3.000.000,00

1.15.1.15.451.0017.2054.44905100.4190 5.523.868,85

1.13.1.10.302.0041.1032.33909300.2149 700.000,00

1.23.1.04.122.0036.9002.33909900.3100 6.010.232,31

1.13.1.10.302.0041.2195.44905100.2149 150.000,00

TOTAL            15.626.178,30 

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.986, de 28 de dezembro de 2018, conforme parágrafos 
1º a 3º  e seus incisos.

Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 04 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

* Republicado por haver incorreções 
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DECRETO Nº 1.148, DE 30 DE JULHO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.13.1.10.122.0001.2108.33904900.0102                                                                         600.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.33903000.2148                                                                           30.924,40 

1.13.1.10.301.0040.2190.33909100.2148                                                                           26.061,18 

1.20.1.27.812.0054.2228.44905200.2124                                                                         200.000,00 

1.20.1.27.812.0054.2228.33903900.2124                                                                         100.000,00 

1.13.1.10.305.0044.2197.33903900.2150                                                                           10.526,25 

TOTAL                                                                         967.511,83 

Art. 2º  Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.13.1.10.122.0001.2108.31909200.0102                                                                         600.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.33903700.2148                                                                           56.985,58 

1.20.1.27.812.0054.2228.44905100.2124                                                                         300.000,00 

1.13.1.10.305.0044.2197.33903700.2150                                                                           10.526,25 

TOTAL                                                                         967.511,83 

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.986, de 28 de dezembro de 2018, conforme §§ 1º a 3º  e 
seus incisos.

Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.149, DE 30 DE JULHO DE  2019
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Abre crédito adicional suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do pará-
grafo único do art. 8º  da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e  art. 8º da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018; e

CONSIDERANDO a apuração de superávit fi nanceiro de exercício anterior, por meio do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2018,  no valor de R$ 1.547.381,75 
(um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente a recursos de alienação de bens com saldo con-
stante na conta corrente 151059-2 Agência 1633-0, do Banco do Brasil.

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte Valores (R$)

1.13.1.10.122.0001.2181.44905100.0292 1.547.381,75

TOTAL 1.547.381,75

Art. 2º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.986, de 28 de dezembro de 2018, conforme § 1º e seus 
incisos.

Art.  3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.150, DE 30 DE JULHO DE 2019

Declara de utilidade pública a área de terreno que menciona e dá outras providências.

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 de Município,

DECRETA:

Art.1º  Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, área de terreno medindo 5.674,54 m² 
(cinco mil seiscentos e setenta e quatro metros e cinquenta e quatro centímetros quadrados), neste Município, a ser decotada de terreno situado no lugar denomina-
do Valinho, Fazenda Santo Antônio, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem sob o nº 128.183, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V02A, de coordenadas N 7.797.901,2785m e E 592.060,5091m; deste segue confrontando com  POSSUIDOR: GERALDO FERREIRA ABADE, 
CPF:757.671.716-53, com azimute de 96°46'49" por uma distância de 32,60m, até interceptar o vértice V03, de coordenadas N 7.797.897,4300m e E 592.092,8790m ; 
deste segue com azimute de 124°10'38" por uma distância de 11,57m, até interceptar o vértice V03A, de coordenadas N 7.797.890,9292m e E 592.102,4528m ; segue 
em curva com raio de 69,04m, coordenada de centro N: 7.797.833,8083m e E: 592.063,6668 m; e desenvolvimento total de 101,75m, confrontando com a  ÁREA 
(34.583,36m2) REMANESCENTE DA GLEBA, MATRICULA: Nº128.183, com azimute de 166°23'45" por uma distância de 92,79m, até interceptar o vértice V03B, de coor-
denadas N 7.797.800,7418m e E 592.124,2784m ; deste segue com azimute de 208°36'52" por uma distância de 5,00m, até interceptar o vértice V03C, de coordenadas 
N 7.797.796,3525m e E 592.121,8838m; segue em curva com raio de 802,03m, coordenada de centro N: 7.797.412,2472m e E: 592.825,9569m; e desenvolvimento 
total de 59,67m, até interceptar o vértice V03D, de coordenadas N 7.797.742,9571m e E 592.095,2813m ; deste segue com azimute de 204°21'08" por uma distância 
de 70,23m, até interceptar o vértice V03E, de coordenadas N 7.797.678,9792m e E 592.066,3239m; segue em curva com raio de 14,30m, coordenada de centro N: 
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7.797.673,0846m e E: 592.079,3473m; e desenvolvimento total de 9,33m, até interceptar o vértice V03F, de coordenadas N 7.797.669,8631m e E 592.065,4197m ; 
deste segue com azimute de 166°58'36" por uma distância de 17,97m, até interceptar o vértice V03G, de coordenadas N 7.797.652,3565m e E 592.069,4690m; segue 
em curva com raio de 32,57m, coordenada de centro N: 7.797.645,0173m e E: 592.037,7388m; e desenvolvimento total de 19,00m, até interceptar o vértice V03H, 
de coordenadas N 7.797.633,6666m e E 592.068,2647m ; deste segue com azimute de 200°26'31" por uma distância de 80,15m, até interceptar o vértice CLZP0083, 
de coordenadas N 7.797.558,5620m e E 592.040,2710m ; deste segue confrontando com a propriedade de BAIRRO CAMPO AUTO, MUNICIPIO DE CONTAGEM, MG 
- CNPJ Nº18.715.508/0001-31, com azimute de 295°40'58" por uma distância de 15,00m, até interceptar o vértice V83A, de coordenadas N 7.797.565,0637m e E 
592.026,7511m ; deste segue confrontando com a  ÁREA (338.834,10m2) REMANESCENTE DA GLEBA, MATRICULA: Nº128.183, com azimute de 20°23'52" por uma dis-
tância de 78,77m, até interceptar o vértice V83B, de coordenadas N 7.797.638,8946m e E 592.054,2053m segue em curva com raio de 17,57m, coordenada de centro 
N: 7.797.645,0173m e E: 592.037,7388m; e desenvolvimento total de 10,25m, até interceptar o vértice V83C, de coordenadas N 7.797.648,9760m e E 592.054,8549m 
; deste segue com azimute de 346°58'36" por uma distância de 17,97m, até interceptar o vértice V83D, de coordenadas N 7.797.666,4829m e E 592.050,8056m; segue 
em curva com raio de 29,30m, coordenada de centro N: 7.797.673,0846m e E: 592.079,3473m; e desenvolvimento total de 19,11m, até interceptar o vértice V83E, de 
coordenadas N 7.797.685,1644m e E 592.052,6585m ; deste segue com azimute de 24°21'08" por uma distância de 70,24m, até interceptar o vértice V83F, de coorde-
nadas N 7.797.749,1510m e E 592.081,6198m; segue em curva com raio de 817,03m, coordenada de centro N: 7.797.412,2472m e E: 592.825,9569m; e desenvolvi-
mento total de 60,78m, até interceptar o vértice V83G, de coordenadas N 7.797.803,5362m e E 592.108,7159m ; deste segue com azimute de 28°36'52" por uma dis-
tância de 5,00m, até interceptar o vértice V83H, de coordenadas N 7.797.807,9255m e E 592.111,1104m; segue em curva com raio de 54,04m, coordenada de centro 
N: 7.797.833,8083m e E: 592.063,6668m; e desenvolvimento total de 79,65m, até interceptar o vértice V83I, de coordenadas N 7.797.878,5197m e E 592.094,0265m 
; deste segue com azimute de 304°10'38" por uma  distância de 40,51m, até interceptar o vértice V02A, onde teve início essa descrição. Todas as coordenadas aqui des-
critas estão georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45° WGr, tendo como 
o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 
Art.2º  A área de terreno de que trata o art. 1º deste Decreto destina-se à implantação de sistema viário.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução das obras de implantação de infraestrutura da via correrão por conta da Empresa Santa Clara Comércio e Empreendimen-
tos Ltda. 
Art.4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 30 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

JANDER MUNIZ FILARETTI 
Subsecretário Municipal de Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial

DECRETO Nº 1.151, DE 30 DE JULHO DE 2019

Altera o Decreto nº 125, de 09 de junho de 2017, que dispõe sobre a composição da Comissão de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo - CPOUS e dá outras provi-
dências.

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 e conforme 
o disposto na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010;

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 125, de 09 de junho de 2017 passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 1º .....................
..................................
V - .............................
a) Eduardo Eustáquio de Morais Đ titular;
...................................
...................................
VII - ............................
....................................
b) Thais Braga Alves – suplente.
..................................” (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

JANDER MUNIZ FILARETTI 
Subsecretário Municipal de Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial

DECRETO Nº 1.152, DE 30 DE JULHO DE 2019

Altera o Decreto nº 4.463, de 09 de agosto de 1991.
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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 4.463, de 09 de agosto de 1991, da seguinte forma:
Onde se lê: Marilene Eleides da Cruz.
Leia-se: Marileni Eleides da Cruz. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LUÍS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

Procuradoria Geral 
do Município

PROCURADORIA GERAL DE CONTAGEM
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA nº 28, de 29 de julho de 2019.
Autoriza a retirada de autos de processos judiciais junto às Secretarias das Varas Cíveis da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Contagem, Juizados Especiais e 
junto às Varas da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Contagem, Ministério Público e Tribunal de Contas de Minas Gerais.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o estagiário Lucas Liandro Caires Soares  – CPF 151.560.196-09 a retirar autos de processos judiciais em que o Município de Contagem for parte ativa, 
passiva ou interessada, junto às Secretarias das Varas Cíveis da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Contagem, Juizados Especiais e junto às Varas da Justiça 
Federal – Subseção Judiciária de Contagem, Ministério Público e Tribunal de Contas de Minas Gerais.

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

Contagem, 29 de julho de 2019.

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Procurador-Geral do Município
OAB/MG 116.464
Procuradoria Geral do Município de Contagem

Controladoria Geral 
do Município

EDITAL DE CITAÇÃO

A presidente da Comissão Processante constituída pela Portaria nº 048 de 25 de junho de 2019, publicada no Diário Ofi cial de Contagem de 26/06/2019, tendo em vista 
o que dispõe o art. 157 da Lei nº 2.160/90, promove, pelo presente edital, a citação de ARLINDO ALVES DOS SANTOS, matrícula nº. 137046, motorista, considerando 
que atualmente está em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, no prazo de 15 dias, a contar da publicação deste, comparecer à Corregedoria situada a Avenida João César 
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de Oliveira, nº. 6620, Bairro Beatriz, a fi m de apresentar defesa escrita nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 02/023/2019, sob pena de revelia, bem como, 
acompanhar o Processo a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Contagem, 18 de julho de 2019.

CAMILA GARCIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR

Secretaria Municipal 
de Administração

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO (02)
REFERÊNCIA:

PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 011/2019 - Registro de preços destinado à contratação de empresa especializada na prestação, sob demanda, de serviços de produção, 
concepção, planejamento, organização, coordenação, execução e ações de patrocínio, com viabilização, montagem de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, 
para atendimento aos diversos eventos do Município.
Senhores Licitantes,
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:
QUESTIONAMENTO ÚNICO:
A COMPLEXO MULTI USO ESPAÇO CINCO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº. 30.023,452/0001-50, interessada em 
participar do processo licitatório em referência, solicita as seguintes informações: 
Conforme Ata de impugnação de edital referente a pregão eletrônico 011/2019. 
RESPOSTA DA EQUIPE DE PREGÕES: A Equipe de Pregões, amparada pelo OFÍCIO SECEJ GAB Nº 0309/2019, de 25/07/2019, juntado aos autos, passa a responder: 
Relativamente ao questionamento de Qualifi cação Técnica item 08, do edital, subitem 8.1 “Certidão de registro regular no CREA (Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia) ...
Portanto, considerando o disposto acima descrito, acrescentamos que a referida Certidão de Registro Regular junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia), para a empresa e seus responsáveis técnicos, comprovando a habilitação para trabalhos desta natureza, (execução de instalação, montagem 
e reparo, de eventos temporários), sendo que para os proponentes, será exigido Engenheiro Civil / Mecânico, para trabalhos desta natureza para o Lote 06. Ficando a 
redação para este item da seguinte maneira: 
Pergunta:
Porque a não inclusão do ENGENHEIRO ELETRICISTA no lote 06 onde todos os itens são elétricos de responsabilidade de engenheiro elétrico.
RESPOSTA:
Explicitamos que todos os itens do referido lote, com exceção do ITEM 07 — TORRE DE ILUMINAÇÃO - HORIZONTAL — 600.000 LÚMENS, são de montagem simples 
necessitando apenas de um eletricista ou outro profi ssional capacitado nesta área, não sendo essencial um engenheiro eletricista. Ademais, foi exigido engenheiro 
mecânico, pois o único item de montagem complexa, que consta na mencionada torre de iluminação (ITEM 07) é o gerador, sendo impossível sua manutenção e seu 
reparo, caso necessário, se não houver a presença deste profi ssional no local. Apenas por este motivo que se faz necessário o Engenheiro por ser uma montagem com 
um certo grau de complexidade que exige manutenção.
Contagem, 30/07/2019.
Equipe de Pregões

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2019
PROCESSO N.º 059/2019
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON
VIGÊNCIA DA ATA: 19 DE JULHO DE 2019 À 19 DE JULHO DE 2020

AOS 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA, COMO 
DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM  PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: NICKVALLE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA- ME
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LOTE 82

ITEM DESCRIÇÃO UN

QUANTIDA-
DE ESTIMA-
DA PMC

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
TRANSCON TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   
REGISTRADO R$ VALOR  TOTAL R$

1

PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 90 METROS, FOLHA BRANCA, 
PICOTADA, MACIA, APROVADO PELO INMETRO - FARDO COM 
4 ROLOS DE 90 METROS (MARCA REFERÊNCIA BOB, IGUAL OU 
SUPERIOR) ROLO 75 0 75 BOB R$ 11,38 R$ 853,50

2

PAPEL HIGIÊNICO, DE BOA QUALIDADE (PAPEL NÃO RECI-
CLADO), FOLHA ÚNICA OU SIMPLES, PICOTADO, GOFRADO, 
PRODUZIDAS COM 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, NA COR 
BRANCO-NEVE, ROLÃO, SEM PERFUME, MEDINDO 10CM X 
300 METROS.  ROLO 13.650 80 13.730 NC PAPÉIS R$ 5,75 R$ 78.947,50

3

PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, MACIO, PICOTADO E TEX-
TURIZADO, FOLHA ÚNICA OU SIMPLES, ROLO DE 30 METROS. 
COMPOSIÇÃO: 100%
FIBRAS CELULÓSICAS, FARDOS COM 64 UNIDADES. FD 84.500 200 84.700 DO LAR R$ 34,20 R$ 2.896.740,00

4

PAPEL TOALHA, EXTRA-BRANCO, FABRICADO COM 100% 
CELULOSE VIRGEM DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, COM ALTA 
ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA AO ÚMIDO, ACONDICIONADOS 
EM EMBALAGENS DE PAPEL KRAFT, PRÁTICAS E SEGURAS, 
INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS, DE 22,5 X 20,7 CM, 
EMBALADO EM FARDO OU PACOTE COM 1250 FOLHAS FD 72.700 1.500 74.200 NC PAPÉIS R$ 9,75 R$ 723.450,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 3.699,991,00 (Três milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 30/07/2019

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 110/2018/SRP PA. 005/2018 PE. 003/2018 ATA DE RP.026/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATADA: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
OBJETO: SUPRESSÃO CONTRATUAL DA IMPORTÂNCIA DE R$ 5.082,00 (CINCO MIL E OITENTA E DOIS REAIS), EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 3,65% (TRÊS VÍRGU-
LA SESSENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A REDUÇÃO QUANTITATIVA DE 06 (SEIS)  BIOMBOS DIVISORES DE AMBIENTES 
EM ALUMÍNIO. 
ASSINADO: 12/07/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 29 de julho de 2019.

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 001/2016 – PA NÚMERO 084/2016
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO CMN NÚMERO 3922/2010 E PORTARIA MPS 



"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.

Contagem, 30 de julho de 2019 Página 19 de 45 Diário Oficial de Contagem - Edição 4631

NÚMERO 519/2011 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS AO RPPS, PARA RECEBIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EM FUNDOS DE INVESTIMENTO, DE 
RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS À UNIDADE GESTORA DO RPPS DE CONTAGEM/MG

Comissão Permanente de Licitações solicita a adjudicação do objeto à empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ NÚMERO 00.360.305/0001-04, para recebimento de 
aplicações fi nanceiras, em fundos de investimento, de recursos fi nanceiros vinculados à unidade gestora do RPPS de Contagem/MG

Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta licitação à empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ NÚMERO 00.360.305/0001-04, Credenciamento número 001/2016 – Processo Admi-
nistrativo número 084/2016, homologo parcialmente a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 29 de julho de 2019.

LUÍS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO
.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 014/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 068/2019.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO, PLATAFORMA STEP PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DE DOIS NÚCLEOS E UM SUBNÚCLEO DO CONVÊNIO Nº 
823570/2015, REFERENTE AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE- PELC – PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE, LEGADO PARA O MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

Dotação Orçamentária: 1201.27.812.0077.2100
Natureza da Despesa: 449052 -99
Fonte: 2224

DESPACHO:
Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- CNPJ Nº 
00.152.687/0001-80, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO, PLATAFORMA STEP PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DE DOIS NÚCLEOS E UM SUBNÚCLEO DO 
CONVÊNIO Nº 823570/2015, REFERENTE AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE- PELC – PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE, LEGADO PARA O MUNICÍPIO 
DE CONTAGEM. Valor total estimado da despesa R$ 9.594,00 (nove mil reais, quinhentos e noventa e quatro reais).

Danielle Venâncio Magalhães
Diretora de Licitações, Contratos e Parcerias

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso V, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- 
CNPJ Nº 00.152.687/0001-80, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO, PLATAFORMA STEP PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DE DOIS NÚCLEOS E UM SUBNÚ-
CLEO DO CONVÊNIO Nº 823570/2015, REFERENTE AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE- PELC – PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE, LEGADO PARA O 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM. Valor total estimado da despesa R$ 9.594,00 (nove mil reais, quinhentos e noventa e quatro reais).

Publique-se.

Contagem, 29 de julho de 2019

Luis André de Araújo Vasconcelos
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Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 012/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 099/2019

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL “MINAS GERAIS” DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSO-
AL, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2132
NATUREZA DA DESPESA: 339039-68
FONTE: 0100

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1131.10.122.0001.2194
NATUREZA DA DESPESA: 339039-68
FONTE: 2100

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INS-
TITUCIONAIS CNPJ – 13.237.191/0001-51 para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL “MINAS GERAIS” DE ATOS DE 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. Valor estimado de R$ 101.967,09 (cento e um mil, 
novecentos e sessenta e sete reais e nove centavos).

Danielle Venâncio Magalhães
Diretora de Licitações, Contratos e Parcerias

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 25, Caput, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS CNPJ – 13.237.191/0001-51 para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL “MINAS GERAIS” DE ATOS DE 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. Valor estimado de R$ 101.967,09 (cento e um mil, 
novecentos e sessenta e sete reais e nove centavos).

Publique-se.

Contagem, 29 de julho de 2019

Luis André de Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 29 de julho de 2019.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 026/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 076/2019
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI COM SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A EQUIPAMEN-
TOS, SOFTWARE E SISTEMAS DATA CENTER LOCAL, EM NUVEM,  E SEUS RACKS ANEXOS OU DE DISTRIBUIÇÃO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
INOVAÇÃO ASSIM COMO PRODUTOS E ASSINATURAS MICROSOFT OFICCE 365 E AZURE – STII, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – PMC,  JUNTO COM MONI-
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TORAMENTO DOS MESMOS.

Dotação Orçamentária: 1091.04.126.0060.2071.33904000-0100. 

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 a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

LOTE LICITANTE VENCEDORA VALOR TOTAL

01 INFOSHOT SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP R$ 498.000,00

TOTAL GERAL ==============================================Đ R$ 498.000,00

O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$ 498.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Reais), estando o valor mensal dos serviços descritos na proposta 
fi nal ajustada apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, nos autos.

Eliana Alves da Silva
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora LICITANTE INFOSHOT SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP – CNPJ NÚMERO 09.505.945/0001-30, na modalidade 
Pregão Eletrônico número 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO número 076/2019, homologo a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 29 de julho de 2019.

Luis André de Araújo Vasconcelos
Subsecretário de Administração

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO (03)
CORREÇÃO
REFERÊNCIA:

PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 011/2019 - Registro de preços destinado à contratação de empresa especializada na prestação, sob demanda, de serviços de produção, 
concepção, planejamento, organização, coordenação, execução e ações de patrocínio, com viabilização, montagem de infraestrutura e fornecimento de apoio logísti-
co, para atendimento aos diversos eventos do Município.

Senhores Licitantes,
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:
QUESTIONAMENTO ÚNICO:
A COMPLEXO MULTI USO ESPAÇO CINCO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº. 30.023,452/0001-50, interessada em 
participar do processo licitatório em referência, solicita as seguintes informações: 
Conforme Ata de impugnação de edital referente a pregão eletrônico 011/2019. 
RESPOSTA DA EQUIPE DE PREGÕES: A Equipe de Pregões, amparada pelo OFÍCIO SECEJ GAB Nº 0309/2019, de 25/07/2019, juntado aos autos, passa a responder: 
Relativamente ao questionamento de Qualifi cação Técnica item 08, do edital, subitem 8.1 “Certidão de registro regular no CREA (Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia) ...
Portanto, considerando o disposto acima descrito, acrescentamos que a referida Certidão de Registro Regular junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia), para a empresa e seus responsáveis técnicos, comprovando a habilitação para trabalhos desta natureza, (execução de instalação, montagem 
e reparo, de eventos temporários), sendo que para os proponentes, será exigido Engenheiro Civil / Mecânico, para trabalhos desta natureza para o Lote 06. Ficando a 
redação para este item da seguinte maneira: 
Pergunta:
Porque a não inclusão do ENGENHEIRO ELETRICISTA no lote 06 onde todos os itens são elétricos de responsabilidade de engenheiro elétrico.
RESPOSTA:
Observando os itens do referido lote, trata-se de itens de montagem complexa voltados para a área de iluminação, com exceção do ITEM 07 – TORRE DE ILUMINAÇÃO 
– HORIZONTAL – 600.000 LÚMENS, que possui gerador, por isso sua manutenção é da área mecânica. Assim, acatamos a impugnação para fazer constar no Edital a 
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necessidade de engenheiro civil OU engenheiro mecânico OU engenheiro eletricista.
Contagem, 30/07/2019.
Equipe de Pregões
ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MG - CREA/MG
REFERÊNCIA:

PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 011/2019 - Registro de preços destinado à contratação de empresa especializada na prestação, sob demanda, de serviços de produção, 
concepção, planejamento, organização, coordenação, execução e ações de patrocínio, com viabilização, montagem de infraestrutura e fornecimento de apoio logísti-
co, para atendimento aos diversos eventos do Município.

Senhores Licitantes,
Em atendimento à determinação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MG, CREA/MG, contida no OFÍCIO NÚMERO 002/2019 – REG1/MET, de 
30/07/2019, juntado aos autos do processo acima referenciado, vimos informar que para as atividades de montagem e desmontagem de palco, tanto o Engenheiro Civil 
quanto o Engenheiro Mecânico, possuem atribuições que lhes permitem executar a atividade. 
Contagem, 30/07/2019.
Equipe de Pregões

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA 

PREGÃO ELETRONICO N.º 025/2019 - PROCESSO N° 073/2019 – EDITAL N° 043/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, PROGRAMA DE SEGURANÇA DE REDE E SERVIDORES INCLUINDO RESPECTIVOS HARDWARES NECESSÁRIOS 
PARA PROTEÇÃO, GESTÃO E CONTROLE TECNOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE REDE.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

A impugnação supramencionada é intempestiva, conforme explicita o art. 41, § 2º, da Lei Federal 8.666/93.

“Art.41.A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”
“§2oDecairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fi zer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as 
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

Item 4.7  do edital - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, através do site www.licitacoes-e.com.br, ou através do e-mail 
cpl.contagem@contagem.mg.gov.br ou pessoalmente, na sala da comissão permanente de licitações, a partir da publicação do aviso do edital até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fi xada para abertura das propostas, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Como vimos, o prazo  para apresentação de Impugnação é de até dois dias úteis antes da data fi xada para abertura da sessão pública.  O encaminhamento via e-mail 
da Impugnação, que originou este expediente, ocorreu em 29/07/2019 às 18h26min. (horário de Brasília), sendo manifestamente intempestiva a medida buscada, pois 
vejamos: 
A data da sessão de abertura está designada para o dia 31/07/2019 às 09h00min. Conforme o ensinamento do mestre Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, “A contagem do 
prazo para impugnação se faz com a observância da regra geral do art. 110 da Lei nº 8.666/1993, tendo por termo inicial a data estabelecida para o da apresentação 
da proposta”. Para facilitar o entendimento, exemplifi ca a seguinte situação: “O dia 31 foi fi xado para a realização da sessão e, na forma da contagem geral de prazos, 
não se computa o dia do início. O primeiro dia na contagem regressiva é o dia 30; o segundo, o dia 29, até o último minuto do encerramento do expediente no órgão, 
poderá o licitante e qualquer cidadão impugnar o edital ou requerer esclarecimentos.” 
DO HISTORICO DA PEÇA IMPUGNATORIA 

Requer a Impugnante que o processo em epigrafe seja anulado face a ilegalidade em razão do direcionamento para apenas um fabricante, qual seja, a BlockBit, para 
que um novo Termo de Referência seja publicado, para proporcionar a participação de outros fabricantes do mercado, uma vez que essa demanda propicia esta partici-
pação. 
III - ANÁLISE: 
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o procedimento licitatório, na modalidade Pregão, rege-se pela Lei Federal nº 10.520/02, bem como pela Lei nº 8.666/93. 
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralida-
de, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 
nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específi co objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12º deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de 
outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).
No que concerne aos cálculos apresentados na impugnação, julgamos incorreto o entendimento da licitante, onde aponta “volumetria de interfaces muito maior do 
que a capacidade do equipamento, ou seja, um rigorismo que restringe a participação dos demais licitantes e para agravar a situação, a Prefeitura de Contagem estará 
adquirindo equipamentos que não suportaram a necessidade especifi cada:”, inclui ainda tabelas demonstrativas para embasar a alegação. 
Informamos à licitante que, somadas as velocidades das portas 10/100/1000 e comparados ao throughput mínimo (conforme item 10.5.5 do edital) do equipamento, 
não signifi ca necessariamente que o equipamento irá trafegar na velocidade total das portas. 
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Se assim fosse, não faria sentido a aquisição dos equipamentos uma vez que o Município estaria adquirindo um equipamento aquém de suas necessidades.
É do conhecimento da licitante que os equipamentos existentes no mercado possuem uma quantidade de portas superior a capacidade máxima de trafego, desta forma 
a quantidade das portas de rede exigidas no equipamento, justifi ca-se pela redundância de portas no appliance, não inutilizando o equipamento em caso de queima de 
portas, por exemplo.
Ademais, a Licitante incorre em erro ao afi rmar deliberadamente que os equipamentos descritos estão vinculados a um único fabricante, isto porque as especifi cações 
técnicas do o objeto de licitação em foco da impugnação foi levantado pelos técnicos da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação para atender a real 
necessidade da Prefeitura Municipal de Contagem. 
Incorre em erro maior ainda ao alegar que existe direcionamento nas especifi cações do objeto de compra de produtos, uma vez que é exigida a confi guração mínima 
dos equipamentos. Não impedindo a ampla concorrência, uma vez que os datasheets de diversas fabricantes possuem especifi cações mínimas que atendem as exigên-
cias do Edital, como pode ser conferido nos links abaixo:
PALOALTO - https://www.paloaltonetworks.com/products/secure-the-network/next-generation-fi rewall/pa-800-series
FORTGATE - https://www.danresa.com.br/fortinet/produtos-fortigate.html
CISCO - https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/fi repower-1000-series/datasheet-c78-742469.html?wcmmode=disabled
SOPHOS - https://www.sophos.com/en-us/medialibrary/pdfs/factsheets/sophos-xg-series-appliances-brna.pdf
SONICWALL - https://d3ik27cqx8s5ub.cloudfront.net/media/uploads/2019/06/Datasheet-TZ-Series-US.pdf
Pelo exposto, concluo que, embora INTEMPESTIVA a presente Impugnação foi analisada pela Referência Técnica da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inova-
ção da Prefeitura de Contagem Sra. Carina Claudio Oliveira (Diretora de Política e Inovação de TI), em 30/07/2019, ante observância ao direito de petição, no entanto, 
não assiste razão à empresa EXPANSÃO IT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.
IV-DA CONCLUSÃO E JULGAMENTO   
Desta feita, decido pela IMPROCEDENCIA da presente impugnação apresentada pela EXPANSÃO IT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, visto que, as premis-
sas editalícias não se tratam de direcionamento nem tão pouco restrição à participação de variados fabricantes, permanecendo data do dia 31 de Julho de 2019, as 
09h00min (horário de Brasília) para abertura do certame. 

Contagem, 30 de julho de 2019.

Eliana Alves da Silva
Pregoeira

DECISÃO

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA 

PREGÃO ELETRONICO N.º 025/2019 - PROCESSO N° 073/2019 – EDITAL N° 043/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, PROGRAMA DE SEGURANÇA DE REDE E SERVIDORES INCLUINDO RESPECTIVOS HARDWARES NECESSÁRIOS 
PARA PROTEÇÃO, GESTÃO E CONTROLE TECNOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE REDE.

De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Pregoeira, RATIFICO a Decisão proferida quanto à Impugnação inter-
posta pela EXPANSÃO IT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, conhecendo da mesma, para negar-lhe provimento, consoante as razões acima expostas.

Contagem, 30 de julho de 2019. 

________________________________
LUÍS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.770
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; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 02457/2019-10A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, pelo período de 
1º(primeiro) de agosto de 2019 à 31 de julho de 2021, à servidora SARAH REGINA DE GUERREIRO SOARES, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfer-
magem – 30H, Nível VI-A, Padrão “P-12”, matrícula nº. 182048, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; e deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do 
Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2019.
LUÍS ANDRE DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.771
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O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo nº. 02982/2019-10A; nos termos do 
artigo 31 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Nutricionista, Nível VIII-A, Padrão “P-6”, 
matrícula nº. 200011, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a servidora GIZLEYANGELA GOESE, a partir de 20 de maio de 2019; devendo a servidora apresentar à 
Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob 
pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.772
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo nº. 02982/2019-10A; nos termos do 
artigo 31 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Nutricionista, Nível VIII-A, Padrão “P-10”, 
matrícula nº. 130077, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a servidora GIZLEYANGELA GOESE, a partir de 20 de maio de 2019; devendo a servidora apresentar à 
Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob 
pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.773
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; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 03487/2019-10A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, pelo período de 
1º(primeiro) de setembro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, à servidora FERNANDA CRISTINA DA SILVA LOPES FERREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de 
Enfermeiro – 20H, Nível VIII-A, Padrão “P-8”, matrícula nº. 200239, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; e deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos 
do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo 
Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2019.
LUÍS ANDRE DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.774
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo Ad-
ministrativo nº. 04396/2019-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II 
da Lei Orgânica deste Município, à servidora ELIZABETH APARECIDA DE MELO OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo I, Nível IV, 
Grau “N”, matrícula nº. 1097373, lotada na Secretaria Municipal de Administração, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2019 a 31 de agosto de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.775
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo Ad-
ministrativo nº. 06006/2019-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II 
da Lei Orgânica deste Município, à servidora PATRICIA DE MELLO, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P-10”, matrícula 
nº. 1359505, lotada na Secretaria Municipal de Administração, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2019 a 30 de setembro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.776
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Memorando GAB/GP N° 0517/2019, e o ofício SMS/GAB Nº 
844/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde; fundamentado no art. 94, da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto n° 9.515, 
de 13 de setembro de 1996; CONCEDE autorização para se ausentar de suas funções no Município, para participar do curso “ESC 2019 European Society of Cardiology, 
na Cidade de Paris / França, pelo período de 29 de agosto de 2019 a 05 de setembro de 2019, ao servidor ALEXANDRE ANDRADE LEITE, matrícula 128006, detentor de 
cargo de provimento efetivo de Médico Clínico Intesivo-24H, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2019.



"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.

Contagem, 30 de julho de 2019 Página 25 de 45 Diário Oficial de Contagem - Edição 4631

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.777
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Memorando GAB/GP N° 0516/2019, e o ofício SMS/GAB Nº 
845/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde; fundamentado no art. 94, da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto n° 9.515, 
de 13 de setembro de 1996; CONCEDE autorização para se ausentar de suas funções no Município, para participar do curso “LAF 2019 – Colorectal”, na Cidade de Or-
lando/Flórida nos Estados Unidos, pelo período de 14 de agosto de 2019 a 16 de agosto de 2019, ao servidor ANISIO BORGES ASSUNPÇAO, matrícula 138056, detentor 
de cargo de provimento efetivo de Médico Cirurgião-24H, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.778
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo 
Administrativo nº. 05710/2019-01A; RESOLVE:
 Art.1º Conceder FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, à Servidora FABIANA RODRIGUES DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Civil, Nível X, Padrão “P-5”, matrícula nº. 1362280, lotada na 
Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2019 a 31 de julho de 2019; e, TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 23.540, 
datado de 14 de junho de 2019.
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015 pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2019 a 31 de julho de 2019, a designação para exercer Fun-
ção de Confi ança de Chefe de Turma da Guarda Municipal, Referência FC-12, CFC-408, a servidora citada no Artigo 1º deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.788
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 23.675, datado de 16 de julho de 2019, a nomeação de THAYS DE OLIVEIRA MARTINS, para cargo em comissão 
DAM-9, código SEDUC.DAM9.02.06, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de publica-
ção deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Secretária Municipal de Educação, de acordo 
com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 434, de 20 de março de 2018, e suas alterações conforme abaixo descrito:
THAYS DE OLIVEIRA MARTINS, cargo em comissão DAM-7, código SEDUC.DAM7.11.11;
LOUANE DE MACEDO MORAIS, código SEDUC.DAM9.02.06.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.789
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 
2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; DESIGNA para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), a servidora 
abaixo relacionada, nomeada para cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir da publicação deste Ato Administrativo.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

LOUANE DE MACEDO MORAIS GEM-2
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.790
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O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERAR, do cargo em comissão DAM-6, a servidora ANA PAULA ASSIS DE CAMARGO BARBOSA, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, designada para responder pela UBS Eldorado XV, a partir de 1º(primeiro) de julho de 2019; devendo a servidora apresentar à Superin-
tendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de 
retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de julho de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.794
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 92 da Lei Orgânica; considerando o disposto no Artigo 78, da Lei Municipal nº 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONVOCA, por estrita e urgente necessidade de serviço, a partir de 29 de julho de 2019, o servidor CLEBER FARIA SILVA, matrícula 
nº. 203600, na condição de Agente Político, designado para responder pela Secretaria Municipal de Saúde, para interromper seu período de férias regulamentares, 
referente ao exercício de 2018, programado para o período de 15 de julho de 2019 a 02 de agosto de 2019, fi cando o gozo dos dias convocados (restantes) postergado 
para época oportuna.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

PORTARIA SMDUH Nº 009/2019

Altera a Portaria SMDUH nº 003/2019, que institui a Comissão de Monitoramento e Avaliação 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, resolve:
Art. 1º - Alterar a composição da 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, onde lê-se:
I - Comissão de Monitoramento e Avaliação
Membros:
Tonny Anderson Santos - Matrícula – 149562-0 

Kênia Moura Borges Said Souza– Matrícula: 149466-6

Valdecir Junior Fernandes - Matricula: 36044-9

Art. 2º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 30 de julho de 2019.

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 061 GAB/COMANDO/GCC, DE 29 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a homologação do Ato de Resultado Final da 3ª e 4ª Turma do Curso de Formação Para o Porte de Armamento Letal.



"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.

Contagem, 30 de julho de 2019 Página 27 de 45 Diário Oficial de Contagem - Edição 4631

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM e o COORDENADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de 
suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o artigo 12 da Lei n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
CONSIDERANDO o artigo 29 do Decreto n° 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisi-
ção, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de 
Armas;
CONSIDERANDO o Decreto n° 510, de 22 de maio de 2015, que regulamenta o uso de arma de fogo de calibre permitido pelo Guarda Municipal de Contagem e dá 
outras providências;

CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto nº 1.070, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal 
de Contagem e dá outras providências.
CONSIDERANDO o OF/SEDSCON/GAB/Nº 984/2017, de 13 de setembro de 2017, relativo à solicitação de ministração do Curso de Formação de Armamento Letal e a 
posterior aprovação exarada no respectivo documento.
RESOLVEM:
Homologar o Ato de Resultado Final da 3ª e 4ª Turma do Curso de Formação Para o Porte de Armamento Letal/2019.

ATO DE RESULTADO FINAL 
3ª E 4ª TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO 
PARA O PORTE DE ARMAMENTO LETAL/2019

N° GUARDA CIVIL MATRÍCULA RESULTADO

01 GCC FABIANA DE ALMEIDA VIEIRA FERNANDES 36.227-1 APROVADO

02 GCC ALISSON CUSTÓDIO FERREIRA 36.177-1 APROVADO

03 GCC DANIEL GONÇALVES DOS REIS 36.203-4 APROVADO

04 GCC DELSON CAIO MARTINS 36.208-5 APROVADO

05 GCC RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA MACIEL 36.296-4 APROVADO

06 GCC EMERSON RODRIGO DOS SANTOS 36.223-9 APROVADO

07 GCC FABIO PASCOAL DAMASCENO 36.232-8 APROVADO

08 GCC JAVER RATES DE CARVALHO 36.252-2 APROVADO

09 GCC MARCUS VINICIUS DA SILVA 36.285-9 APROVADO

10 GCC ATILLA CHAUMERIX RODRIGUES MARTINS 50.235-6 APROVADO

11 GCC BRUNO RIBEIO DE ANDRADE 42.387-4 APROVADO

12 GCC PHELIPE AUGUSTO SANTOS 50.244-5 APROVADO

13 GCC INGRID DE OLIVEIRA FREITAS 48.616-7 APROVADO

14 GCC JOSÉ ROBERTO DOURADO DE OLIVEIRA 44.683-1 APROVADO

15 GCC LAIZ CRISTINA ELIAS 44.681-5 APROVADO

16 GCC ANTÔNIO INÁCIO DE ARAÚJO FILHO 33.787-0 APROVADO

17 GCC VALDECI SANTOS LEÃO 36.315-4 APROVADO

18 GCC THAMIRES AMÉRICA ASSIS SILVA PEREIRA 42.366-1 APROVADO

19 GCC KATIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 42.339-4 APROVADO

20 GCC PAULO HENRIQUE DE DEUS MACHADO 44.663-7 APROVADO

21 GCC JÔNATAS SAMUEL DA SILVA DINIZ 42.329-7 APROVADO

22 GCC JOÃO PAULO SILVA RODRIGUES 42.327-0 APROVADO

23 GCC PABLO HENRIQUE DE MELLO 50.230-1 APROVADO

24 GCC LEONARDO DE PAULA MARTINS 42.342-4 APROVADO

25 GCC FLAVIO DAMIÃO DE PAULA  42.320-3 APROVADO

26 GCC THIAGO FELIPE CÚSTODIO DE ALCANTARA 44.645-9 APROVADO

27 GCC DIEGO ALVES FLAURINDO 44.676-9 APROVADO

28 GCC KAMILA LUZIA DOXA SANTOS 42.338-6 APROVADO

29 GCC ÁLVARO PATRÍCIO TORRES SILVA 50.236-7 APROVADO

30 GCC PHILIPPE AUGUSTO LOPES FERREIRA 34.683-7 APROVADO

LEVI DE SOUSA SAMPAIO 
Comandante da Guarda Civil de Contagem 
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EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil de Contagem

Secretaria Municipal 
de Educação

PORTARIA SEDUC Nº. 41, DE 29 DE JULHO DE 2019.

Torna sem efeito a Portaria Seduc nº. 40 de 23 de julho de 2019 que dispõe sobre a criação da Comissão Provisória de Licitação do Programa Pró-Escola com Recursos 
Provenientes do Caixa Escolar, instituído pela Portaria Seduc nº. 10, de 20 de fevereiro de 2019, Cancela a Licitação CONVITE Nº 001/2019 Requisição de Serviços Nº 
001/2019 de 24/07/2019 para reformas na Escola Municipal “René Chateaubriand Domingues”

A SECRETÁRIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº. 247, de 29 de dezembro de 2017; Decreto nº. 29, de 18 de 
março de 2013; Decreto nº 434, de 20 de março de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeitos a Portaria Seduc nº. 40 de 23 de julho de 2019 que dispõe sobre a criação da Comissão Provisória de Licitação do Programa Pró-Escola com 
Recursos Provenientes do Caixa Escolar, publicada no Diário Ofi cial do Munícipio de Contagem no dia 24 de julho de 2019, edição 4627.

Art. 2º Cancelar a Licitação CONVITE Nº 001/2019 Requisição de Serviços Nº 001/2019 de 24/07/2019 Escola Municipal “René Chateaubriand Domingues, publicado no 
Diário Ofi cial do Munícipio de Contagem no dia 24 de julho de 2019, edição 4627.   

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Contagem, 29 de julho de 2019. 

SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem-Funec

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 046/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR HEITOR VILLA LOBOS DA ESCOLA MUNICIPAL 
HEITOR VILLA LOBOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA ETAPA ESTADUAL DO JEMG A SER REALIZADO EM UBERLÂNDIA -MG

VALOR: r$ 7.000 (sETE MIL REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100–  FONTE: 0101

ASSINADO: 26/07/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 076/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JULIA KUBITSCHEK DE OLIVEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULIA KUBITSCHEK 
DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
 VALOR: 90.094,61 (nOVENTA MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS.)
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DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100 E 44504100  FONTE: 0101
1.12.1.12.365.0029.2080  - NATUREZA:   33504100 E 44504100 FONTE: 0101

ASSINADO: 19/07/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

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

06024/2019-02A JOSE CONRADO DIAS 

06094/2019-02A ANTONIO MARIA DA SILVA 

06196/2019-02A FRANCISCO JOORGE DE MOURA 

06224/2019-02A EDSON MAURO DA CUNHA PINHEIRO 

06397/2019-02A JOÃO EVANGELISTA DE FARIA

06383/2019-02A CONSTRUTORA BRISMA LTDA

06400/2019-02A FELISBERTO BATISTA GARCIA

06458/2019-02A JOCELY SARTORI SOARES 

06499/2019-02A AMÉRICA FUTEBOL CLUBE 

06656/2019-02A ZELIA DA SILVA DANGELO

06609/2019-02A LOURIVAL LIBERTADOR COUTINHO 

09737/2019-02A PEDRO GONÇALVES DA SILVA 

09685/2019-02A ROBSON INÁCIO JORGE DA COSTA 

09801/2019-02A PATRICIA GOULART TRINDADADE

09825/2019-02A ZELIA PEREIRA PINTO

09131/2019-02A ALEXANDRE LUIZ ESTEVAM

09920/2019-02A MARA LUCIA HORTA BRASILEIRO

09921/2019-02A DIONE MARGARETH TEIXEIRA 

09949/2019-02A VICENTE DE PAULA FARIA DA ROCHA 

09938/2019-02A ROGERIO DE MACEDO BARROSO

09951/2019-02A VICENTE DE PAULA FARIA DA ROCHA 

09952/2019-02A MANOEL FARIA DA ROCHA 

09953/2019-02A MANOEL FARIA DA ROCHA 

10051/2019-02A ROSILENE APRARECIDA SILVA CAETANO

09978/2019-02A LUCIANO DE ANDRADE 

08433/2019-02A LPCCONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

07269/2019-02A FRANCISCA DE OLIVERA SILVA

10856/2019-02A ANTONIO DIAS DA SILVA 

08136/2019-02A TONINHO IMÓVEL LTDA
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10859/2019-02A JOSÉ DOS SANTOS SOBRINHO

09964/2019-02A IDAEL JOSÉ DE OLIVEIRA

09965/2019-02A IDAEL JOSÉ DE OLIVEIRA

10134/2019-02A JAIRO LUIZ DE OLIVEIRA 

08432/2019-02A NONOLAR EMPREENDIMENTOS LTDA

09771/2019-02A CLOVIS LUIZ MOURA

09161/2019-02A FERNADO PETTINTI CAETANO

JAMERSON T. SILVA

Matrícula: 43.449-3
Diretor de Cadastros Tributários

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO - 1ª Instância Administrativa

A Superintendência de Tributação faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Nº/PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE DECISÃO Nº/DECISÃO

11486/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS DILMA RAIMUNDA GONÇALVES ANDRÉ IMPROCEDENTE 01.445

08596/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ITAMAR RODRIGUES DO AMARAL IMPROCEDENTE 01.443

20844/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE  APARECIDO DE AQUINO IMPROCEDENTE 01.446

10414/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS PAULO FERREIRA DOS SANTOS IMPROCEDENTE 01.444

00692/2019-05A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS IVANI BARNABE NICACIO IMPROCEDENTE 01.447

11908/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS PAULINA MARIA LIMA IMPROCEDENTE 01.448

08156/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS TEREZINHA MARIA RODRIGUES IMPROCEDENTE 01.449

Ficam os contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso voluntário, conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO - 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

RETIFICAÇÃO DE DECISÃO DO PROCESSO ABAIXO RELACIONADO, PUBLICADO NO DOC. EDIÇÃO DE Nº 4445, DE 15/10/2018.

Nº/PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE  DECISÃO

18760/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
ONDE SE LÊ: "IMPROCEDENTE" - 
LEIA-SE: "PROCEDENTE" 28.373

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO - 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

RETIFICAÇÃO DE DECISÃO DO PROCESSO ABAIXO RELACIONADO, PUBLICADO NO DOC. EDIÇÃO DE Nº 4456, DE 08/04/2019.

Nº/PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE  DECISÃO

07056/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSÉ MOREIRA SANTANA
ONDE SE LÊ: "IMPROCEDENTE" - 
LEIA-SE: "PROCEDENTE" 00.191

    

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO - 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   

RETIFICAÇÃO DE DECISÃO DO PROCESSO ABAIXO RELACIONADO, PUBLICADO NO DOC. EDIÇÃO DE Nº 4457, DE 09/04/2019.  

Nº/PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE  DECISÃO

08518/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS TEREZINHA APARECIDA DE PAULA LIMA
ONDE SE LÊ: "IMPROCEDENTE" - 
LEIA-SE: "PROCEDENTE" 00.564

    



"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.

Contagem, 30 de julho de 2019 Página 31 de 45 Diário Oficial de Contagem - Edição 4631

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO - 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   

RETIFICAÇÃO DE DECISÃO DO PROCESSO ABAIXO RELACIONADO, PUBLICADO NO DOC. EDIÇÃO DE Nº 4398, DE 03/08/2018.  

Nº/PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE  DECISÃO

22962/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA VILELA DE MEDEIROS
ONDE SE LÊ: "PROCEDENTE" - LEIA-
SE: "IMPROCEDENTE" 22.938

    

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO - 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   

RETIFICAÇÃO DO Nº 
DO DO PROCESSO 
ABAIXO RELACIONA-
DO, PUBLICADO NO 
DOC. EDIÇÃO DE Nº 
4582, DE 20/05/2019.     

DECISÃO ASSUNTO REQUERENTE   

16.430 ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANTÔNIO DOMINGOS DE SOUZA
ONDE SE LÊ: 08985/2017-01A, LEIA-
SE: 08985/2017-02A  

EDITAL DE CREDENCIAMENTO NO DEC - Domicílio Eletrônico do Contribuinte

A Diretoria de Fiscalização da Receita Municipal torna público que promoveu ao credenciamento dos contribuintes abaixo no Domicílio Eletrônico do Contribuinte - 
DEC, conforme disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 7º da Instrução Normativa SUREM nº 04, de 30/10/2018, fi cando os mesmos cientifi cados desde a publicação deste 
edital.

RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA CADASTRO DEC

B & B PROJETOS LTDA - EPP 09.628.414/0001-34 30/07/2019

Juliana de Moura Santos

Diretora de Fiscalização

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

ATA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC Đ 2019

No dia 29 de abril 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 233ª Reunião Ordinária do COMAC de 2019. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; José Roberto 
Garbazza Santos, Subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 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; Hainan Silva Campos Ferreira, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Cristina Maria de Oliveira, 
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; Renato Ferreira Mafra, representante da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos; Vereador Itamar dos Santos da Silva, representante da Câmara Municipal de Contagem. Funcionários da SEMAD: Leonardo Ricardo Torres Lopes; 
Leonardo Ziviani; Luciana P. Martins; Paulo Gandra; José Gilvane M. Maduro; Eric Alves Machado; Ana Cristina Bezerra; Rosana Matias; Iara Lúcio; Eduardo Morais; 
Tércio de Sales Morais; Ernandes Sena Dutra e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente Wagner conferiu quórum e iniciou a reunião. Presidente 
Wagner- Inversão de pauta, 11- Apresentação do edital da 2ª edição “Prêmio Amigos do Verde”. Informe importante da Educação Ambiental sobre o Prêmio Amigos do 
Verde. Também um informe importante nos dias 26, 27 e 28 de junho na cidade de Campinas vai acontecer o Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental. É um dos 
principais Fóruns de discussão das Políticas Ambientais do Brasil. Um dos maiores encontros da América Latina e Contagem vai participar a convite da ANAMMA, 
associação nacional que reuni os Secretários e Gestores de Meio Ambiente Municipais. Então ANAMMA como organizadora do evento, Contagem como sendo cidade 
fi liada terá direito a enviar uma delegação com o transporte e hospedagem pagos pela ANAMMA e o Conselho Municipal de Meio Ambiente tem direito a 2(duas) 
vagas. Teremos 3 dias de discussões e teremos o dia inteiro em que a discussão será sobre Conselhos Municipais, experiências do Brasil inteiro. Representantes de 
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Conselhos Municipais do Brasil inteiro. Uma discussão riquíssima, além do tema Conselhos Municipais, tem toda discussão sobre Políticas Ambientais, a nova lei do 
licenciamento, questão do saneamento, gestão de resíduos, licenciamento, fi scalização. A Secretaria de Meio Ambiente vai estar enviando uma delegação, técnicos e 
servidores da secretaria que vão participar os 3 dias. Fica registrado o convite ao COMAC, os conselheiros deverão informar por ofício o nome dos 2 conselheiros que 
poderão participar, representando este conselho. Iara (Educação Ambiental)- Vamos este ano realizar a segunda edição do Prêmio Amigos do Verde. Para este ano nós 
mantemos a data que marca o Dia Mundial de Meio Ambiente para realizar o Prêmio e vamos fazer a entrega no Auditório da Prefeitura, 9:00hs. da manhã. O Prêmio 
faz parte do programa Cidade Verde é o braço do programa. Teve uma repercussão muito boa o ano passado. Esperamos que este ano tenha também. Novamente 
vamos precisar do apoio do COMAC para selecionar os vencedores nas mesmas categorias. Lembrando que cada categoria vão ser 2 prêmios, totalizando 10 contemp-
lados. Encaminhamos para vocês algumas sugestões que não estão fechadas. O tempo é curto e tem todo um processo para selecionar os vencedores. A palavra fi nal é 
do COMAC e só demos estas sugestões para começar a pensar, que Empresa, que Pessoas, ONGs ou Entidades. Citamos algumas empresas a Engetron, Localix, Inova 
Tecnologia, Patrus Transportes, são algumas sugestões de empresas, todas legalizadas. Na categoria ONGs: a CEPA Centro de Apoio Santo Hermann José, o Projeto 
Proteger. Como pessoa física da Prefeitura citamos Sirlene, Paulo Gandra. Na pessoa física citamos Lidiane (síndica do Condomínio Nosso Rancho - B. Ouro Branco) e o 
Paulo da Associação do Bairro Cabral também. Gostaríamos de saber se há alguma sugestão que possamos incluir. Conselheiro Ubiratam- sugeriu o Sr. José Luiz, ele 
cuida do quarteirão da Av. Dilson Oliveira, cuida do jardim, das podas, pessoa física. Conselheira Cristina- indicou o Sr. Toninho, ele recolhe aparelhos elétricos 
estragados, em Nova Contagem. Iara- pediu que eles mandem os nomes para fechar esta semana ainda. Presidente Wagner- a entrega deste Prêmio Amigos do Verde é 
importante, porque é um reconhecimento aquelas pessoas e entidades que têem contribuído para preservação ambiental para políticas positivas a favor do meio 
ambiente. Com o incentivo cada vez maior. Fica o registro. Dentro dos assuntos gerais também a conselheira Cecília pediu a palavra. O conselheiro Ubiratam pede para 
avisar que faleceu ontem a mãe do secretário de Desenvolvimento Urbano, Ivayr Soalheiro, D. Helena, o velório será a partir de 9:00hs. no Cemitério Renascer e o 
sepultamento 16:00hs. Estamos informando com pesar o falecimento da mãe do nosso companheiro Secretário Ivayr Soalheiro. Pauta: 1- Aprovação da Ata da 232ª 
Reunião Ordinária do COMAC. 2- Maximiano Locadora de Roupas Ltda. – EPP - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 1. Processo Nº 
1047/01-2017. 3- Aurea Estruturas e Sistemas Ambientais Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2 – LP/LI. Processo Nº 1526/01-2018. 
4- Prefeitura Municipal de Contagem - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante – LAC 2. Obra/Serviço para implantação do Corredor Leste – Oeste. 
Processo Nº 8153/01-15. 5- Prefeitura Municipal de Contagem - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante – LAC 2. Duplicação do Viaduto sobre a 
BR-040 na interseção com a Avenida Helena Vasconcelos Costa – Viaduto CEASA. Processo Nº 17015/2017-03A. 6- Conata Engenharia Ltda. Residencial Multifamiliar 
Icaivera I – Processo Nº 21786/2018-03A e Residencial Multifamiliar Icaivera II – Processo                  Nº 21788/2018-03A e Residencial Multifamiliar Icaivera III – Processo 
Nº 23.548/2018-03A do “Programa Minha Casa Minha Vida”. 7- Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - Julgamento do pedido de Licença Ambiental 
Concomitante - LAC 2. Obras de Implantação de Corredor estrutural Norte/Sul, situada na área de intervenção em vias ligando a Cidade Industrial a Nova Contagem. 
Processo Nº 03599/2018-03A. 8- Britânica Empreendimentos Ltda. - Supressão de vegetação. Processo Nº 15314/2018-03A. Requerimento Interno: 00584. 9- Ricardo 
Diniz Tezzi - Supressão de vegetação. Processo Administrativo: 22756/2018-03A – Requerimento Interno: 000955. 10- Demarcação das Áreas de Interesse Ambiental 
(AIAS). Fazenda Bom Jesus e Outros. 11- Apresentação do edital da 2ª edição “Prêmio Amigos do Verde”. Já foi feito. 12- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. 
Também já informados. Colocou em votação o item 1- Aprovação da Ata da 232ª Reunião Ordinária do COMAC. Aprovada, com abstenção do conselheiro Renato 
Mafra, que está retornando e não recebeu a ata. Seja bem vindo. Incluindo na pauta, acatando o pedido da conselheira Cecília, o registro da discussão da Bacia de 
Contenção da Vila São Paulo, uma obra da Prefeitura de Belo Horizonte. Conselheira Cecília- a bacia de detenção da Cidade Industrial é uma bacia muito problemática. 
Ela esta na divisa de Contagem com Belo Horizonte. Na época que fi zemos o projeto Parque Arrudas, ela estava incluída mas porem Belo Horizonte vai fazer 48 bacias, 
na bacia do Jatobá vai fazer 4(quatro), Barreiro de Cima mais 1(uma). Ela resolveu colocar uma bacia perto da Mannesmann, numa área que é divisa de Belo Horizonte 
com Contagem, porém 95% desta bacia, esta no Município de Contagem. É uma bacia problemática, um problema serio para Contagem. Eles vão canalizar o Córrego 
do viaduto do Barreiro até a entrada 1 e 2 da Mannesmann, logo em seguida a baixo vão fazer a bacia, mais abaixo tem o campo da Vila Dom Bosco, que é um dos 
projetos que estava no Parque Arrudas, ele é bem abaixo do nível da bacia. Logo abaixo tem uma cachoeira e uma prainha, tudo vai acabar. A única parte do Arrudas 
que esta no leito natural. Na SETOP empatou e na Plenária do Velhas foi indeferido, agora vai para o PROPAM. Estamos esperando a reunião da SETOP com a Câmara 
Técnica aqui. O que estou preocupada é com o esgoto. O Jatobá, Olária e o Independente estão cheio de esgoto. Belo Horizonte tem uma bacia no Jatobá, que não 
esta terminada. Esta bacia perto da Mannesmann esta perto da Avenida Tereza Cristina é uma área fácil para jogar lixos. Hoje a área é toda recuperada. Só Ipês eles vão 
retirar 63. Vamos ter que discutir a questão de Contagem, para saber quem vai limpar esta sujeira. Mostrou Slides. Eles querem segurar as águas em Contagem para 
não estourar o Arrudas ali. Mostrou Slides. Se resolvessem o problema do Ferrugem não teria a situação que tem hoje na Avenida Tereza Cristina, porque Parque 
Arrudas nunca mais teve enchente naquela região, a natureza já recuperou.   O conselheiro Henrique pediu para ser incluído nas próximas reuniões de APPs. Eric- estou 
analisando agora a canalização desta parte que vai gerar a vazão  para a bacia. Quando citamos todas as bacias que eles tem em Belo Horizonte, todas tem algum 
problema. O principal Varzea da Palma é um problema sanitário gigantesco, que esta sendo denunciado no ministério público. Ela simplesmente esta querendo replicar 
neste caso de novo. Estou discutindo a bacia e a transação tem tudo para dar errado. Apesar da gente ter forçado que eles falassem nas atas, que eles seriam 
responsáveis pela manutenção, eles falaram de forma muito evasiva. Uma canalização que esta totalmente fora de toda lógica de licenciamento. Mesmo se agente for 
analisar isto, quem é que vai ser responsável pela manutenção da limpeza desta bacia. Esgoto caindo mais de 60%, a Copasa não consegue retirar o esgotamento 
sanitário. Contagem esta a grande parte da bacia, só que tudo que desce é de Belo Horizonte. Eles não conseguem afi rmar quem vai fazer a manutenção. Então 
quando agente questiona a capacidade deles de fazer a manutenção, eles sempre alegam que todas as bacias de Belo Horizonte é que não foram terminadas. Deve ter 
uns 6(seis) anos. Quem conhece, Varzea da Palma é um lixão a céu aberto. Não podemos assumir um conjunto com Belo Horizonte esta bomba. O que estamos 
questionando principalmente é uma forma diferente de fazer modelo de novo. O licenciamento já foi feito mas a outorga deste processo passa muito por nós, a câmara 
técnica de intervenção em APP. Num certo momento vai voltar para o COMAC. O Córrego Maracanã é um grande exemplo de como fazer certo. Deixando as áreas 
laterais todas vegetadas, respeitando o curso d’água, respeitando as APPs, fazendo as vias de forma correta. Contagem hoje, agente pode sentar na SETOP e falar 
sabemos fazer direito. Por isto que eu e Cecília com autonomia dada pelos secretários Wagner e Garbazza, fomos lá questionar tecnicamente e a SUDECAP não 
conseguiu responder tecnicamente para nós várias coisas, tentando jogar tudo para o licenciamento ambiental. Acho que temos que nos manifestar depois na câmara 
técnica, o que pensamos sobre o licenciamento no COPAM. Eu afi rmo que tem erro em todo o processo temos que questionar isto junto ao COPAM e SUDECAP. 
Conselheira Cecília- na época da licença prévia eu questionei várias vezes e não me deixaram falar, porque o licenciamento pertence a Belo Horizonte. Se deixarmos isto 
acontecer é um problema sério para Contagem. Isto é muito sério. Lá estão criando porco, o pessoal está indignado e com a questão da dengue hoje. Quero que todos 
tenham conhecimento. O maior prejudicado é Contagem não vai ser Belo Horizonte. Que conste em ata. Presidente Wagner- agradeço pelos esclarecimentos, de fato 
uma preocupação muito grande para o nosso município, uma vez que agente vai fi car compassivo se nada for feito, importante registro. Vai constar em ata e vamos 
depois dar os encaminhamentos devidos, junto com a câmara técnica. 2- Maximiano Locadora de Roupas Ltda. – EPP - Julgamento do pedido de Licença Ambiental 
Concomitante - LAC 1. Processo Nº 1047/01-2017. Técnica Luciana- fez a apresentação. Empresa de pequeno porte, esta solicitando licença ambiental concomitante 
- LAC 1, Classe 4. Processo Nº 1047/01-2017. Localizado na Rua Leonis, Nº 26, Bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem. Conta com 30 funcionários. ZUI 1. Bacias do 
Arrudas. Área útil de 988m². Capacidade instalada de roupas 400 quilos ao dia. Mostrou Slides. Em 31/08/2017 foi dado entrada FCE Nº 16151, em 05/10/2017 emissão 
FOB e a vistoria técnica 25/02/2019. Lei Complementar 082/2010 - Cód. 96.01.7-01, lavanderias e DN 217/2017 F-06-02-5, lavanderias industriais para tingimento, 
amaciamento e outros acabamentos em roupas, peças do vestuários e higienização e lavagem de artefatos diversos. Classifi cação potencial poluidor degradador G e 
porte P. Mostrou Slides. Classe 4. Laudo de Ruído- as medições de ruído foram realizadas em 6(seis) pontos distribuídos nas divisas do empreendimento, os padrões 
estabelecidos diurnos são de 60 dB(A) e 55 dB(A) noturno. Fica portanto estabelecido que os resultados encontrados, indicam que a empresa avaliada não se 
caracteriza como fonte emissora de poluição sonora, e que não ultrapassou o limite de decibéis permitido. Lançamentos Atmosféricos- As emissões são provenientes do 
gás da queima da biomassa (madeira) utilizada no aquecimento da água da caldeira a vapor. Acoplado a caldeira utiliza-se um equipamento chamado gasogênio, que 
utiliza uma câmara de combustão acoplada a um ventilador, e duto para coleta das cinzas. Diferente dos outros tipos de queima, dos outros tipos de caldeira, a caldeira 
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acoplada ao gasogênio não emite dioxido de enxofre, portanto as emissões particulados são quase zero. O método considerado menos poluente que a caldeira a lenha, 
pois a madeira queimada no gaseifi cador gera o gás que é combustível da caldeira e não propicia a emissão de SO2 (Dióxido de Enxofre) além de não haver emissões 
visíveis de material particulado. O vapor gerado é utilizado também nas calandras para passar a roupa. Por se tratar de um gás auto térmico de baixa pressão e com 
emissões atmosféricas descontinuas. Portanto o próprio vapor gerado pelo gaseifi cador, ele é utilizado  para passar roupas. Economizando assim energia. Mostrou um 
gráfi co dos lançamentos atmosféricos. Efl uentes líquidos- são de origem industrial, esgotamento sanitário, águas pluviais e redes internas de coleta. Os efl uentes 
industriais produzidos caracterizam-se pela combinação de água com produtos químicos utilizados na higienização das peças. Os efl uentes gerados no processo de 
lavagem das peças são submetidos ao tratamento preliminar e direcionados a caixa de decantação onde são separados os resíduos perigosos antes de serem lançados 
na rede coletora da COPASA. Resíduos Sólidos- são provenientes de material de escritório, varrição, orgânicos, papel e papelão, embalagens plásticas, lâmpada, pilhas, 
óleo e graxa, cinzas, borra da caixa de decantação, tonners, toalhas impróprias, fl ocos de algodão e sacos de ráfi a. A partir do levantamento do tipo de resíduo gerado, 
é realizada a destinação correta dos resíduos de acordo com as seguintes classes: Resíduos de Classe I – embalagens de produtos químicos, borra da caixa de decanta-
ção, pilhas, lâmpadas e tonners. Exceto a borra da caixa de decantação, todos os outros resíduos são destinados ao ponto de comercialização conforme determina a 
RESOLUÇÃO CONAMA, enquanto a borra da limpeza é recolhida periodicamente pela BMA Tecnologia de resíduos LTDA. Resíduos Classe II – são plásticos, papel, 
papelão, fl ocos de algodão e resíduos orgânicos que são destinados ao aterro municipal e a catadores anônimos. Vale ressaltar que a cinza gerada no processo de 
queima de madeira é destinada pelo próprio empreendedor já que se trata de quantidade mínima, é utilizada em jardinagem residencial e adubação. Documentação 
apresentada: tudo certo deste o requerimento de licença; Publicação do requerimento da licença; Laudo COPASA de liberação das instalações do sistema de esgoto, 
apresentado; Outorga ou Declaração de que não haja intervenção em recurso hídrico, foi apresentado declaração de que não faz uso de recurso hídrico de posto 
artesiano; Certifi cado de Registro IEF, apresentou certifi cado de consumidor de produtos e subprodutos da fl ora; Laudo de liberação das obras viárias emitido pela 
TRANSCON; Cópia do Laudo de vistoria fi nal do Corpo de Bombeiros, válido até 2022; Cópia do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, validade indetermi-
nada; Cópia do Alvará Sanitário atualizado, validade até 2022; Certidão negativa de débitos fi nanceiros, nenhum débito ambiental constando; Certifi cado de regulari-
dade do Cadastro Técnico Federal, foi apresentado o protocolo solicitando o reenquadramento da atividade ou informe de isenção do Cadastro Técnico Federal visto 
que no IBAMA não existe a atividade de lavanderias ou semelhantes. Fica a título de condicionante a apresentação de documento ou informe defi nitivo; Última 
alteração contratual, no ano 2010; Procuração dos responsáveis com seus procuradores Edgar Amarante e Ana Júnia; Relatório de Controle Ambiental e Plano de 
Controle Ambiental – RCA e PCA, apresentar resultado satisfatório datados de março de 2018; Guia de recolhimento do preço público de análise quitada, pagos; Cópias 
de Licenças Ambientais atualizadas, além de Comprovantes ou Contratos com Empresas responsáveis pelo transporte e/ou destinação correta dos resíduos gerados, 
comprovantes de destinação de resíduos classe I da BMA Tecnologia de Resíduos Ltda. Fica estabelecido a nível de condicionantes a apresentação de documento 
comprobatório de doação periódica de resíduos classe II. Das condicionantes:   1- Executar Programa de Automonitoramento Atmosférico. Apresentar anualmente 
durante a vigência da Licença. 2- Manter atualizado Laudo de Vistoria Final emitido pelo Corpo de Bombeiros – AVCB. Apresentar durante toda a vigência da Licença. 
3- Executar o Automonitoramento dos resíduos sólidos, conforme Programa de Automonitoramento constante no ANEXO II. Apresentar anualmente durante a vigência 
da Licença. 4- Manter contratos e licenças das empresas receptoras de resíduos Classe I atualizadas. Apresentar anualmente durante a vigência da Licença. 5- Apresen-
tar documento comprobatório de doação periódica de resíduos classe II. Apresentar anualmente durante a vigência da Licença.                  6- Apresentar Certifi cado de 
regularidade do Cadastro Técnico Federal ou documento de dispensa do CTF. 60 Dias após emissão da licença. 7- Implantação de abrigo produtos químicos com piso 
impermeabilizado, fi cha de identifi cação de produtos perigosos e bacia de contenção para os líquidos de acordo com a NBR    Nº 12235/1992. 60 Dias após emissão da 
licença. 8- Comprovar através de NF de Serviço a quantidade de quilos roupas processadas por mês. Apresentar semestralmente durante a vigência da Licença. Mostrou 
Slides. Conclusão: somos pelo deferimento da Licença ambiental Concomitante - LAC 1, com validade de 10 anos condicionada a execução dos itens constantes nos 
anexos I e II. Dr. Fábio- acompanho o parecer técnico. O empreendimento atendeu de forma satisfatória as exigências técnicas, destaco que, como o empreendedor 
requereu a abertura do processo para revalidação, mas em razão da  superveniencia da DN 217, teve sua incidência de forma integral. Indicando a modalidade 
respectiva LAC 1. Advirto ainda que qualquer ampliação na capacidade da empresa, bem como na ampliação das suas instalações depende da comunicação prévia da 
secretaria  de meio ambiente para avaliação de uma eventual nova modalidade de licenciamento. O Presidente colocou em discussão. Conselheira Cecília- a empresa 
usa lenha ou carvão? Tem autorização do IEF? Ela usa tingimento? Técnica Luciana- respondeu usa lenha, tem autorização do IEF e não usa tingimento. Conselheira 
Cecília- esta classe de resíduos perigosos ela não produz?  Técnica Luciana- a borra recolhida da caixa separadora que é destinada para BMA. Conselheiro Ubiratam- se 
ele foi dispensado pela COPASA do PRECEND? faz a mistura dos efl uentes domésticos e não domésticos? qual o tipo de tratamento que é feito? Técnica Luciana- a 
empresa possui sim, contrato com PRECEND.               O efl uente é tratado antes de ser liberado a rede. Não é misturado o efl uente doméstico com o efl uente 
industrial. O tratamento é feito com decantação. Esta borra é retirada da caixa de decantação e destinada a BMA.  Agora quando vai para a caixa de limpeza, eu 
gostaria de saber do Sr. Maximiano ou dos consultores se vocês sabem qual é o processo utilizado para que esta agua tratada seja realmente descartada em forma 
efi ciente. Sr. Maximiano- Nós usamos um produto que é comprado numa empresa que é especializada para tratamento do efl uente. Edgar (empresa)- após este 
tratamento, tem as analises que são feitas por laboratório externo que enviamos a Copasa, para que ela possa manter o convênio com a Maximiano Lavadora no 
decorrer do seu processo de produção. Conselheiro Ubiratam- como não foi citado no processo a questão do PRECEND, gostaria de pedir para incluir como condiciona-
nte. Técnica Luciana- conforme foi dito no item 4.3- Laudo COPASA de liberação das instalações do sistema de esgoto, apresentou contrato fi rmado com a COPASA 
datado de 26 de Setembro de 2007. Presidente Wagner- colocou em votação com a solicitação do conselheiro Ubiratam de incluir na condicionante a questão da 
validade do PRECEND, o qual foi aprovado. Conselheira Cristina- eu quero sugerir mais um item de pauta que é a compensação ambiental daquela obra, daquela 
estrada 300 mil árvores que serão suprimidas e agente ainda não discutiu, não defi niu a compensação ambiental. Presidente Wagner- não sei se teremos esta 
informação para fechar a discussão hoje.  Conselheira Cecília- esta  questão desta compensação, ela tem que ser discutida numa reunião. Uma reunião especifi ca só 
para esta questão, extraordinária. Presidente Wagner- acatado o pedido para uma reunião extraordinária para discutir a compensação da supressão dos indivíduos 
arbóreos, conforme solicitado pelas conselheiras Cecília e Cristina. 4- Prefeitura Municipal de Contagem - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante 
– LAC 2. Obra/Serviço para implantação do Corredor Leste – Oeste. Processo Nº 8153/01-15. O Técnico José Gilvane fez a apresentação. O corredor faz ligação com a Via 
Expressa de Contagem. É uma Licença Ambiental Trifásica. Ela já tem LP. Está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Obras. Foi enquadrada na DN 217: E-01-01-5 
- implantação ou duplicação de rodovias ou contorno rodoviários. O corredor possui extensão total de 10,5 km e foi subdividido em quatro trechos, passando pela via 
Expressa de Contagem, Avenida Helena de Vasconcelos e Avenida Severino Ballesteros. O Trecho 1- tem inicio no Terminal de Petrolândia, localizado às margens da Via 
expressa até a interseção com a Avenida João César de Oliveira. O Trecho 2- também é formado pela Via Expressa até o entrocamento com a Avenida Helena de 
Vasconcelos Costa. O Trecho 3- segue toda a extensão da Avenida Helena de Vasconcelos Costa até o Viaduto sobre a BR- 040 e início da Avenida Severino Ballesteros, 
passando pelos bairros Perobas e Perobas II. O Trecho 4- corresponde ao traçado da Avenida Severino Ballesteros até a interseção com a Avenida das Américas, sendo 
margeado pelos bairros Kennedy, Feijão Miúdo, Jardim Laguna e Oitis. Este trecho abrange a Avenida Severino Ballesteros, via de conexão municipal e estadual devido à 
sua proximidade com o CEASA e com a ligação com a região da Pampulha, em Belo Horizonte. O Corredor Estrutural de Transporte Leste-Oeste, assim como a 
distribuição de Pontos de embarque e desembarque e estações foram defi nidos pela TransCon em estudos que levaram em conta as necessidades de cada região do 
município, atendendo `as diretrizes destes dois pontos. Procurei me ater nas intervenções aquilo que é plausível nesta analise ambiental pela Secretaria de Meio 
Ambiente que foi as interferências e os impactos ambientais. Mostrou Slides. A obra terá duração de 8 meses. As estimativas de geração mensal e diária de resíduos 
durante a implantação do empreendimento serão:ĐEstimativa de geração mensal:  102.212 m³ / 8 meses = 12.776,5 m³/mês. Estimativa de geração diária: 12.776,5 
m³/mês/ 30 dias = 426,0  m3/dia. Lembrando que parte da obra já foi executada. Trata-se de uma obra de grande porte. Estes acompanhamentos apesar de nos 
estudos, nos levantamentos agente vê com frequência  o estabelecimento de prazos e as apresentações das documentações dos  destinatários destes resíduos, agente 
sempre lança nas condicionantes a cobrança do licenciamento. Algumas medidas mitigadoras e cumprimento de condicionantes que foram estabelecidas pela licença 
prévia. Mostrou Slides. Em relação as interferências que ocorrerão tem o parecer da Copasa a respeito das interferências que tem no abastecimento de água em alguns 
pontos, esta sendo analisados também nos licenciamentos dos terminais. Drenagem superfi cial consideradas adequadas. Terraplenagens serviços executados.  Planos de 
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gerenciamento de resíduos sólidos foi apresentado.  Tem parecer emitido pelo SMDU e uma declaração  que estão em conformidade com as legislações vigentes. O 
parecer DTC-MR-CE108/17 emitido pela Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG referente as intervenções propostas durante a implantação da obra orienta a 
comunicação e condições para realização das obras. As condicionantes: 1- Apresentado o layout do canteiro de obra com os locais de acondicionamento de resíduos, 
entrada/ saída de caminhões, área de lavagem de pneus, áreas de acondicionamento, dentre outros, conforme descrito no Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil - PGRCC. Prazo: Quando da contratação da empresa para execução das obras. 2- Apresentar a relação das empresas contratadas para o recolhimento 
dos resíduos sólidos indicados no PGRCC e EPIA, bem como a cópia da Licença Ambiental para tal atividade e a destinação de cada resíduo. Prazo: Quando da 
contratação da empresa para execução das obras. 3- Caso exista e necessidade de remoção de entulho ou movimentação de terra (corte, empréstimo e bota-fora) 
apresentar projetos de revisão, ART, carta de aceite e licenciamento ambiental do destinatário ou fonte de empréstimo. Prazo: Quando da contratação da empresa para 
execução das obras. Mostrou Slides. Conclusão: parecer único foi pelo deferimento com condicionantes. Presidente Wagner- elogiou os técnicos Luciana e José Gilvane 
pela impecável apresentação. Colocou em discussão. Conselheiro Ubiratam- estamos votando LAC ou LI. Técnico José Gilvane- respondeu LI. Conselheira Cristina- quan-
do recebemos esta proposta desta regularização, modernização, nós fi camos encantados a dez anos atrás. Na sua apresentação não. Na outra apresentação tem tanto 
impacto negativo. Esta sua fala  é uma coisa para pensarmos. Quando for construir os prédios, coloque esta diretriz para ter este tipo de energia, capacitação da água. 
Quer construir em Contagem, pode construir mas tem que obedecer estas diretrizes ambientais. Acho que seria um grande passo para a cidade, exigir isto dos 
construtores e ganha todo mundo. Você esta de parabéns. Conselheiro Renato- nestes dez anos eu sou testemunha, porque tenho alguns colegas que estão envolvidos 
nisto, estes projetos saiu do papel, o recurso foi buscado, agora esta tudo alinhado para que a coisa aconteça e neste tempo muita coisa foi melhorada. Os processos 
evoluíram. Vai dar tudo certo e este é só um dos grandes corredores estruturais que esta vindo para Contagem  no projeto. Acho que vai revolucionar o transporte de 
Contagem. Conselheira Cristina- só estou dizendo que a cidade esta esperando esta obra, que bom que agora estamos no licenciamento. Da primeira vez era só a idéia. 
Conselheira Cecília- estou muito feliz, estas vias são de suma importância para nós. Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado. 5- Prefeitura 
Municipal de Contagem - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante – LAC 2. Duplicação do Viaduto sobre a BR-040 na interseção com a Avenida 
Helena Vasconcelos Costa – Viaduto CEASA. Processo Nº 17015/2017-03A. Técnico José Gilvane- como já foi dito anteriormente elementos destes corredores foram 
licenciados separadamente. Um destes elementos vai ser apresentado agora. Um empreendimento  para duplicação do viaduto sobre a BR-040 na interseção com a 
avenida Helena de Vasconcelos Costa no município de Contagem/MG, contemplando pequenas intervenções de readequação dos ramos existentes, na interseção Av. 
Helena Vasconcelos Costa e Severino Ballesteros. Neste caso é licença ambiental concomitante, licença prévia e licença de instalação. O problema do trânsito ele sempre 
passa por um problema de estrangulamento, temos o Viaduto que é chamado Viaduto da Ceasa, ele é um ponto de estrangulamento que agente tem. A proposta de 
licenciamento hoje é para este Viaduto. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos é responsável pela obra, é uma licença ambiental concomitante, licença 
prévia e licença de instalação. Classifi cação pela DN 74/04 Código E-01-01-5 emitido em 04 de outubro de 2017. A concepção da duplicação da obra em si esta dentro 
dos padrões, não deixando nenhuma dúvida com relação a isto. Passamos a observar em forma mais simplifi cada, as questões ambientais. Entre os incômodos que 
interferem na vida cotidiana vizinha, na fase de execução das obras e na atividade produtiva, ocorrerá aumento dos níveis de ruído e vibração devido ao uso de 
máquinas e equipamentos além da produção de material particulado no ar, aumento da área impermeável,  interferência no sistema viário. As medidas preventivas para 
minimizar os incômodos de ruído, emissão de material particulado bem como outros incômodos durante toda a fase de execução das obras e de exercício das 
atividades  deverão constar  Plano de Controle Ambiental-PCA. Foi apresentado o plano de gerenciamento de resíduos. Área permeável foram apresentados  os projetos 
de drenagem. Movimentação de terra foi aprovada em processo separado com ART. Área de preservação e unidade de proteção e conservação, já foi antropisada.  
Supressão de vegetação, formada por espécies herbáceas e arbustivas sem rendimento lenhoso, conforme informado no Plano de Controle Ambiental-PCA. Medidas de 
Controle e Mitigação de Impacto: Implantar Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, de forma a racionalizar a geração de resíduos e dar uma 
destinação adequada aos resíduos gerados; Cobertura com lona das caçambas ou carrocerias dos caminhões no transporte de entulhos gerados na obra; Encamin-
hamento do material excedente do terraplenagem à bota-fora licenciado pela Prefeitura Municipal de Contagem ou indicada pela mesma; Implantar medidas para man-
ter a limpeza das ruas e não obstrução das redes de drenagem do bairro; Restrição da intervenção apenas a área de projeto, com supressão apenas da vegetação 
necessária à implantação do empreendimento; Garantir a segurança dos passantes ou residentes com o isolamento da obra; Disponibilização de banheiros com 
instalações sanitárias adequadas na obra; Instalação do sistema de tratamento de esgotos sanitários provisórios ou ligação do sistema de captação de esgoto na rede 
da Copasa; Deverá preferencialmente utilizar de tecnologia que evite a incidência de vibrações; Manter os silenciadores de veículos e equipamentos em ordem e fazer 
isolamento acústico de equipamentos ruidosos; Utilizar dispositivos e equipamentos de controle de gases, ruídos e materiais particulados, mantendo sempre os 
motores e máquinas em boa condição de regulagem e operacionalidade; Umedecer periodicamente os locais de circulação de veículos e máquinas durante a implanta-
ção da obra; Contratar mão de obra local para a implantação das obras, a fi m de impulsionar a economia do local; Implantação de sinalização no entorno; Executar 
programa de educação ambiental com os funcionários da construtora; Implantação de travessias que efetivamente possibilitem fácil e segura passagem entre ambos os 
lados da avenida; Divulgação de campanhas educativas de ação positiva no trânsito urbano e rodoviário; Garantir a segurança dos passantes ou residentes com o 
isolamento da obra. Em relação ao corredor, como é uma obra no corredor, eu continuei observando para fazer uma verifi cação deste elemento que é objeto desta 
aprovação aqui hoje. As condicionantes: 1- Apresentar a relação das empresas contratadas para o recolhimento dos resíduos sólidos indicados no PGRCC, bem como a 
cópia da Licença Ambiental da atividade de destinação dos resíduos, bota-fora e/ou fonte de empréstimo de terra - Quando da contratação da empresa executora. 
2- Apresentar relatório semestral de acompanhamento com avaliação de todas as medidas de controle ambiental descritas no Plano de Controle Ambiental - Primeiro 
relatório: 60 dias após início das obras. 3- Apresentar parecer da SMDU - Quando da licitação das obras. 4- Priorizar a contratação de mão de obra local - Durante toda 
a fase de implantação. 5- Executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - Durante toda a fase de implantação. 6- Promover ações de educação 
ambiental para os funcionários das obras de implantação do empreendimento - Durante toda a fase de implantação. Conclusão: parecer único deferido com condicio-
nantes. Presidente Wagner- colocou em discussão. Conselheira Cristina- você esta sugerindo a contratação da mão de obra local, acho fundamental, isto é uma 
obrigatoriedade ou uma sugestão?  Técnico José Gilvane- uma recomendação. Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado. 7- Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transportes - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2. Obras de Implantação de Corredor estrutural Norte/Sul, situada na área de 
intervenção em vias ligando a Cidade Industrial a Nova Contagem. Processo                       Nº 03599/2018-03A. Técnico José Gilvane- fez a apresentação. Mostrou 
Slides. Empreendimento denominado “Construção de Corredor Estrutural de Transporte Norte/Sul”, compreendendo a ligação da região de Nova Contagem  e Avenida 
Cardeal Eugênio Pacelli, envolvendo os trechos da rodovia LMG 808, rua do Registro, avenida João César de Oliveira e avenida General David Sarnoff no município de 
Contagem/MG. É uma licença ambiental concomitante, em LP/LI. Foi enquadrado, de acordo com a Deliberação Normativa DN COPAM 74/04, no código  “F-03-05-0 
– Prestação de outros serviços não citados ou não classifi cados” e E-01-02-3,  Classe 3, conforme FOB nº 10089/2015. Inicia-se em Nova Contagem e vai até a Rua do 
Registro, perfazendo a extensão de 8,34 km. Trecho da Rua do Registro – inclui a Rua do Registro propriamente, assim como as ruas Bernardo Monteiro, Dr. Cassiano, 
Francisco Miguel, Coronel João Camargos, Capitão Antônio Joaquim da Paixão, Ana Aleixo e Av. João de Deus Costa, perfazendo a extensão de 4,28 km. Trecho da Av. 
João César de Oliveira/Av. David Sarnoff – envolve essas duas vias, fi ndando na Av. Cardeal Eugênio Pacelli, perfazendo a extensão de 7,64 km. Os principais componen-
tes do Corredor Norte Sul são os seguintes: a) Implantação do Terminal Darcy Ribeiro no trecho da LMG-808, nas proximidades da interseção de acesso ao Bairro Darcy 
Ribeiro; b) Implantação do Terminal Sede no trecho da Av. João César de Oliveira, nas proximidades da Via Expressa;                     c) Implantação de 41 PEDs nos trechos 
da LMG-808 e da Rua do Registro; d) Implantação e 10 estações, sendo 01 no Bairro Ouro Branco, no trecho da LMG-808; 07 na Av. João César de Oliveira; e 02 na          
Av. David Sarnoff; e) Implantação do Complexo Viário Beatriz, representado pelos alargamentos dos viadutos da Av. João Cesar de Oliveira sobre a Via Expressa e sobre 
o Ramal Ferroviário Centro-Leste, assim como o alargamento das pistas da Av. João César de Oliveira para abrigar o BRT, bem como a remodelação dos ramos da 
interseção com a Via Expressa; f) Implantação da Trincheira da Av. David Sarnoff, na confl uência com Av. Babita Camargos, cuja obra foi concluída no segundo semestre 
de 2016. Mostrou Slides. Técnico Tércio- a consultoria que elaborou o projeto ela considerou supressão mata atlântica na totalidade, considerando a reposição de 40 
árvores para cada indivíduo suprimido. Se pegar na João César até na entrada do Praia, você tem árvores urbanas plantadas que podem ser suprimidas  e repasse de 
compensação mínima de 10 árvores e esta compensação quem vai fazer é o município. Estamos criando a partir desta análise de consideração de que estamos dentro 
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do bioma mata atlântica, a obra acredito que serve como uma compensação, porque é uma obra que esta trazendo benefi cio e podemos viabilizar algum trecho 
porque a própria compensação esta fi cando muito alta. Dr. Fábio- esta questão da supressão, não estamos entrando nela agora, não. O licenciamento é em cima da 
obra. A recomendação que está na condicionante é que individualmente depois que se fi zer licitação, que tiver a empresa executora, se abra o processo de supressão. 
Onde vamos discutir todas estas questões. O que o conselheiro Ubiratam esta sugerindo é que não seja feita abertura isolada. Mas de qualquer forma agente encontra 
uma saída mas sem alterar a competência do conselho. Neste momento o José Gilvane está explicando o impacto, que vai ter supressão. Mas ele recomenda no anexo 
de condicionante, que  posteriormente antes da execução, antes da supressão, que se abra o processo de supressão de vegetação  para fazermos esta análise, analisar 
toda a sistemática da existência do bioma, mata atlântica, o que vai ser realmente necessária de supressão.              O Técnico José Gilvane- mostrou Slides. O prazo de 
execução é de 24 meses. Medidas compensatórias:      a própria obra já é uma medida compensatória, pois a implantação do corredor Norte-Sul objetiva melhorar o 
trânsito na região e da qualidade de vida da população de contagem. A seguir estão apresentadas as medidas compensatórias a realizar pela supressão de indivíduos 
isolados e espécies ameaçadas de extinção. As condicionantes: 1- Apresentar Plano de Controle Ambiental – PCA, Relatório de Controle Ambiental - RCA E Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil PGRCC, Autorização para movimentação de terra, Autorização para supressão vegetal,  para cada lote de obra licitada 
- Quando da contratação da empresa executora. 2- Apresentar a relação das empresas contratadas para o recolhimento dos resíduos sólidos indicados no PGRCC, bem 
como a cópia da Licença Ambiental da atividade de destinação dos resíduos, bota-fora e/ou fonte de empréstimo de terra - Quando da contratação da empresa 
executora. 3- Apresentar relatório semestral de acompanhamento com avaliação de todas as medidas de controle ambiental descritas no Plano de Controle Ambiental 
- Primeiro relatório: 60 dias após início das obras. 4- Apresentar Parecer da SMDU  e Ciência do DEER/MG sobre o projeto de intervenção - Quando da licitação das 
obras. 5- Priorizar a contratação de mão de obra local - Durante toda a fase de implantação.     6- Executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
- Durante toda a fase de implantação. 7- Promover ações de educação ambiental para os funcionários das obras de implantação do empreendimento - Durante toda a 
fase de implantação.  Conclusão: somos pelo deferimento da licença. Presidente Wagner- colocou em discussão. Conselheiro Ubiratam- fi ca mais correto na condiciona-
nte     1- Apresentar o Plano de Controle Ambiental - PCA, seria Executar o Plano de Controle Ambiental - PCA e condicionante 3- Apresentar relatório semestral, pode 
ser monitoramento do item 1. Técnico José Gilvane- acato a sugestão do conselheiro, agente vai alterar a redação.  Conselheiro Henrique- gostaríamos que fosse 
comunicado ao COMAC as questões das  supressões que ocorrerem ao longo da obra. Conselheira Cecília- aqui fala bacia Vargem das Flores, na verdade estão pegando 
as 3 bacias: Arrudas, Pampulha e Vale das Flores. Isto é importante estar no parecer. Conselheira Cristina- fi co muita apreensiva, uma intervenção urbana é uma coisa, 
uma intervenção na APA é muito diferente. Fiquei muito tranquilizada com sua apresentação. Principalmente quando você fala que pegou o máximo de medida 
compensatória  possível. Você foi conservador ao fazer as medidas. Em se tratando de Vargem das Flores, agente tem que ser conservador mesmo. Fico apreensiva com 
o que vai acontecer. As suas caracterizações tem um momento que você fala do impacto negativo, que é atração de mais população e aí demanda para o serviço 
público. Fico pensando se daqui um tempo não vai haver mais áreas verdes, como sou uma defensora incondicional das área verdes é preocupante sim. Quero saber 
das compensações se agente vai acompanhar. Na medida que pede a cada trecho que se faça uma supressão, eu acho que tem como controlar melhor. Espero que a 
empresa que for contratada faça da melhor maneira e que agente não leve o adensamento desordenado para o lado de lá. Presidente Wagner- em se tratando APA 
Vargem das Flores, um plano de manejo esta sendo fi nalizado pelo IEF com parceria com a Copasa. Nós vamos ter que respeitar este plano de manejo, vamos necessitar 
da anuência do conselho gestor da APA. Com relação as supressões, lógico que as discussões vão ser submetidas ao conselho. Dependendo da espécie do quantitativo 
vamos ter que aprovar por aqui. Em se tratando de APA e onde estiver remanescente de mata atlântica ou se agente tiver uma signifi cativa quantidade de indivíduos da 
mata atlântica, nós vamos precisar também da anuência do IEF. Então estamos tendo todo este cuidado. O adensamento na região de Nova Contagem já acontece 
permanentemente, a anos que vem acontecendo o adensamento de forma desordenada, inclusive com ocupações irregulares, parcelamento irregulares, desmatamento 
sem nenhum tipo de controle. O que nós estamos buscando fazer agora é um acompanhamento mais efetivo, aumento da fi scalização, uma parceria mais efetiva com 
o IEF, só no mês passado foram 4 reuniões,  inclusive estivemos com o secretário adjunto de meio ambiente do estado e o diretor geral do IEF, discutimos estas 
questões. Estamos buscando esta aproximação com as outras entidades, inclusive as do estado, para que agente promova a ocupação organizada, planejada e 
fi scalizada.  Ao contrário  do que vem acontecendo que ocupação desordenada.  Estamos tendo este cuidado e a participação dos conselheiros tem sido fundamental 
nestas ações. Conselheira Cristina- outra questão são as desapropriações, porque sempre é muito tenso fazer a discussão com a população que vai ser desapropriada, é 
um momento de maior tensão. Este plano de manejo estamos aguardando a muitos anos. Pode ocorrer o risco de que quando o plano de manejo fi car pronto, já teve 
tanta interferência que vai ter que ser renovado, sabe como as coisas são lentas. Conselheiro Renato- vocês estão levando para um outro sentido. O corredor Norte/Sul 
não há desmatamento, não há abertura de novas áreas. O trecho já é um trecho consolidado, existente. O que vai haver é a melhoria da qualidade do corrimento e 
quando possível a criação de faixas exclusivas de ônibus. Você pensando na população de Nova Contagem, que hoje deve ser entorno de 70 ou 80 mil habitantes, você 
vai trazer para eles uma qualidade de vida muito melhor. Este é o grande ponto, não há desmatamento, não estamos entrando em área de preservação, simplesmente 
vias existentes que serão melhoradas para receber este transporte modernizado, inclusive de ônibus. Não haverá desapropriação de residências. Presidente Wagner- 
considerando as observações feitas no parecer pelo técnico José Gilvane e as observações feitas dos conselheiros, com relação tanto a análise por parte do processo de 
licenciamento, quanto dos acréscimos feitos em relações as condicionantes. Colocou em votação, o qual foi aprovado com um voto contrário da conselheira Cecília. 
Conselheira Cecília- por ser um projeto muito extenso, não discutimos na pré reunião, e o principal a Transcon não está aqui, não fi quei segura para votar. 3- Aurea 
Estruturas e Sistemas Ambientais Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2 – LP/LI. Processo Nº 1526/01-2018. O técnico Tércio fez a 
apresentação. É um pedido de licença ambiental concomitante - LP e LI. Atividade: tratamento térmico de resíduos tais como incineração, pirólise, gaseifi cação e 
plasma. Nós tivemos na Secretaria de Estado, não foi só uma vez, temos tido isto não é só em Contagem, estão se instalando em toda Minas Gerais, várias empresas, 
vários processos de tratamento térmico, seguindo uma concepção de tecnologia mais avançada e mundial. Quero deixar claro para os conselheiros, que muita gente 
quando se fala em cineração, acham que não vai fazer mais coleta seletiva, a separação destes resíduos recicláveis, mas não se trata disto.                   O tratamento 
térmico só para resíduos classe 1, resíduos industriais e resíduos de saúde. A previsão de toneladas hora é de 0,49 daria um total diário de 12 toneladas. Classe 4. 
Potencial poluidor G, porte do empreendimento pequeno. A composição das instalações: tem uma área de carga e descarga, balança (pesagem dos resíduos), área de 
recebimento e armazenamento dos resíduos industriais e de saúde, equipamento incinerador (câmara primária, câmara secundária, lavador de gases), área de 
armazenamento das cinzas geradas no processo, área para higienização das bombonas, área de armazenamento das bombonas e carregamento dos caminhões, sala de 
operação, depósito para produtos químicos. Atividades de apoio: vestiário, lavanderia, câmara fria. Área total do empreendimento é de 8 mil metros, situado dentro do 
perímetro do Cinco. Na Avenida Cátulo da Paixão Cearense, Nº 325, Bairro Cinco. Onde funcionou anteriormente a empresa VH Clean. Estão construindo um galpão 
moderno, com equipamento moderno, completamente diferente do que se tinha anteriormente. Todo processo de tratamento térmico de resíduo de incineração é 
regido pela Resolução CONAMA 316/2002. Qualquer tratamento térmico é considerado a partir de 800° C. O equipamento tem a câmara primária onde deve ocorrer a 
queima nesta temperatura.        A saída desta câmara primária, os gases são encaminhados para a câmara secundária. Temos os projetos, todos os dimensionamentos, 
tanto das câmaras primárias ou secundárias, lavador de gases, do processo do tratamento das cinzas, de secagem, de lavagem e de tratamento de efl uentes líquidos 
tudo com base na Resolução 316. O que se tem de proposta é uma melhoria da forma como eram feitos anteriormente. Mostrou Slides. Foi exigido da empresa a 
aprovação do PRECEND. Para o resíduo de saúde vai ter uma câmara fria direcionada para isto. A empresa vai trabalhar com armazenamento em baias, o processo é 
quase todo mecanizado. A maior parte das condicionantes,  todas são para formalização da LO. Este tipo de empreendimento qual o objetivo e a forma de controle? 
Tivemos uma reunião com o secretário de estado de meio ambiente juntamente com o presidente da FEAM para tratar disto. Esta é a 4ª empresa sendo estalada no 
município, uma já esta licenciada, tem mais duas se instalando até perto da BR 040 e esta é a 3ª que esta no Cinco. A 1ª tivemos alguns problema de denuncia, 
poluição, apesar de estar atendendo todos os critérios, todos os parâmetros, é uma empresa na região do Ressaca, no Bairro Kennedy. Qualquer fumaça que sai da 
chaminé, os moradores do entorno acham que esta prejudicando, esta fora dos padrões. Mesmo a empresa tendo todo o diagnostico, passado pelo processo de 
licenciamento, feito todos os testes. A questão é primordial, onde vão se instalar estas empresas. O lugar mais ideal é o Cinco. As condicionantes:                 1- Apresen-
tar Plano de Queima para a operação do empreendimento em atendimento à Resolução Conama 316/2002. Prazo: Formalização da LO. 2- Apresentar Plano de Risco, 
Plano de Emergência e de Contingência para operação do empreendimento em atendimento à Resolução Conama 316/2002. Prazo: Formalização da LO. 3- Apresentar 
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Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para recebimento, manipulação e disposição temporária na área do empreendimento. Prazo: Formalização da LO. 
4- Promover todas as adequações necessárias na área de disposição e armazenamento dos resíduos sólidos de forma a evitar transbordo e contaminação fora da área 
de operação do equipamento, atendendo inclusive os Arts. 6 e 7 da Resolução Conama 316/2002. Prazo: Formalização da LO. 5- Destinar todos os resíduos sólidos de 
construção civil gerados na fase de implantação do empreendimento para empresas devidamente licenciadas, comprovando a destinação dos mesmos. Prazo: Durante 
todo o período de implantação do empreendimento. 6- Promover a umidifi cação da área onde será implantado o empreendimento durante o período de obras, sempre 
que necessário para conter a emissão de particulados. Enviar relatório fotográfi co do cumprimento da mesma. Prazo: Mensalmente até o fi nal das obras. 7- Apresentar 
protocolo ou aprovação do Projeto Técnico Parte A - PRECEND / COPASA. Prazo: Formalização da LO. 8- Apresentar aprovação ou protocolo de apresentação junto ao 
Corpo de Bombeiros do projeto de adequação do sistema de prevenção e combate à incêndios da área do empreendimento, incluindo o novo incinerador. Prazo: 
Formalização da LO. 9- Apresentar anotação do responsável técnico ART do profi ssional devidamente habilitado para responder pelo funcionamento do empreendi-
mento, o qual terá como função todos as atribuições previstas no Art. 10 e 12 da Resolução Conama 316/2002. Prazo: Formalização da LO.             10- Apresentar cópia 
da comprovação de que o operador do sistema de tratamento foi capacitado conforme prevista no Art. 30 da Resolução Conama 316/2002. Prazo: Formalização da LO. 
11- Providenciar para quando do inicio do funcionamento do empreendimento todos os itens constantes no Arts. 31, 42 e 43 da Resolução Conama 316/2002. Prazo: 
Formalização da LO. 12- Apresentar comprovação de licenciamento para transporte para o veículo que promoverá a coleta e o transporte dos resíduos industriais até o 
empreendimento. Prazo: Formalização da LO. Conselheiro Ubiratam- esta citando transporte de resíduos industriais, são resíduos a serem incinerados. Foi modifi cado 
“Apresentar comprovação de licenciamento de transporte para os veículos que farão coleta e o transporte dos resíduos a serem incinerados”. 13- Apresentar Estudo de 
Dispersão Atmosférica - EDA, por modelagem corresponde à chaminé do incinerador, considerando as concentrações esperadas, direção dos ventos e possíveis 
incômodos que podem ser causados à comunidade circunvizinha obtidas para as distâncias como médias temporais das simulações horárias. Prazo: Formalização da LO. 
14- Não receber resíduos de outros estados nos critérios da DN 211/2016. Prazo: Formalização da LO. 15- Implantar o sistema de tratamento de efl uente líquido 
industrial gerador no lavador de gases, conforme indicado no estudo apresentado. Prazo: Formalização da LO.          16- Implantar câmara fria para armazenamento 
temporário de resíduos sólidos de saúde com potencial odorífero. Prazo: Formalização da LO. 17- Cumprir com as demais determinação descritas na Resolução Conama 
nº 316/2002, que não estejam relacionadas nas condicionantes deste parecer único. Prazo: Formalização da LO. Mostrou Slides. Dr. Fábio(Assessor Jurídico)- o parecer 
jurídico acompanha o parecer técnico, destaca que é uma LAC na modalidade LP/LI. Posteriormente a empresa terá que iniciar o procedimento para obtenção da LO, 
onde será verifi cado os cumprimentos das condicionantes da LP/LI.      O prazo da validade 6 anos. Presidente Wagner- eu questionei muito os meus técnicos com 
relação a analise deste processo. Uns dos maiores problemas que temos no município com relação a resíduo é o resíduo de saúde. Se agente não oferece este tipo de 
serviço para os consultórios médicos, odontológicos, para a própria rede publica de saúde, resíduos de saúde não pode ir para o aterro. Estamos tendo na cidade e na 
região metropolitana como um todo, aterros clandestinos de resíduos de saúde. Olhem o tamanho deste problema para as APPs, lençol freático, enfi m é um problema 
muito sério. Então temos analisados estes pedidos destas empresas, por causa do tratamento térmico e estamos sendo muito criteriosos, fazendo analises muito 
rigorosa. Tem uma empresa que todo dia chega reclamação, indo para a imprensa. Falando que é resíduo de saúde a comunidade fi ca alarmada. Nós estamos fazendo 
diligências quase semanais. Enviamos os nossos técnicos, fazem a medição da temperatura, fazem a analise da fumaça, dos gases enfi m. Estamos muito empenhados 
em fazer o acompanhamento devido. Conselheiro Ubiratam- é só uma sugestão. Colocar mais uma condicionante que seria apresentação pelo empreendedor de todas 
as etapas, da coleta do caminhão ao produto fi nal. Porque primeiro é de competência deles. Segundo ele esta antecipando 90% a LO dele lá na frente. Conselheira Cecí-
lia- isto me preocupa muito. Mas estou vendo que é uma empresa idônea. Precisamos realmente dar um destino ao nosso lixo hospitalar. Vou dar um voto de 
confi ança, mas qualquer reclamação, eu volto para o conselho com o problema. Conselheira Hainan- só para lembrar que o empreendimento esta localizado no Distrito 
Industrial, ele precisa de anuência da secretaria para funcionar. Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado com as sugestões do conselheiro 
Ubiratam. Conselheira Cecília- perguntou qual a bacia. Técnico Tércio- bacia da pampulha. Presidente Wagner- quero deixar um convite, eu enquanto secretário quero 
fazer uma visita a empresa, quero estender o convite aos conselheiros. 6- Conata Engenharia Ltda. Residencial Multifamiliar Icaivera I – Processo Nº 21786/2018-03A e 
Residencial Multifamiliar Icaivera II – Processo                 Nº 21788/2018-03A e Residencial Multifamiliar Icaivera III – Processo Nº 23.548/2018-03A do “Programa Minha 
Casa Minha Vida”. Retirada de pauta a pedido da empresa. A empresa entrou com o ofi cio solicitando uma revisão do enquadramento pedindo o parecer jurídico da 
secretaria de meio ambiente e também da procuradoria em relação ao enquadramento. Estou acatando o pedido da empresa. Posteriormente comunicaremos ao 
conselho o encaminhamento. 10- Demarcação das Áreas de Interesse Ambiental (AIAS). Fazenda Bom Jesus e Outros. Técnico Tércio de Sales - fez a apresentação, 
mostrou Slides. Requerentes: Prefeitura Municipal de Contagem / SEMAD.  Processo nº ARINP Nº 001/2019. Assunto: Solicitação de Delimitação de Área de Especial 
Interesse Ambiental - AIA, conforme Lei Complementar 248/2018, local denominado Fazenda Bom Jesus. Parecer: COEMP nº 016/2019. REFERÊNCIA: EMENTA: DIREITO 
URBANISTICO, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DEMARCAÇÃO ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE AMBIENTAL _AIA. 01. Ao instituir e prever as áreas de especial interesse 
ambiental (AIA), o Plano Diretor Municipal – Lei Complementar 248 de 11 de janeiro de 2018, o legislativo delegou e atribuiu ao poder executivo a obrigação da  
delimitação precisa da AIA por meio de Decreto, mediante prévia anuência do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem- COMAC, nos termos do Art. 135 § 
3º e 4º. 02. A delimitação realizada no Anexo 9 caracteriza de forma ampla, abrangendo inclusive áreas urbanizadas com equipamentos de infraestrutura instalados. 
Por isso a necessidade expressa na lei da chamada “caracterização precisa”. 04. Demarcação de poligonais que atendam os requisitos de proteção a fauna em razão da 
preservação de fragmento fl orestal delimitado. INTRODUÇÃO - Trata-se de solicitação de avaliação para delimitação de Área de Especial Interesse Ambiental – AIA, na 
região denominada Fazenda Bom Jesus, nos termos dos artigos 34, 135 da Lei Complementar 248/2018. A necessidade partiu de um questionamento do proprietário 
do imóvel que pretende intervir na área em estudo e necessita de prévia avaliação desta secretaria para prosseguimento dos estudos. A propriedade em questão consta 
com uma área total de 29,5984 ha pertencendo a Zona Urbana do Município de Contagem, entretanto o alvo deste estudo é uma área de 8,7077 ha, o restante da 
propriedade é composto por áreas de pastagem com árvores isoladas em meio vegetação em estágio de regeneração inicial. ANÁLISE - O Plano diretor constitui-se em 
um instrumento básico de ordenação do espaço urbano, permitindo que seus habitantes dê a estes espaços a função social esperada. É o que se extraí do Estatuto das 
Cidades, lei 10257 de 10 de julho de 2001: Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei.           Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana. Pelos seus objetivos a serem perseguidos (Art. 2º, I, EC), denota-se que na ordenação do espaço urbano pelo poder público 
deve-se garantir desde a ocupação para fi ns de moradia e o desenvolvimento econômico até a preservação ambiental. Art. 2o A política urbana tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades 
sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho 
e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; (….). XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Nesta linha foi prevista as AIA’s no plano Diretor Municipal conforme Art. 33: Áreas de Especial Interesse Ambiental (AIA) 
são áreas com cobertura vegetal e/ou outros atributos ambientais relevantes, que visam à preservação das águas, ao habitat da fauna, à estabilidade dos solos, à 
proteção paisagística e à manutenção equilibrada de áreas verdes no município. A área localizada na região do córrego Bom Jesus, foi demarcada como Área de 
Especial Interesse Ambiental – AIA, com base em levantamentos remotos, os quais, de acordo com os parágrafos 3° e 4° do artigo 135 da Lei Complementar 248. “§3° 
As AIA são representadas no Anexo 9 desta Lei Complementar, podendo haver a revisão e atualização da delimitação dessas áreas por decreto do poder executivo 
mediante anuência do Conselho Municipal do Meio Ambiente. §4° A delimitação precisa de AIA no Anexo 9 desta Lei Complementar será efetuada quando da 
aprovação de projeto de parcelamento ou ocupação do terreno em que a mesma estiver situada, mediante anuência do Conselho Municipal do Meio Ambiente. E artigo 
34, da mesma lei, “Art. 34 As AIA serão regidas por critérios especiais de proteção defi nidos em lei específi ca, baseada em estudos técnicos abrangendo a caracterização 
e a avaliação das áreas. Parágrafo único. O Poder Executivo promoverá a realização de estudos técnicos visando à caracterização, à avaliação e à delimitação das Áreas 
de Especial Interesse Ambiental instituídas nesta Lei Complementar, com o intuito de estabelecer critérios especiais de proteção.” Ao instituir e prever as áreas de 
especial interesse ambiental ( AIA), o Plano Diretor Municipal – Lei Complementar 248 de 11 de janeiro de 2018, o legislativo delegou e atribuiu ao poder executivo a 
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obrigação da  delimitação precisa da AIA por meio de Decreto, mediante prévia anuência do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem- COMAC, nos termos 
do Art. 135 § 3º e 4º. A delimitação realizada no Anexo 9 caracteriza de forma ampla, abrangendo inclusive áreas urbanizadas com equipamentos de infraestrutura 
instalados. Por isso a necessidade expressa na lei da chamada “ caracterização precisa”. Desta forma entende-se que as manchas estabelecidas no Anexo 9, da Lei  
Complementar 248/2018, deverão ser sucedidas a partir de estudos de campo, através de elaboração de Inventário Florestal ou estudos equivalentes que possibilitem a 
defi nição precisa das poligonais defi nitivas das Áreas de Especial Interesse Ambiental – AIA’s até que o executivo apresente a defi nição para todas as AIA’s. CONCLUSÃO 
- Diante do exposto, conclui-se que, para as áreas em questão, após avaliação dos estudos apresentados, de autoria Engenheiro Florestal Paulo Henrique Oliveira 
Vargas, CREA-MG 131.173/D, e todos os critérios técnicos utilizados, foi constatado que existem trechos onde a amostragem foi sufi ciente para estimar a riqueza do 
fragmento de fl oresta estacional semidecidual estudado, sendo uma formação fl orestal em estágio médio de regeneração, de acordo com os parâmetros defi nidos na 
Resolução CONAMA nº 392 de 2007, sugerimos a delimitação de acordo com o levantamento apresentado, sugerimos a preservação dos remanescentes das áreas 1, 2 
e 3 conforme planta e suas poligonais anexa apresentada. Requerentes: Prefeitura Municipal de Contagem / SEMAD. Processo nº ARINP Nº 008/2019. Assunto: 
Solicitação de Delimitação de Área de Especial Interesse Ambiental - AIA, conforme Lei Complementar 248/2018, local denominado Fazenda Bom Jesus. Parecer: COEMP 
nº 017/2019. REFERÊNCIA: EMENTA: DIREITO URBANISTICO, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DEMARCAÇÃO ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE AMBIENTAL _AIA. 01. Ao 
instituir e prever as áreas de especial interesse ambiental (AIA), o Plano Diretor Municipal – Lei Complementar 248 de 11 de janeiro de 2018, o legislativo delegou e 
atribuiu ao poder executivo a obrigação da  delimitação precisa da AIA por meio de Decreto, mediante prévia anuência do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Contagem- COMAC, nos termos do Art. 135 § 3º e 4º.         02. A delimitação realizada no Anexo 9 caracteriza de forma ampla, abrangendo inclusive áreas urbanizadas 
com equipamentos de infraestrutura instalados.  Por isso a necessidade expressa na lei da chamada “ caracterização precisa”. 04. Demarcação e poligonais que atende 
os requisitos de proteção a fauna em razão da preservação de fragmento fl orestal delimitado. INTRODUÇÃO - Trata-se de solicitação de avaliação para delimitação de 
Área de Especial Interesse Ambiental – AIA, na região do Córrego Bom Jesus, nos termos dos artigos 34, 135 da Lei Complementar 248/2018. A necessidade partiu de 
um questionamento do proprietário do imóvel que pretende intervir na área em estudo e necessita de prévia avaliação desta secretaria para prosseguimento dos 
estudos. A propriedade em questão consta com uma área total de 29,885 ha pertencendo a Zona Urbana do Município de Contagem, entretanto o alvo deste estudo é 
uma área de 25,984 ha, o restante da propriedade é composto por áreas com árvores isoladas em meio a regeneração inicial. ANÁLISE - O Plano diretor constitui-se em 
um instrumento básico de ordenação do espaço urbano, permitindo que seus habitantes dê a estes espaços a função social esperada. É o que se extraí do Estatuto das 
Cidades, lei 10257 de 10 de julho de 2001: Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei. Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desen-
volvimento e expansão urbana. Pelos seus objetivos a serem perseguidos (Art. 2º, I, EC), denota-se que na ordenação do espaço urbano pelo poder público deve-se 
garantir desde a ocupação para fi ns de moradia e o desenvolvimento econômico até a preservação ambiental. Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações; (….). XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico e arqueológico. Nesta linha foi prevista as AIA’s no plano Diretor Municipal conforme Art. 33: Áreas de Especial Interesse Ambiental (AIA) são áreas com 
cobertura vegetal e/ou outros atributos ambientais relevantes, que visam à preservação das águas, ao habitat da fauna, à estabilidade dos solos, à proteção paisagística 
e à manutenção equilibrada de áreas verdes no município. A área localizada na região do córrego Bom Jesus, foi demarcada como Área de Especial Interesse Ambiental 
– AIA, com base em levantamentos remotos, os quais, de acordo com os parágrafos 3° e 4° do artigo 135 da Lei Complementar 248. “§3° As AIA são representadas no 
Anexo 9 desta Lei Complementar, podendo haver a revisão e atualização da delimitação dessas áreas por decreto do poder executivo mediante anuência do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente. §4° A delimitação precisa de AIA no Anexo 9 desta Lei Complementar será efetuada quando da aprovação de projeto de parcelamento ou 
ocupação do terreno em que a mesma estiver situada, mediante anuência do Conselho Municipal do Meio Ambiente. E artigo 34, da mesma lei. “Art. 34 As AIA serão 
regidas por critérios especiais de proteção defi nidos em lei específi ca, baseada em estudos técnicos abrangendo a caracterização e a avaliação das áreas. Parágrafo 
único. O Poder Executivo promoverá a realização de estudos técnicos visando à caracterização, à avaliação e à delimitação das Áreas de Especial Interesse Ambiental 
instituídas nesta Lei Complementar, com o intuito de estabelecer critérios especiais de proteção.” Ao instituir e prever as áreas de especial interesse ambiental (AIA), o 
Plano Diretor Municipal – Lei Complementar 248 de 11 de janeiro de 2018, o legislativo delegou e atribuiu ao poder executivo a obrigação da  delimitação precisa da 
AIA por meio de Decreto, mediante prévia anuência do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem- COMAC, nos termos do Art. 135 § 3º e 4º. A delimitação 
realizada no Anexo 9 caracteriza de forma ampla, abrangendo inclusive áreas urbanizadas com equipamentos de infraestrutura instalados.  Por isso a necessidade 
expressa na lei da chamada “ caracterização precisa”. Desta forma entende-se que as manchas estabelecidas no Anexo 9, da Lei Complementar 248/2018, deverão ser 
sucedidas a partir de estudos de campo, através de elaboração de Inventário Florestal ou estudos equivalentes que possibilitem a defi nição precisa das poligonais defi ni-
tivas das Áreas de Especial Interesse Ambiental – AIA’s até que o executivo apresente a defi nição para todas as AIA’s. CONCLUSÃO - Diante do exposto, conclui-se que, 
para as áreas em questão, após avaliação dos estudos apresentados, de autoria Engenheiro Charston de Souza Pereira, CREA-MG 68.218/D, e todos os critérios técnicos 
utilizados, foi constatado que existem trechos onde a amostragem foi sufi ciente para estimar a riqueza do fragmento de fl oresta estacional semidecidual estudado, 
sendo uma formação fl orestal em estágio médio de regeneração, de acordo com os parâmetros defi nidos na Resolução CONAMA nº 392 de 2007, sugerimos a 
delimitação de acordo com o levantamento apresentado, sugerimos a preservação dos remanescentes das áreas de 25.984 m², conforme planta e suas poligonais, 
referentes ao anexo apresentado. Dr. Fábio- o parecer técnico e parecer jurídico, único. Só para esclarecer esta delimitação já está prevista de fato no Plano Diretor, e 
visa reduzir a proteção, instituir a área, exatamente nas áreas que tem recursos ambientais a serem preservados. Esta delimitando esta área aonde tem fragmento 
fl orestal a serem preservados, excluindo as áreas de pastagens e áreas já urbanizadas. Presidente Wagner- a titulo de esclarecimento o Plano Diretor estabeleceu estas 
áreas no município, são as manchas (Slides) aonde tem vegetação expressivos, interesse ambiental. O que esta se propondo é justamente a demarcação do que é esta 
área de interesse ambiental e o que dentro desta mancha não tem este interesse pode ser utilizado para empreendimentos. Conselheiro Henrique- estas manchas 
verdes são as AIAS (Slides), o tanto do território de Contagem que será preservado com a defi nição legal prevista em lei destas áreas. Estas áreas tem as restrições de 
ocupação, para assegurar qualidade ambiental do município, principalmente na região de Várzea das Flores, que teve toda esta questão polêmica, que não é 
competência de nosso conselho, com a revisão do plano diretor. Estamos fazendo hoje gestão sobre o território, que não seja simplesmente licenciamento. É uma 
oportunidade de fazermos gestão territorial com base em levantamentos reais das áreas. Preservar o que deve ser preservado. Esta delimitação é fundamental para a 
preservação destas áreas. Conselheiro Renato Mafra- nem sempre uma área que esta descoberta ela perdeu sua função ambiental. Não é porque num passado recente 
ela foi degradada. A pergunta ao técnico, é porque eu não conheço a área, esta área que esta degradada hoje, que agente quer tirar ela deste respaldo ambiental, ela 
não é necessária para que a área de preservação esteja preservada? Por exemplo se uma intervenção ocorrer nesta outra área, ela não pode causar uma piora ambiental 
na área que esta sendo preservada? Por exemplo por carreamento de materiais? Mudança do sentido dos ventos e tudo mais? Técnico Tércio - mostrando Slides, ele foi 
explicando. No projeto proposto, da forma como esta proposta é viável. Eu não posso exigir que uma pessoa preserve seu imóvel em sua totalidade sem desapropriar o 
terreno e viabilizar que a empresa faça alguma coisa. O terreno é particular, ou a gente teria uma forma de indenização para o proprietário do imóvel ou a gente segue 
o critério de delimitação dos remanescentes mais expressivos. O município esta criando as áreas de interesse para fomentar uma política mais preservacionista. Mas não 
posso sem indenização chegar e inviabilizar a área do individuo. Conselheira Cristina- na Várzea das Flores é aonde a gente tinha a maior quantidade de área verde 
contínua na cidade, porque era área rural. Do ponto de vista do empresário ou do construtor  de casa e de loteamento é uma maravilha, porque estamos preservando 
algumas áreas e ainda liberando outras para serem adensadas. O adensamento das áreas se acontecer no ritmo que  esta sendo a construção civil em Contagem, vai ser 
a metade da previsão que era feita para 50 anos de ocupação cerca de 450 mil pessoas.     A nossa divergência ela continua, apesar do plano diretor ter sido alterado, 
nós não concordamos. Porque as áreas  brancas, elas vão pressionar as áreas verdes, até 50 anos, nós não sabemos se teremos estas áreas verdes. Além do mais os 
animais, a fauna toda que esta nesta região, não tem como colocar placas para os animais. O impacto disto a médio e longo prazo é violento. Então não ganha o meio 
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ambiente, os cursos d’água estarão comprometidos, ali é cheio de água e a nossa lagoa de Várzea das Flores pode ser impactada sim, com a diminuição certeira da 
água que ela tem. Contagem das nascentes, que tem muitas nascentes ali, muitas irão secar. O Plano Diretor foi polêmico, foi pesada a discussão, não tem acordo de 
que isto é melhor para a cidade. Técnico Tércio - só ressaltar que tem grande parte destas áreas (mostrou no Slides) são áreas de sítio que estão praticamente 
preservadas. Este mapa delimita a área. Mas tem áreas que estão preservadas pelo uso.  Conselheira Cristina- tem 25 anos que eu acompanho esta região. Por mais que 
eu concordo com o secretário que a ocupação irregular e alojamento clandestino ainda esta pipocando, o povo não obedece a lei. Todas as secretarias que passaram 
aqui, pela autuação as pessoas não estão obedecendo a lei.                        A possibilidade do adensamento, ela vai levar sim com médio e longo prazo a degradação 
desta área e o comprometimento da lagoa. Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovada com todas as considerações feitas. 8- Britânica Empreendi-
mentos Ltda. - Supressão de vegetação. Processo              Nº 15314/2018-03A. Requerimento Interno: 00584. Pedido de vista pela conselheira Cristina. 9- Ricardo Diniz 
Tezzi - Supressão de vegetação. Processo Administrativo: 22756/2018-03A – Requerimento Interno: 000955. Diretor Paulo- fez a apresentação. É uma solicitação de 
supressão de árvores em área particular. Área de 367 m², uma área pequena, total de indivíduos: 38. Existe 1(um) Ipê-amarelo (Handroanthus serratifolia) indivíduo que 
é protegido e 2(dois) espécies Jacarandá-da-bahia (Dalbergia nigra) que são ameaçadas. Mostrou Slides. São indivíduos jovens com grande chance de fazer transplante. 
Mostrou mais Slides. As condicionantes: - passar pelo conselho por causa dos 3(três) indivíduos; - alvará de construção e a compensação ambiental. Não citou a 
compensação, mas pode ser a transplante e a compensação normal. Presidente Wagner- colocou em discussão. Conselheira Cecília- o ideal é transplantar. Presidente 
Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado. 12-Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. O conselho tem que indicar 2 conselheiros para ir a Campina no dia 26, 
indicadas Cecília e Cristina. Conselheira Cecília- a questão da poluição no JK que estão nos jornais. Encerrou a reunião. 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO COMAC – 2019
No dia 10 de junho 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 Audiência Pública do COMAC de 2019. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Fábio Silva Azevedo 
(assessor jurídico); os conselheiros: Danielle R. Soares Máximo, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; 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; Thaís Braga Alves, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 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; Vereador Rubens 
Antônio Campos e Vereadora Silvinha Dudu; representante da Câmara Municipal de Contagem. Funcionários da SEMAD: Tércio de Sales Morais e Marise de Cássia 
Gonçalves (Secretária do COMAC). Representantes da empresa Gruntec: Frederico Peçanha Couto; Juana Novais Machado; Arthur Azevedo Kopnt;...... Comunidade: José 
Manoel de Carvalho; Gladsmary Miranda Vianna; Maria Beatriz Costa Pereira; Marlene Ferreira da Silva Cordeiro; Arlindo Lino da Silva; Antônio Ramos de Oliveira; 
Solange; Marta Martins da Silva; Edir; Bordoni; Leandro Nilson Seabra; Nero; Geraldo Araujo; Jorge A. Neto; Renata Paula Terra (assessora parlamentar).  O Presidente 
Wagner - deu bom dia a todos é uma audiência pública a pedido da câmara de vereadores, num requerimento enviado pelo vereador Rubens Campos, nós tivemos uma 
reunião inicial na presidência da câmara com a presença de alguns vereadores e membros da comunidade.   O assunto desta audiência são as reclamações, as 
denúncias feitas pelos moradores do Bairro Kennedy com relação a operação da empresa Gruntec Serviços Ambientais Ltda. situada naquele bairro. Trata-se de uma 
empresa de tratamento térmico de resíduos e em função das reclamações e denuncias foi feita a solicitação pela câmara, através do vereador Dr. Rubens Campos, de 
uma reunião de esclarecimentos e posteriormente um encaminhamento para que acontecesse esta Audiência Pública. O encaminhamento- nós vamos dar espaço para 
que a empresa se apresente e apresente as condições que estão operando, posteriormente para a comunidade fazer seus questionamentos e em seguida os membros 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente, temos também a equipe técnica e jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, caso seja necessário fazer algum 
esclarecimento. Temos as presenças do vereador Rubens Campos e da vereadora Silvinha, se eles quiserem se manifestar antes da empresa e da comunidade ou se 
preferirem num outro momento fi ca a critério. Vamos dar inicio, reafi rmo aqui que deste o inicio da gestão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente sempre tem 
atuado num dialogo permanente com a comunidade, com os setores organizados da sociedade, agente tem contado com o trabalho muito importante, um trabalho 
que tem contribuído muito para as discussões das questões ambientais que é o trabalho do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Temos a presença dos conselheiros- 
Henrique, Cecília, Ubiratam, Thaís e Danielle. Representantes da empresa, Sr. Frederico Couto- Diretor, dono da empresa. Fui para o Japão para conhecer a tecnologia, 
comprei a tecnologia. Deu parabéns a Prefeitura de Contagem. Ele foi fi scalizado hora, dia, mês pela Prefeitura que falou que não daria a licença se não tivesse todos os 
parâmetros devidos. Agora estamos dentro da legalidade. Queria sugerir que façam uma comissão de moradores para conhecerem as análises de gases, nossos 
compromissos com nossos funcionários, vá conhecer toda a dinâmica da empresa, os vereadores. Estou convidando a todos para conhecer minha empresa. Existem 
hoje 40 toneladas de resíduos hospitalar que são jogados ilegalmente, não em Contagem. Eu investir para trazer a tecnologia. Mostrou Slides sobre incinerador de lixo. 
O nome da empresa é Gruntec, Gruntec em alemão quer dizer verde. Importante dizer que não existe nenhum combustível fóssil, não é movida por gasolina, óleo 
diesel, lenha, gás de cozinha. Ela cumpre todas as resoluções do CONAMMA, os técnicos da Prefeitura foram extremamente rigorosos e corretos com esta avaliação. 
Nós recebemos resíduos hospitalar, industrial.           O resíduo hospitalar tem regras, ele vem totalmente enlacrado, em bombonas e ensacado. Nós não temos acesso a 
isto. Chega é jogado dentro da máquina e sai de lá só cinza. Não existe entrar na empresa sem estar totalmente defi nido. As cinzas saem totalmente sem nenhuma 
infecção, com análises feitas em laboratórios. Juana (advogada da empresa)- estou apenas assessorando esta apresentação, mas conheço bem o funcionamento da 
empresa, já estive lá desde o inicio acompanhando a instalação, o desenvolvimento, o processamento. Pedimos para ter a palavra antes, porque acreditamos que o 
desconhecimento acaba gerando dúvidas, medo, insegurança. O que queremos fazer no primeiro momento é trazer para vocês informações a respeito do funciona-
mento da empresa. Como que ela funciona, que tipo de gases que ela emite, qual que é o controle que é feito, qual a tecnologia usada. Acho importante  que vocês 
conheçam, saibam mais da empresa, aceitem o convite feito para formar  uma comissão, para conhecerem lá dentro. Para visitar  a empresa internamente. A empresa 
esta aberta á população de Contagem. Acho que o conhecimento pode trazer segurança, pode tranquilizar a respeito do nível baixíssimo de poluente que sai dali. Esta 
que é a ideia. A ideia é trazer tranquilidade e conhecimento para vocês. Sr. Frederico Couto- evitamos o aumento de vida útil de aterros sanitários. Fomos pesquisar e 
levamos os nossos engenheiros para que fi zessem o melhor possível para a lavagem de gases naquela região. O roteiro da usina- o caminhão descarrega, vai para a 
câmara fria, todos são acondicionados em câmara fria. Isto é legislação nós não podemos colocar  isto numa situação diferente desta. Depois joga na máquina todos 
condicionados em bombonas. Mostrou Slides. Reitero o convite aos vereadores e a comunidade estarem conosco, será um prazer mostrar a todos a nossa unidade. 
Fomos fi scalizados pelo Corpo de Bombeiro. Todos os nossos funcionários tem obrigação de fazer exames periódicos. Tem os níveis de gazes que são permitidos, os 
verdes são permitidos pela legislação.    Os pretos são coletas nossa com documentos feitos pela empresa de São Paulo. Fomos fi scalizados pela Secretaria de Meio 
Ambiente de Contagem, pela Regional Ressaca, Policia Militar de MG, Policia Militar Ambiental, Guarda Municipal, Ministério Público esteve na nossa usina. O CREA foi 
na nossa usina, Vigilância Sanitária, Copasa, Cemig. A empresa é cadastrada no IBAMA. Estamos cadastrado no SINDILUB. Estamos procurando o melhor para a 
comunidade. Presidente Wagner- a Secretaria de Meio Ambiente não tem como obrigar nem empresas, nem cidadãos, ninguém a tomar nenhuma atitude que não 
esteja em conformidade com a legislação. Eu não posso mandar minha equipe de fi scalização e minha equipe técnica ir lá e fechar a empresa, e obrigar a empresa 
mudar, se eu não tiver respaldo legal para isto. Não tem como acontecer. O que nós fi zemos foi chamar a empresa para uma reunião, no inicio do ano, e dizer a eles e 
mostrar para eles das denúncias, imprensas, ministério público, comunidade. Agente mostrou a eles o que estava acontecendo. Fui chamado pelo Prefeito no gabinete 
para prestar esclarecimentos, o Prefeito quis saber o que estava acontecendo. Exigiu que eu mostrasse toda a documentação referente ao processo de licenciamento, 
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isto foi feito e foi feito um acordo verbal com a empresa. Nós não tínhamos como fazer isto de uma forma formal. Neste acordo verbal, a empresa se comprometeu a 
buscar um outro local, isto foi um comprometimento verbal. Eles falaram secretário pode fi car tranquilo, que nós já estamos providenciando um outro local, fora de 
área residencial para fazermos a mudança. Mas eu não tenho como obriga-los a fazer isto não. Se eles tem a licença, estão dentro das normas, eu não posso obriga-los. 
Temos que buscar um entendimento. E se de comum acordo  a empresa estiver disposta a mudar é a melhor solução, sem briga, sem confusão. Eles vão para um local 
que não tem residência, esta tudo certo. Agora tem que ser acordado.  Sr. Olavo- sou morador do Bairro Kennedy a 50 anos. Tem uma empresa no bairro, lógico que 
temos que ter empresa para gerar emprego, porem esta empresa faz esta cremação e exala um odor terrível, insuportável. Nós não somos contra a empresa, quero 
deixar bem claro sobre isto. Pelo conhecimento que tive dos meus pais, uma empresa que queima resíduos hospitalares tem que ser instalada num local ermo. Estão 
colocando empresa ao lado  crematório de lixo hospitalar, do lado de depósito de alimentos e nos fundo da empresa. Todos aqui que moram no bairro sabem o que 
estou falando. Lá tem escolas, tem creches. Esta fumaça é tóxica, as vistas ardem demais. Este fi ltro com esta tecnologia que a Gruntec colocou não esta dando 
resultado satisfatório, para nós que moramos lá a mais de 50 anos. Nós chegamos lá primeiro. Esta empresa se instalou lá e ninguém perguntou da liderança do bairro, 
quando eu vi já estava instalada e documentada. Eu tive meu problema de saúde grave (câncer). Estou implorando a Gruntec para vocês instalarem num local ermo. 
Vocês colocaram uma empresa de frente onde mora várias famílias. Do lado tem depósito de alimentos. Isto não condis com a realidade. Não estamos aqui para banir a 
Gruntec, nós queremos a Gruntec. Mas  num lugar que não tenha morador. Chegando dentro da Gruntec vocês vão ver tudo limpinho, tudo bonitinho, não tem cheiro 
porque a chaminé esta lá em cima, o vento leva para Rua dez, leva para Irmãos Glacus, lá tem escola, tem creche, o cheiro vai todo para lá. Tenho o apoio da Tambasa, 
eles tem o conhecimento deste fato. Não estou falando de fumaça, porque nasci na roça, mas o odor.            O Senhor acho que não sentiu este odor é horrível.  Estou 
falando em nome de todos os moradores, estamos implorando para a Gruntec se instalar num local apropriado, adequado. Lá é uma área comercial, existe estoque de 
alimentos. A fábrica de pneus queima sim, mas nunca nos incomodou. Estamos pedindo a Gruntec para nos ajudar para fi car uma coisa favorável tanto para  Gruntec, 
vocês tem que continuar o trabalho de vocês que é maravilhoso, é uma forma adequada sim para acabar com este lixo, mas num local adequado. O senhor como 
representante legal Gruntec, estou pedindo ao senhor para pegar esta empresa e colocar num local adequado.  No meu entender esta errado. Sr. Edir- o que eu tinha 
de falar já foi dito. Fez um convite a todos para tomar um café e almoçar com ele. Quero ver se vocês vão conseguir. Sr. Leandro- faço jus as palavras do Sr. Olavo, 
estamos juntos na mesma batalha. Faço um pedido que vocês se sensibilizem. Não estamos contra a empresa. Sra. Beatriz-  estamos representando o Colégio Espirita 
Rubens Romanelli e a Creche Infantil Irmãos José Gomes, pertencentes a fundação Irmãos Glacus. Fomos contactados pelo Sr. Olavo, Cida fi camos muito preocupados 
com a situação colocada. A creche tem 125 crianças, do berçário 3 meses até 5 anos. Temos o bazar e o Colégio Romanelli de 6 anos até 18 anos. Estou falando do 
Colégio Romanelli  não estou falando do Colégio Boa Vista. Na região nos temos 3 colégios. Nós fi camos muito preocupados. Na verdade nós estamos mais afastados, 
não posso dizer que o odor desta fumaça chegue até nós. Mas a creche sente mais. Alguns momento agente percebe uma fumaça. Fiquei encantada com a proposta e 
acho que é isto mesmo, buscar soluções. Vamos pensar com bastante carinho, com muito amor. Outros lugares lá temos muitas famílias, muitas crianças, muitos jovens 
e a saúde hoje em dia é muito importante.  Pense com carinho a proposta, nós estamos as ordens. Compareçam lá vejam as crianças. Sra. Cidinha- fui a 1ª moradora do 
Bairro Presidente Kennedy. Fui a 1ª mulher presidente do bairro com 13 mandatos. A Gruntec ultimamente tem nos incomodado muito. Hoje estou fazendo tratamento 
porque a Gruntec esta trazendo  uma consequência nos nossos pulmões. Nós sabemos que precisamos de gerar empregos, mas emprego que vai nos trazer saúde e 
vivência. Sra. Marlene- nos estamos com problema com a Gruntec desde 25 de outubro de 2017, fui até a Prefeitura conversei com o administrador regional da 
Ressaca. Desde então a empresa fi cou 6 meses sem funcionar, foi um grande alivio. Depois foi liberado novamente para funcionamento. Esta liberação foi pior que 
antes. Nós fi zemos um abaixo assinado com mais de 100 assinaturas com moradores  e comerciantes da área mais incomoda.  Depois disto fi camos consternados com 
o que houve. Houve mais fumaça,  um cheiro insuportável. O que nos amola é o odor que nos causa vômitos, problemas nos olhos, não conseguimos almoçar nas 
nossas casas de 12:00 até 14:00horas. O pior horário que a fumaça desce.  Eu moro mais na parte de baixo. Leu a constituição federal do artigo 255 do meio ambiente 
de 1988, o art. 5° - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente. Meio Ambiente - 1- bem de uso comum do povo. Nós somos povo. 2- essencial a sadia a qualidade de vida. 3- poder público mais sociedade defender 
e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O artigo 255 da constituição federal de 1988, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. O que o poder público esta fazendo conosco que moramos lá? cheira mais ou feche a sua casa. Nós temos o direito de respirar. O 
cheiro é tão grande que dá vontade de vender a casa e sair fora. Nós moramos lá a 40 anos, e a Gruntec chegou lá a 4 anos. A única fi rma que nos deu trabalho foi ela. 
Temos que lutar pelo bem social da comunidade. Apesar de que são mais galpões que moradores. Vocês que não moram lá, não podem saber o que nós estamos 
passando. Queremos sensibilizar os senhores o mal cheiro, o transtorno que esta nos causando e pedir quem sabe o senhor arrume um outro local. É um ótimo 
trabalho que vocês estão fazendo mas esta nos prejudicando de mais. Em nome da comunidade eu agradeço ao Ver. Dr. Rubens, Ver. Silvinha, eles abraçaram nossa 
causa. Buscamos diálogo com a Gruntec sem sucesso. Presidente Wagner- um esclarecimento, como a Sra. Marlene citou a lei federal, a título de esclarecimento agente 
segue a legislação federal, estadual, municipal, resoluções do CONAMA, quando fala da questão do meio ambiente para todos e obrigação do poder público fazer o 
controle, nós temos um problema talvez mais grave  do que a incineração de resíduos  que é a vida útil de nosso aterro. Hoje esta calculada aproximadamente em 10 
anos.  Daqui a 10 anos corremos o risco de não ter o que fazer com os resíduos sólidos gerados em toda a cidade.  Então é obrigação constitucional da Prefeitura 
buscar as alternativas. Então nós estamos buscando tecnologias e outras alternativas e empresas que possam prestar  o serviço que nos ajude a aumentar a vida útil do 
aterro. No caso de resíduos sólidos de saúde ainda é mais grave, porque nós tínhamos um problema na cidade de consultórios, pequenas clínicas médicas, a rede 
privada de atendimento a saúde esta descartando resíduos sólidos em lotes vagos, em bota-fora, mandando para o aterro de forma irregular, nós tivemos que fazer 
uma fi scalização rigorosa e exigir que estes resíduos de saúde sejam  destinados ao tratamento adequado. A questão do local nós concordamos cem por cento com a 
comunidade. Ali gera um problema sério para a comunidade, gera um incomodo muito grande, mas eu não tenho nenhum instrumento legal, que me de a condição de 
fechar a empresa ou obrigar a empresa a se mudar. O que estamos fazendo aqui, trazendo a comunidade, trazendo o poder  legislativo, mas o poder executivo através 
da secretaria de meio ambiente para que agente encontre uma solução de consenso, um acordo. Se não for possível um acordo, vamos buscar outros instrumentos. 
Estou vendo que a comunidade esta sendo sincera, os depoimentos causam uma comoção em todos nós. Agente entendi, temos que encontrar uma solução pactuada 
de consenso. Se não for possível agente pensa em outro instrumento e a secretaria de meio ambiente  nunca se fechou, nunca deixou de estar aberta para discussão. 
Eu recebi várias vezes, vários membros da comunidade, várias denúncias. Estamos aqui para encontrar uma saída. Vereador Rubens- cumprimentou a todos. Para ele o 
mais importante do que um laudo se o nível de fumaça é dos componentes desta fumaça estão muito abaixo dos índices, são dados que não deixa de ser relevantes. 
Mas o mais relevante do que isto é o relato das pessoas que trabalham e moram no entorno da empresa Gruntec. Eu presenciei pessoalmente, gente é insuportável, o 
mal cheiro é insuportável. Se for para o lado das escolas. Depende de onde o vento esta levando a fumaça. Outra coisa que não tem jeito de medir, todas as pesquisas 
do mundo inteiro, em todos os países, todos os continentes, as populações mais próximas de áreas industriais, onde o ar é poluído morrem de câncer. Estas crianças 
daqui 5, 10, 15, 20 anos não se sabe. Nós vereadores somos questionados, cobrados, a comunidade nos procura. Precisamos de uma solução que poderia ter dado a 4 
anos atrás.  Era só o secretário na época do desenvolvimento urbano e de habitação falar precisamos  incinerar o lixo hospitalar, isto precisa ser feito, nós precisamos 
gerar emprego e renda, precisamos do imposto. Nós vamos fazer esta empresa num outro local mais adequado, neste momento nem estaríamos aqui reunidos. Agora 
é um problema que precisa ser resolvido e a melhor solução a se encontrar é vocês irem para um outro local. Vai ser bom para vocês, vai ser bom para a Prefeitura, e 
principalmente é a solução defi nitiva para os moradores e aqueles que trabalham no entorno. Esta é uma pauta que eu levei para a câmara. Esta é a vontade do 
conjunto de todos os vereadores. Não estão aqui porque nós estamos mais envolvidos. Fica aqui nosso apelo para resolvermos de uma vez por toda. Vereadora Silvinha-  
cumprimentou a todos e agradeceu ao Sr. Wagner pela reunião. O Sr. Olavo sempre me procurando e me mandou vídeos e eu sempre encaminhando mandando para o 
secretário. O secretário me falando que a empresa esta com a licença em dia, nós não podemos tirar a empresa de lá, porque eles estão com a documentação em dia. 
Estamos ouvindo a população e o pessoal esta sofrendo muito. Onde você tem um lugar para descansar, onde você gosta de fi car, é na sua casa. Nós vereadores temos 
que está ouvindo a comunidade. Hoje a câmara esta envolvida para resolver esta situação. Esta é a 1ª audiência? Sim, nós ouvimos vocês - dono da empresa e alguns 
moradores. Mas eu acho que agente deveria sair daqui com alguma solução. Agente sabe das difi culdades mas não podemos deixar as pessoas sofrerem com esta 
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situação. Vamos pensar com carinho, porque hoje em dia a única coisa que agente tem é saúde, amor ao próximo.  O conselho está aqui, ouviu a todos e que tomem 
uma decisão também. Esta aí meu apelo e vocês podem contar comigo. Conselheiro Ubiratam-  sou o representante dos moradores de Contagem, apesar de não ter 
sido procurado, mas estou passando a vocês para que tenham este apoio dentro do conselho de meio ambiente.  Além dos vereadores vocês tem um representante 
aqui dentro. Existe um direito da empresa de se instalar desde que cumpra as normas ambientais. Diante de tudo que foi passado a tecnologia lá tem, agente tem que 
conviver com isto desde que funcione. Antes de tomar decisões até a nível de conselho, gostaria de pedir baixa em diligência deste processo. Fico a disposição de vocês 
porque sou representante das associações do município de Contagem. Não tem jeito para a morte, o restante tem custo mas tem solução. Conselheira Cecília- eu 
represento o meio ambiente no conselho. Esta questão de incineradora eu conheço muito bem. Em 2000 eu participei da Serquip que estava no Bairro Camargos, 
agente descobriu que as crianças e que os senhores de idade estavam muito doentes. Como sou ambientalista fui procurada e fi z parte desta equipe contra a Serquip 
que foi retirada. Depois no Comac foi a Oxigás que estava na Vila Paris. Fui até em São Paulo pesquisar  a questão do dioxina e furano que são partículas cancerígenas, 
que com a queima ela fi ca lá e quando agente dormi, agente respira. O meio ambiente em 1º lugar. Conselheiro Henrique- sou representante da federação das 
indústrias aqui no conselho. Agente esta sensível ao pleito, parabéns a comunidade, acho que é com dialogo, com a conversa que agente chega num denominador 
comum. A FIEMG tem trabalhado incansavelmente no sentido de aumentar a sustentabilidade ambiental das industrias. A Prefeitura de Contagem já vem fazendo um 
trabalho de fi scalização, hoje em dia tem a guarda municipal, guarda ambiental também isto deu o maior peso na fi scalização da Prefeitura. Eu acompanho algumas 
Prefeituras nas questões das gestões ambientais públicas e Contagem é exemplo de efi ciência na fi scalização, de tomar conta do seu território, defi nir áreas verdes, 
defi nir locais de preservação ambiental, tem um programa de conservação de nascentes, as medidas compensatórias dos empreendimentos que são licenciados aqui 
são revertidas diretamente para o município, coleta seletiva e muitas ações que o próprio conselho  consegue direcionar estes recursos. Contagem agente pode falar 
que realmente é o município que tem cuidado, a administração pública, com a questão do meio ambiente. Em relação a questão da incineração da queima de resíduos 
é uma atividade necessária, agente entendi como vocês também.              É importante que o Conselho Municipal de Meio Ambiente tome ciência destas questões, 
análise se for o caso   faço uma visita junto com vocês, que façam um teste lá na hora, se tiver como operacionalizar isto. Para agente poder realmente verifi car. Não é 
que estamos duvidando das palavras de vocês de forma alguma. Mas é importante o conselho ter um critério, trabalhar junto tanto com o poder executivo e o 
legislativo aqui em Contagem, agente sabe que são bem atuantes. Quero só endossar acho que nem precisa por em votação secretário, estamos em comum acordo 
como conselheiros. Importante o conselho participar deste processo   e dizer isto, a indústria mudou, a indústria esta buscando tecnologia. A indústria não é inimiga da 
sociedade, a indústria é parceira da sociedade. Claro que vai ter confl ito, vai precisar que cada um ceder um pouquinho para ver aonde chega num comum. Queria só 
deixar este recado, a FIEMG também esta de portas aberta em Belo Horizonte, aqui na Praça da CEMIG, estamos a disposição de vocês. Sra. Solange- todos os órgãos  
que podem nos ajudar chega lá e fala que esta tudo bonitinho, tudo documentado. Agente fi ca sem  saber para aonde correr. Sr. Olavo- nossa proposta de nossa 
comunidade é pedir a Gruntec para arrumar um outro local. Um senhor dono de depósito de material na Av. das Américas, meu amigo teve pneumonia química, por 
causa da inalação desta fumaça, ele tem laudo médico. Ele vai processar a Gruntec. Nós vamos entrar com processo coletivo contra a Gruntec. A Gruntec está sendo 
monitorada por vários amigos, fi lmada. Mais uma vez eu te peço diretor, tira a Gruntec do Bairro Kennedy. Juana-  a nossa preocupação com a saúde, não só dos 
nossos funcionários como de toda a população é importantíssima na nossa pauta. Quando o senhor disse que deste sempre escutou do seu pai, que queima de 
resíduos deveria acontecer longe da população.  Isto de fato, porque? As tecnologias antigas não se preocupava com tipos de gases propensa desta queima. Uma 
situação muito diferente apresentada pela Gruntec hoje e que nós queremos que todo os conselheiros tomem conhecimento, estendemos este convite a população, aos 
vereadores, aos moradores do entorno, todos aqueles que se sentem prejudicados de alguma forma estão convidados a visitar a empresa junto com os conselheiros 
para conhecerem esta tecnologia nova. É conhecível que o senhor tenha esta ideia, porque queima de resíduos sólidos sempre causou  este tipo de preocupação. O que 
a Gruntec esta trazendo é uma tecnologia nova. O vapor de água que sai daquela chaminé tem um diâmetro pequeno, é pequeno o volume da fumaça que sai. O vapor 
de água é menos poluente do que os que sai dos automóveis, que sai dos ônibus. Tem um protótipo desta máquina menor, que queima uma quantidade menor de 
resíduos, sendo desenvolvida nos condomínios residenciais cuidarem dos seus próprios lixos. Elas serão instaladas futuramente dentro de condomínios residenciais que 
darão a destinação fi nal ao lixo produzido naquela  comunidade. Agente acredita que com a evolução das tecnologias que tratam dos resíduos sólidos, que tratam dos 
lixos, os municípios podem até quem sabe fi ca como ideia para os vereadores nas próximas candidaturas criar benefícios para que a comunidade cuide de seu próprio 
lixo. Esta máquina é uma alternativa para estas comunidades. Seja para condomínios residenciais, para bairros, associações de bairro, isto é o que esta sendo 
desenvolvido ali. Esta preocupação da saúde esta na pauta da Gruntec. Esta máquina esta sendo desenvolvida exatamente pensando em dar uma destinação adequada 
ao lixo, benéfi ca ao meio ambiente, que poupe a saúde da população, todas as nossas políticas estão em harmonia com os ditames da constituição federal. Nós 
estamos sempre trabalhando para dar a melhor destinação do lixo. Reforço para fi nalizar minha fala queremos desconstruir com a nova tecnologia de que queima de 
resíduos sólidos é prejudicial ao meio ambiente ao contrário nós estamos criando, desenvolvendo uma tecnologia, investindo numa tecnologia que vá dar a correta 
destinação a este resíduo sem que isto prejudique o meio ambiente,  sem que isto prejudique a saúde das pessoas. Conselheiro Ubiratam- Sr. Olavo, eu concordo com o 
que o senhor esta falando. Agente tem o meio ambiente que pertence a todos, se agente tiver aqui e pensar numa situação só da sua rua, do seu bairro e eu retirar 
esta empresa e levar para outro lugar, estamos transferindo o problema para outro. A proposta que eu estou fazendo via conselho, representando vocês aqui é agente 
dar solução, não sei qual vai ser. Desde que ele não seja uma coisa muito pontual.  Porque todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não esta 
tomada a decisão, esta feito o convite para vocês participarem da diligência. Vocês podem participarem das reuniões, todas que nós fi zermos, seja analisar resultado, 
seja analisar proposta, vocês estarem presentes juntos. Mas eu não posso ter uma visão de um ponto, tenho que ter uma visão geral. Presidente Wagner- fi cou muito 
claro que o grande problema é o mal cheiro. Tem a proposta do conselheiro Ubiratam  de fazer a diligência, não precisa nem colocar em votação já é consenso. A 
diligência quem quiser representando a comunidade acompanhar os conselheiros e os técnicos da secretaria que vão acompanhar também  podem participar. Se 
houver condição de mudar o fi ltro para acabar o mal cheiro, já é a primeira solução. Estamos empenhados a encontrar solução, a empresa já falou  que tem a intenção 
de mudar de lá. Uma mudança de uma empresa de lugar envolve investimento, o custo é alto, tem que desmontar equipamento, tem que parar produção. É uma coisa 
que tem que ser planejada.  Para onde eles forem vão precisar de licença ambiental também. Aí o que a secretaria de meio ambiente pode se comprometer e acho que 
o conselho vai nos ajudar, já tem um processo de licenciamento  quando eles forem mudar, para não ter que abrir tudo de novo e perder muito tempo, agente 
aproveita o que já existe para poder dar serenidade ao processo, para viabilizar esta mudança o mais rápido possível. As coisas precisam ser pactuadas e precisam ser 
acertadas de uma forma civilizada. Se agente partir para briga vai piorar a situação. Então gente vocês tem que reconhecer, a secretaria de meio ambiente promoveu 
uma audiência pública, trazer os técnicos, se colocar a disposição. Se não houver o reconhecimento de que existe a intenção nossa de resolver o problema, poxa vida. 
Pedimos a empresa que comparecessem. Acho que estamos no caminho certo. O conselho fi cou ciente porque o processo de licenciamento da Gruntec passou pelo 
conselho, inclusive o teste de queima que foi acompanhado pela secretaria, foi discutido aqui, não teve diligência mas foi. Vereador Rubens- com todo respeito ao 
conselho é como se tivesse pegado um bonde andando. Porque se a empresa se dispuser a ir para outro local, esta tudo resolvido. Não precisa de diligência, não 
precisa de mais nada. Os estudos já foram feitos, a licença ambiental foi liberada. Isto já foi discutido exaustivamente, diligência para que, vocês pegaram o bonde 
andando. Conselheiro Ubiratam- o conselho é soberano. Sr. Olavo- tem 2 anos que agente esta sofrendo com esta atividade lá. Eu não vi conselho nenhum lá, para nos 
ajudar em nada. Peço desculpas ao conselho, agora que estou conhecendo vocês. Estou diante do diretor da Gruntec mais uma vez pedindo para resolvermos este 
impasse que é tão fácil. Não é transferir um problema do bairro para outro não. Nós moradores não queremos isto para ninguém. Nós queremos que a empresa mude 
para um local adequado. A Gruntec se instalou no bairro misteriosamente, ninguém fi cou sabendo quando assustamos a  chaminé já estava em atividade. Estou 
falando em nome de todos, temos um abaixo assinado. Obrigado pela atenção de todos. Presidente Wagner- agradecemos o Sr. Olavo pelo depoimento dele. Tem uma  
proposta do conselho que eu não vou colocar em votação, mas foi dito pelo Ubiratam, o conselho é soberano, de qualquer forma nós vamos fazer diligência com os 
conselheiros e técnicos da secretaria de meio ambiente, se alguém da comunidade quiser acompanhar e se não quiser também não tem problema. Só um esclarecimen-
to o Sr. Olavo falou que eu tenho várias proposta para a empresa. Eu não tenho proposta para empresa não. O que eu tenho é indicação de áreas onde não teríamos o 
problema de vizinhança residencial. O Secretário não tem que fazer proposta para empresa, é uma orientação  no sentido de apontar as áreas que são permitidas pelo 
plano diretor, pela lei de uso e ocupação do solo e que não teriam problema de vizinhança com moradores. Foi feito um apelo por parte dos moradores com relação a 
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mudança de local da empresa, gostaria que pronunciassem. Sr. Frederico- já é conversa que estamos dito na secretaria em mudar. O investimento é pesado.  Mas isto 
não é de imediato. Nós tínhamos uma previsão, mas ela não é de imediato.  Gostaria que o Conselho conhecesse a empresa, extensivo aos vereadores. Presidente 
Wagner- o encaminhamento desta audiência pública, diligência no dia 17, às 9:00hs., conforme proposta do Conselho Municipal de Meio Ambiente e que esta 
aprovado pelo presidente do conselho. Feito as discussão e tirado este encaminhamento de diligência com a permanência da orientação a empresa de que procure 
outro local, esta orientação continua. Agora repito nós não temos base legal para obrigar a empresa a fazer isto. Temos que encontrar uma alternativa, ajudar  a empre-
sa a conseguir a área com custo menor que viabilize a fazer esta mudança o mais rápido possível. Mas é só uma orientação nós não temos base legal para isto. Sendo 
assim agradeço a presença de todos e dou por encerrado esta audiência pública.     

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

CONVOCAÇÃO

Contagem, 29 de Julho de 2019

Convocamos os (as) Conselheiros (as) de Direitos, para participarem da 7ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sus-
tentável de Contagem, que será realizada quinta-feira, dia 01 de agosto às 09:00 horas, na Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016, 2º andar, 
Bairro Eldorado, Contagem-MG.

Pauta da 7ª Reunião Ordinária dia 01/08/2019 às 09:00 horas
Aprovação da 6º ATA Ordinária de 18 de julho 2019
Deliberações das comissões;
Informes Gerais.

_________________________________________
José William da Silva
Presidente do COMSAN

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG,  quando da sessão realizada no dia 08/05/2019, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

1ª JARI

Sessão Ordinária Nº 01-032/2019

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

08/05/2019 4371020180019442 AL00348142 NXP8613 Deferido MARCELO ALVES DA SILVA

08/05/2019 4371020180019161 AL00364632 PZY4833 Deferido MILLENIUM AGRONEGOCIOS LTDA

08/05/2019 4371020180020520 AH00643196 BYB6404 Deferido PEDRO OSNEI MICHELS

08/05/2019 4371020180021002 AL00347918 HHV9539 Deferido VALTER GONCALVES FERREIRA

08/05/2019 4371020180022359 AL00520339 NYB8135 Indeferido ABELARDO RODRIGUES DA SILVA

08/05/2019 4371020180019753 AL00370019 PYG7744 Indeferido AGUINALDO H DE CARVALHO
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08/05/2019 4371020180021001 AL00368157 HFB3441 Indeferido ALESSANDRO DE SOUZA PEREIRA

08/05/2019 4371020180019904 AL00356513 PYC6605 Indeferido ALEXANDRO LOPES DA SILVA

08/05/2019 4371020180019914 AL00521872 HHM8406 Indeferido ALMIR JAMAL

08/05/2019 4371020180019915 AL00522654 HHM8406 Indeferido ALMIR JAMAL

08/05/2019 4371020180019916 AL00521926 HHM8406 Indeferido ALMIR JAMAL

08/05/2019 4371020180019756 AL00370296 KKO4590 Indeferido ANTONIO GOMES DE SOUZA

08/05/2019 4371020180019643 AL00369722 PWG3849 Indeferido BRUNA SOARES AVILA

08/05/2019 4371020180019216 AL00350345 HMQ2693 Indeferido EVANDRO RAMALHO DE ALMEIDA

08/05/2019 4371020180020720 AL00365400 GNH9331 Indeferido GETULIO JOSE GONCALVES BORBA

08/05/2019 4371020180020711 AL00367018 OPK5330 Indeferido GUILHERME CARDOSO PINTO

08/05/2019 4371020180019451 AH00643023 PVP9635 Indeferido HELCIO ROSA DE BEM

08/05/2019 4371020180019911 AH00643986 PUK2823 Indeferido HUMBERTO ALENCAR T DE SOUZA

08/05/2019 4371020180024512 AL00523147 GVJ2816 Indeferido JANAINA MENDES RIBEIRO AQUINO

08/05/2019 4371020180020689 AL00524235 KHY3468 Indeferido JANINO SQUARANTE TEIXEIRA

08/05/2019 4371020180020698 AL00348247 PZG6649 Indeferido JEFFERSON WILLIAM JESUS S.SOBRAL

08/05/2019 4371020180019408 AL00364236 EQU8438 Indeferido JESSICA RIBEIRO

08/05/2019 4371020180019575 AL00359711 HEC1760 Indeferido JOSE CARLOS FLORENCIO DE OLIVEIRA

08/05/2019 4371020180019579 AL00357284 HEC1760 Indeferido JOSE CARLOS FLORENCIO DE OLIVEIRA

08/05/2019 4371020180020793 AL00357223 JRJ1328 Indeferido JOSE JOAQUIM DA SILVA

08/05/2019 4371020180019222 AL00509321 HKQ2591 Indeferido JOSE RAIMUNDO DA SILVA

08/05/2019 4371020180019238 AL00509240 HKQ2591 Indeferido JOSE RAIMUNDO DA SILVA

08/05/2019 4371020180019209 AL00364943 HMR1613 Indeferido MARCIO PEREIRA DOS REIS

08/05/2019 4371020180019136 AL00518156 QOT1890 Indeferido MARIA DO CARMO RODRIGUES

08/05/2019 4371020180019160 AL00360076 HGR6169 Indeferido MARIO AUGUSTO BARCELOS

08/05/2019 4371020180018856 AL00357252 HJF4503 Indeferido MARLON CARLSON DE QUEIROZ ANDRADE

08/05/2019 4371020180018858 AL00345702 HJF4503 Indeferido MARLON CARLSON DE QUEIROZ ANDRADE

08/05/2019 4371020180018859 AL00355673 HJF4503 Indeferido MARLON CARLSON DE QUEIROZ ANDRADE

08/05/2019 4371020180020728 AL00358694 OWT6157 Indeferido PRISCILA BERGERHOFF

08/05/2019 4371020180019114 AL00358730 OPR6212 Indeferido RAPHAELA CRISTINA S CAMARGOS

08/05/2019 4371020190007994 AL00367648 HGB6498 Indeferido REGINA MARCIA DA SILVA

08/05/2019 4371020180014439 AL00352734 GTB9211 Indeferido REGINALDO ANTONIO DE SOUZA

08/05/2019 4371020180020706 AL00360632 CWZ7256 Indeferido REGINALDO BARBOSA MATOS

08/05/2019 4371020180019560 AL00370418 HAF8000 Indeferido REINALDO MARTINS PEREIRA

08/05/2019 4371020180020522 AH00641351 OQM5403 Indeferido REINALDO MENDONCA MOREIRA

08/05/2019 4371020180019446 AL00357830 KQF2663 Indeferido RICHARD TOMAINO NASCIMENTO

08/05/2019 4371020180019450 AL00359371 KQF2663 Indeferido RICHARD TOMAINO NASCIMENTO

08/05/2019 4371020180020535 AL00357766 HFN4427 Indeferido RODOREAL TRANSPORTES LTDA ME

08/05/2019 4371020180018781 AL00512705 PXD6942 Indeferido ROMILSON ALVES DOS REIS

08/05/2019 4371020180018822 AL00368840 PYY0223 Indeferido RONNIE EDSON MADALENA

08/05/2019 4371020180019163 AH00640432 HKT1841 Indeferido ROSANGELA APARECIDA B CARDOSO

08/05/2019 4371020180018852 AL00357142 OAA7133 Indeferido SALIBA E SALIBA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

08/05/2019 4371020180019763 AL00350083 GUL1112 Indeferido THALITA ROBERTA DA SILVA PEREIRA

08/05/2019 4371020180020952 AL00525251 PWB8936 Indeferido UNIDAS SA

08/05/2019 4371020180021588 AL00367798 IRN0846 Indeferido UNIDÃO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

08/05/2019 4371020180018779 AL00513291 QMW9651 Indeferido URGEL DURVALINO CRUZ

08/05/2019 4371020180020823 AH00634930 GVJ6433 Indeferido VANIA JUSTINA DE MELO

08/05/2019 4371020180020997 AL00364523 HLU5687 Indeferido WALISSON AGOSTINI DE SOUZA

08/05/2019 4371020180019549 AL00350789 QNP0219 Indeferido WELTON MARTINS NASCIMENTO

08/05/2019 4371020180019551 AL00348541 QNP0219 Indeferido WELTON MARTINS NASCIMENTO

08/05/2019 4371020180019158 AL00344057 AQK1948 Indeferido WESLEY JOSE DA CUNHA

08/05/2019 4371020180019168 AL00359506 AQK1948 Indeferido WESLEY JOSE DA CUNHA
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Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, Avenida Maria da Glória Rocha, n°100, 
Bairro Beatriz,

CONTAGEM - MG, CEP: 32.010.375.

Secretaria da JARI - CONTAGEM,  8 de Maio de 2019

CRISTINA DE PAULA BATISTA CARVALHO GUERRA

Presidente da 1ª JARI / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 2ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG,  quando da sessão realizada no dia 16/05/2019, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

2ª JARI

Sessão Ordinária Nº 02-032/2019

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

16/05/2019 4371020190000121 AL00543124 HJP8155 Deferido CLAUDILENY DA SILVA SOARES FAGUNDES

16/05/2019 4371020190000122 AL00541414 HJP8155 Deferido CLAUDILENY DA SILVA SOARES FAGUNDES

16/05/2019 4371020190000126 AL00541501 HJP8155 Deferido CLAUDILENY DA SILVA SOARES FAGUNDES

16/05/2019 4371020190000127 AL00540530 HJP8155 Deferido CLAUDILENY DA SILVA SOARES FAGUNDES

16/05/2019 4371020190003124 AL00532177 OKL9651 Indeferido ADELSON DE OLIVEIRA FRAGA

16/05/2019 4371020190002606 AL00529908 GSV6421 Indeferido ADILSON ANTONIO DA SILVA JUNIOR

16/05/2019 4371020190002280 AH00648744 PUA6857 Indeferido ANA CRISTINA FREIRE

16/05/2019 4371020190001740 AH00648353 OMG7547 Indeferido ANA FLAVIA ALVES DOS SANTOS

16/05/2019 4371020190002704 AL00530920 HKK3379 Indeferido BERNARDO SANTIAGO CAMARGOS SENA

16/05/2019 4371020190001164 AH00647418 OWQ4698 Indeferido CARLA RENATA DIAS CAMPOS

16/05/2019 4371020190000294 AL00534557 OWK2326 Indeferido CARLOS ALEX FERREIRA PAIXAO

16/05/2019 4371020190002273 AL00519473 HGV7138 Indeferido CEZAR AUGUSTO CAVALLI

16/05/2019 4371020190002596 AL00538278 PYG0566 Indeferido DANIELLE CHRISTINA DOS SANTOS TORREIRO

16/05/2019 4371020190010561 AH00643775 OVA3947 Indeferido DAVI HENRIQUE ROCHA SAVIOTTI

16/05/2019 4371020190001808 AL00531341 HMP9257 Indeferido DAYSON FERNANDES COSTA

16/05/2019 4371020190001922 AL00342906 HGI5565 Indeferido DEBORA ALVES DA SILVA

16/05/2019 4371020190000686 AL00540671 GYA4098 Indeferido DEUSDEDITH DE OLIVEIRA SANTOS

16/05/2019 4371020190002287 AL00511704 GYA4098 Indeferido DEUSDEDITH DE OLIVEIRA SANTOS

16/05/2019 4371020190002253 AL00531856 PXG4149 Indeferido EDSON DE SOUZA PEREIRA

16/05/2019 4371020190002957 AL00511021 FJJ4281 Indeferido EMERSON FROZZA

16/05/2019 4371020190003077 AL00346636 JSS7523 Indeferido FABIO CORREIA NOVAIS

16/05/2019 4371020190003080 AL00343257 JSS7523 Indeferido FABIO CORREIA NOVAIS

16/05/2019 4371001201801593 AL00246029 DVM7926 Indeferido FABRICIO DE SOUZA FERREIRA

16/05/2019 4371020190001185 AL00524594 HML8300 Indeferido FERNANDA DE FARIA XAVIER

16/05/2019 4371020190007190 AL00365048 OPJ4703 Indeferido GELMARK MODAS LTDA ME

16/05/2019 4371020190002133 AL00521738 OQU1027 Indeferido JORGE SIQUEIRA DE VASCONCELOS

16/05/2019 4371020190002134 AL00521460 OQU1027 Indeferido JORGE SIQUEIRA DE VASCONCELOS
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16/05/2019 4371020190001968 AL00530231 PYI7207 Indeferido JOSE GERALDO DOS SANTOS

16/05/2019 4371020190002604 AL00539147 NYA4389 Indeferido JOSELAINE MOREIRA DE ANDRADE

16/05/2019 4371020190002605 AL00541145 NYA4389 Indeferido JOSELAINE MOREIRA DE ANDRADE

16/05/2019 4371020190002062 AL00538836 JQX6501 Indeferido LECEINIOER PEREIRA DA SILVA

16/05/2019 4371001201700305 AH00589459 HLU9562 Indeferido LEONARDO DE CASTRO SANTOS

16/05/2019 4371020190000255 AH00647631 PXD1532 Indeferido LEONARDO MORAIS MARTINS

16/05/2019 4371020190005033 AL00286150 FXB0674 Indeferido LUCIA DE FATIMA DE SOUSA MARQUES

16/05/2019 4371020190010552 AL00557660 FLK8786 Indeferido MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SILVA

16/05/2019 4371020190001187 AL00521895 HNR5502 Indeferido MARIO JUNIOR MILITAO G FAUSTINO

16/05/2019 4371020190001189 AL00520380 HNR5502 Indeferido MARIO JUNIOR MILITAO G FAUSTINO

16/05/2019 4371020190002717 AL00538459 NXZ7735 Indeferido MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES

16/05/2019 4371020190001952 AH00648371 HBZ6491 Indeferido MEIRIELE EMILIN DA SILVA

16/05/2019 4371020190001953 AH00648373 HBZ6491 Indeferido MEIRIELE EMILIN DA SILVA

16/05/2019 4371020190002595 AL00529529 OWQ7363 Indeferido ORLANDO CARLOS

16/05/2019 4371020190000401 AL00532213 HBZ1136 Indeferido PEDRO AUGUSTO MIRANDA DA SILVA

16/05/2019 4371020190002283 AL00531206 PYF8167 Indeferido RAFAEL AUGUSTO MAYRINK

16/05/2019 4371020190001044 AH00646027 PVG4885 Indeferido RAFAEL VALADARES SANTOS

16/05/2019 4371020190001063 AH00643845 PVG4885 Indeferido RAFAEL VALADARES SANTOS

16/05/2019 4371020190001824 AL00355715 HCW0904 Indeferido RAIKA ANTONIELLE LOREGIAN SILVA

16/05/2019 4371020190001969 AL00543165 NXZ6121 Indeferido RICARDO KINDERM DE MATOS COELHO

16/05/2019 4371020190002066 AL00344799 OBE6618 Indeferido ROBERTO GONCALVES PEREIRA

16/05/2019 4371020190001970 AL00537972 MST4546 Indeferido SALOMAO CAMARGOS DA SILVA

16/05/2019 4371020190004786 AH00645070 AMG0367 Indeferido SERGIO CREIMER GOLGHER

16/05/2019 4371001201700304 C181139101 DXQ7049 Indeferido SILVIO DE ALCANTARA SILVA

16/05/2019 4371020190002191 AL00536637 GWF6670 Indeferido SINESIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

16/05/2019 4371020190007113 AL00043253 EPE6065 Indeferido UBALDO HENRIQUE MATTOS

16/05/2019 4371020190002960 AL00530978 HKR8370 Indeferido VALDECI MACIEL DE LIMA

16/05/2019 4371020190000420 AL00539040 HNY4751 Indeferido VALDIR DE ARAUJO MAIA

16/05/2019 4371020190000075 AL00534659 PUU5400 Indeferido VITOR GONCALVES DA COSTA

16/05/2019 4371020190000767 AL00541242 LQO0727 Indeferido WANDERSON RIBEIRO DINIZ

16/05/2019 4371020190000769 AL00532720 LQO0727 Indeferido WANDERSON RIBEIRO DINIZ

16/05/2019 4371020190002599 AL00276084 HAO6729 Indeferido WELINGTON ALVES RAMOS

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, Avenida Maria da Glória Rocha, n°100, 
Bairro Beatriz,

CONTAGEM - MG, CEP: 32.010.375.

Secretaria da JARI - CONTAGEM, 16 de Maio de 2019

ÂNGELA MENICUCCI STARLING FREITAS

Presidente da 2ª JARI / CONTAGEM - MG

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Homologação – Processo nº 039/2019 - Pregão Presencial nº 06/2019 - Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento de produtos alimentícios, lanches e coffe break para os servidores e vereadores deste legislativo municipal.  Empresa Vencedora: Panicon Ltda ME, a que 
apresentou propostas totais para os lotes 1 e 2 nos valores  respectivos de R$ 113.529,15 (cento e treze mil quinhentos e vinte e nove reais e quinze centavos) e R$ 
35.789,70 (trinta e cinco mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). Dotação orçamentária n° 01.031.0058.2062.33.90.30 – Material de consumo. Conta-
gem/MG, 29 de julho de 2019 - Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente. 
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AVISO DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Contagem. Pregão presencial 12/2019, processo nº 51/2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, a partir das 14h00min horas do dia 09 (nove) de agosto de 2019, em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, tendo por objeto a con-
tratação de empresa para o fornecimento e instalação de persianas para este legislativo municipal. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o 
certame) encontra-se à disposição dos interessados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação, te-
lefone: (31) 3198-5141 e (31) 3198-5117, no horário de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais. 
Érica Pereira de Souza - Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa de Licitação nº 025/2019, processo nº 036/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inciso I da Lei nº 8.666/1993; Empresa: Veno Engenharia Ltda. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de projeto elétrico, levan-
tamento e identifi cação dos circuitos do prédio da Câmara Municipal de Contagem. Dotação Orçamentária: 01.031.0058.2063.44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros 
PJ.   Valor total: R$ 20.702,50 (vinte mil, setecentos e dois reais e cinqüenta centavos). Ratifi cação: 29/07/2019.  Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa de Licitação nº 034/2019, processo nº 050/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no 
art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993; Empresa: Laércio Souza Cardoso – CPF 32493177649. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e 
higienização de cortinas e tapete da Presidência deste legislativo municipal. Dotação Orçamentária: 01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ, item 
da despesa 61: Limpeza e Conservação.  Valor total R$ 3.895,23 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos). Ratifi cação: 29/07/2019.  Vereador 
Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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