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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.160, DE 08 AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a contratação de prestação de serviços e aquisições de softwares, hardwares, suprimentos, materiais e equipamentos de tecnologia de informação e 
comunicação.

O PREFEITO MUNICIAPL 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, e em 
conformidade com a Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017 e considerando  os incisos V e VI do art. 15, do Decreto nº 430 de 20 de março de 2018, e 
considerando que:

- o art. 15, incisos V e VI, art. 17, incisos I a VI, e art. 18, incisos IV a VII, todos do Decreto n.º 430, de 20 de março de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacio-
nal da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, e as competências e atribuições de suas unidades;
- as atribuições legais e competências da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, para coordenar e supervisionar as atividades de tecnologia de informação da Prefeitura Municipal de Contagem;

DECRETA:

Art. 1º  As contratações de prestação de serviços e aquisições de softwares, hardwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC), dispositivos 
englobados na defi nição de Internet das Coisas (IoT) e demais equipamentos correlacionados ao parque tecnológico do poder executivo municipal, no âmbito da Ad-
ministração Direta e Indireta, serão previamente validadas pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação, mediante parecer, no que se refere às especifi ca-
ções técnicas.
§ 1º  Os órgãos municipais, a seu critério, poderão delegar à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação a própria defi nição das especifi cações técnicas 
aplicáveis aos equipamentos e serviços a serem adquiridos.
§ 2º  Em qualquer circunstância, as contratações e compras referidas no caput deste artigo serão realizadas com a observância das especifi cações técnicas validadas ou 
defi nidas pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação.
Art. 2º  Ficam excluídas do disposto no art. 1º deste Decreto a aquisição de suprimentos ou materiais de consumo continuado necessários à operação dos equipamen-
tos.
Art. 3º  A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação poderá, a seu critério ou por solicitação do órgão interessado, emitir considerações ou recomendações 
sobre quantidades, valores, riscos de TIC, modalidade de licitação e condições contratuais, sem caráter vinculativo.
Art. 4º  A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação, nos limites de suas competências, poderá, a qualquer tempo e por instrumento apropriado, esta-
belecer normas e padrões referentes aos projetos, termos de referência e especifi cações técnicas dos itens previstos no art. 1º, bem como defi nir os suprimentos ou 
materiais de que trata o art. 2º, ambos deste Decreto.
Art. 5º  Fica revogado o Decreto nº 561, de 29 de dezembro de 2006.
Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 08 de agosto de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO nº 561, de 29 de dezembro de 2006

Dispõe sobre a contratação de prestação de serviços e compras relativas a sistemas, suprimentos, materiais e equipamentos de informática.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando a competência da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 
Geral para coordenar e supervisionar as atividades de informatização da Prefeitura Municipal, prevista no art. 24, inciso XVI, da Lei Complementar nº006, de 26 de 
setembro de 2005, que dispõe sobre a Organização Administrativa da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências;

DECRETA:

Art. 1º  As contratações de prestação de serviços e compras relativas a sistemas, suprimentos, materiais e equipamentos de informática no âmbito das Administrações 
Direta e Indireta deverão se dar com a estrita observância das especifi cações técnicas defi nidas e expedidas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, da Secre-
taria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, mediante prévia e expressa aprovação da referida Secretaria.
Parágrafo único.  As especifi cações técnicas a que se refere o caput deste artigo deverão ser devidamente assinadas e identifi cadas pelo responsável técnico respectivo.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de dezembro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Administração

PORTARIA CONJUNTA SEAD/SEMOBS/SEDUC/SMS/PGM Nº. 007/2019, de 1º (primeiro) de agosto de 2019.

Constitui Comissão Permanente de Modelos de Licitação e Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM, o SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, o SECRETÁRIO MNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM e o PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferi-
das pela Lei Complementar número 247, de 29 de dezembro de 2017; 

RESOLVEM:

Artigo 1º - DESIGNAR os Servidores abaixo nominados para compor a Comissão Permanente de Modelos de Licitação e Contratos Administrativos do Poder Executivo 
Municipal, como titulares e respectivos suplentes:

I – Secretaria Municipal de Administração:
LUCAS MORAES MARTINS - Titular;
THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA – Suplente;

II – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:
ADRIANA WANESSA DE SOUZA SILVA – Titular;
LEILA CRISTINA NUNES NETTO- Suplente 

III – Secretaria Municipal de Educação:
AGDA APARECIDA SILVA BATINGA – Titular;
THÁSSIA DANUBIA BATISTA LEÃO – Suplente.

IV – Secretaria Municipal de Saúde:
MÁRCIO EUSTÁQUIO DE REZENDE JÚNIOR – Titular;
RENAN VIVAS CHAVES – Suplente.

V – Procuradoria Geral do Município:
RÔMULO YOUITI SIMÕES NONAKA – Titular;
WAYNEL RESENDE MENDES– Suplente.

Artigo 2º - A presidência da Comissão Permanente de Modelos de Licitação e Contratos Administrativos será exercida pelo Servidor LUCAS MORAES MARTINS, pelo 
período de 12 (doze) meses.

Parágrafo único – Na ausência ou impedimento da Presidente, devidamente registrada, assumirá as atribuições o membro suplente, identifi cado na alínea “b”, do inciso 
I, do artigo 1º, desta portaria.

Artigo 3º - A alteração da Comissão Permanente de Modelos de Licitação e Contratos Administrativos, ora apresentada, não altera a validade e o andamento dos proce-
dimentos em curso, que passam a ser dirigidos pela Comissão designada por esta Portaria.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Conjunta SEAD/SEMOBS/SEDUC/SMS/PGM nº. 003, de 12/03/2019.

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 1º (primeiro) de agosto de 2019.

LUÍS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS                                JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
Subsecretário Municipal de Administração                            Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

SUELI MARIA BALIZA DIAS                                                     CLEBER DE FARIA SILVA                 
Secretário Municipal de Educação                                         Secretário Municipal de Saúde       

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Procurador Geral do Município
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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PROCESSO Nº 090/2019 – PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2019.

Contagem, 08 de agosto 2019.

À Empresa Conceito Solução Em Publicação Eireli – Me, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.068.898/0001-47.

DO PEDIDO

A empresa Conceito Solução Em Publicação Eireli – Me, após relato elaborou os seguintes questionamentos.

A não indicação do NOME DO JORNAL OFERTADO na proposta INICIAL NO SISTEMA (que antecede a fase de lances) acarreta desequilíbrio na comparação das propos-
tas, considerando que este procedimento ou conduta desnivela a disputa em relação aos demais participantes que apresentam propostas em estrita observância às 
exigências do edital.
.
RESPOSTA:

       Aclaramos que a não identifi cação do NOME DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO não lesiona a fase de lances do processo em comento. 
       Em que se pese não se negue a rotineira aplicação do principio da adstrição ao edital nos julgamentos relativos ao cumprimento da exigências formais dos cer-
tames públicos é inegável que tal entendimento não deve prevalecer quando resta evidenciado que o formalismo excessivo afronta diretamente outros princípios de 
maior relevância como o interesse público, diretamente relacionados à amplitude das propostas oferecidas à administração pública. O rigor excessivo cabe por macular 
a própria fi nalidade da licitação, restringindo a concorrência e prejudicando a possibilidade de que a Administração analise todas as propostas passíveis de conhecimen-
to ao tempo do certame.
        Expomos ainda que, nas licitações, o Princípio do Formalismo Moderado decorre da refl exão dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento con-
vocatório, de contrapartida, o princípio da competitividade, que, por fi m, é o desígnio crucial da licitação (Ex.: se um edital de licitação designa que as propostas de 
custos devem ser apontadas em número e por extenso, e o licitante a exprime meramente por extenso, ele não pode ser desqualifi cado apenas por isso).” Da mesma 
forma que uma empresa não apresentar marca e ou/outros em sua proposta a mesma deverá ser desclassifi cada, isso é passível de diligência estando de acordo com os 
ditames da Lei nº 8.666.93.
          Assim não há que se falar em desclassifi cação de empresas antes da formulação de lances, uma vez que, o arrematante do lote deverá encaminhar toda docu-
mentação para cotejo, momento este que será assegurado pela Pregoeira quanto ao atendimento ao edital, e como é sabido por todos no pregão eletrônico a entrega 
da documentação e proposta é posterior a fase de lances.
       Evidenciamos ainda que respeitamos as formalizações de outros entes públicos, mas o entendimento desta administração é que, tal identifi cação poderá ser averi-
guada posterior aos lances, uma vez que, foi exigido no edital em apreço (lei interna da licitação) documentação técnica que comprove toda exigência.
          O presente edital pretende afastar do presente procedimento licitatório qualquer DIRECIONAMENTO ou preferência à determinado jornal em detrimento a outros 
e assim afastando potencias licitantes da possibilidade de oferecimento de proposta.

0
Eliana Alves da Silva
Pregoeira

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PROCESSO Nº 090/2019 – PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2019.

Contagem, 08 de agosto 2019.

À Empresa Instituto Zuriel Capacitação E Publicações Eireli-Epp

DO PEDIDO
A empresa Instituto Zuriel Capacitação E Publicações Eireli-Epp, após relato elaborou os seguintes questionamentos.

Anexo II – Item 3: Especifi cações das aquisições ou serviços:

“Para fi ns deste termo de referência, entende-se:

Por “jornal diário de grande circulação no Estado de Minas Gerais” aquele com impressão durante todos os dias da semana, com uma circulação diária mínima de 7.000 
exemplares e que seja distribuído em pelo menos 20% (vinte por cento) dos municípios do Estado de Minas Gerais;”
Entendemos que seja necessário melhor detalhamento do que será considerado como fi ns de comprovação da “grande circulação” no estado de Minas Gerais, especial-
mente na porcentagem de alcance do jornal aos Municípios de Minas Gerais.
Qual documento será considerado para essa comprovação?
Qual será o parâmetro para essa comprovação?
Seria por comprovação da Edição do Jornal dentro do Estado de Minas Gerais?
Poderia se dar devido ao alcance da população a qualquer momento nos pontos de vendas?
Não é necessário comprovar o abismo fi nanceiro existente entre os custos fi nanceiros para publicações que tem sua circulação em diversos pontos de vendas e aquelas 
centralizadas em apenas regiões de maior facilidade logística.
É de extrema importância a defi nição desses critérios, para que os licitantes interessados, façam as cotações com os jornais que atendam aos requisitos e parâmetros 
para essa contratação, por isso é necessário melhor defi nição de como será essa comprovação.
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RESPOSTA:

De acordo com o item da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a Certidão emitida pelo IVC (Instituto Verifi cador de Comunicação) ou por outro órgão verifi cador de circulação, será 
considerado para tais comprovações relacionadas acima, pois o IVC possui a quantidade de exemplares impressas e circulação de segunda à domingo. Observando a 
quantidade diária mínima de exemplares e a porcentagem de distribuição dos Municípios do Estado de Minas Gerais.

Eliana Alves da Silva
Pregoeira

Danielle Venâncio Magalhães 
Diretora de Licitações, Contratos e parcerias

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019
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: ARTE ORIGINAL LTDA- ME

LOTE 09

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

1

BOBINA DE PAPEL TOALHA, 100% FIBRA CELU-
LÓSICA, MACIA, ABSORVENTE, NA COR BRANCA, 
BIODEGRADÁVEL, LARGURA 20CM COM 200 M 
DE COMPRIMENTO, FARDO COM 6 ROLOS. FD 4.950 4.950 WAVEPEL R$ 40,30 R$ 199.485,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 199.485,00 (Cento e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)

LOTE 17

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
TRANSCON TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   
REGISTRADO R$

     VALOR        
TOTAL R$

1

CESTO DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, MEDIDAS 
23,5X51,8CM, COR PRETA, CAPACIDADE 22 
LITROS. UN 113 4 117 JSN R$ 21,65 R$ 2.533,05

2
CESTO DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, MEDIDAS 
29,5X23CM, COR PRETA, CAPACIDADE 15 LITROS. UN 0 4 4 ECOPLAST R$ 9,70 R$ 38,80

3

CESTO PARA LIXO EM FIBRA PARA ESCRITÓRIO 
MEDIDAS: 25CM DE ALTURA E (26 X 24)CM DE 
DIÂMETROS SUPERIOR E INFERIOR, COM AROS DE 
METAL CROMADO. UN 0 4 4 JSN R$ 54,28 R$ 217,12

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 2.788,97 (Dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos)
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LOTE 26

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
TRANSCON TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   
REGISTRADO R$

     VALOR        
TOTAL R$

1

COPO DE VIDRO, LISO, INCOLOR, COM 
CAPACIDADE DE 200 ML. COM BORDAS 
ARREDONDADAS.24X200 ML CX 106 1 107 NADIR 32,15 R$ 3.440,05

2

COPO DE VIDRO, PARA ÁGUA 310 ML, MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 130 MM DE ALTURA E 66 MM 
DE DIÂMETRO, COPO LISO SEM CURVATURA, CI-
LÍNDRICO, INCOLOR, TRANSPARENTE;24X310 ML CX 52 0 52 NADIR 84,99 R$ 4.419,48

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 7.859,53 (Sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos)

LOTE 32

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
TRANSCON TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   
REGISTRADO R$

     VALOR        
TOTAL R$

1
DESODORIZANTE SANITÁRIO EMBALAGEM COM 
25 GRAMAS UN 750 0 750 SANY R$ 1,07 R$ 802,50

2
DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - AROMATIZA-
DOR DE AMBIENTE UN 187 250 437 BOM AR R$ 8,85 R$ 3.867,45

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 4.669,95 (Quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

LOTE 39

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
TRANSCON TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   
REGISTRADO R$

             VA-
LOR               
TOTAL R$

1

DISPENSER DE ÁLCOOL GEL PLÁSTICO COM 
RESERVATÓRIO, CAPACIDADE DE 800 ML, DIMEN-
SÕES APROXIMADAS: 29 X 12 CM, COR BRANCA. 
CERTIFICADO INMETRO. UN 0 3 3 JSN R$ 30,00 R$ 90,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 90,00 (Noventa reais)

LOTES 44 E 45

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
TRANSCON TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   
REGISTRADO R$

             VA-
LOR               
TOTAL R$

1

ESCADA CINCO DEGRAUS EM ALUMÍNIO, PESA 
APROXIMADO DE 3 KG, SUPORTE CARGA TOTAL 
DE 120 KG, ABERTA ATINGE 1,06 CM DE ALTURA 
E FECHADA 1,66 M DE ALTURA APROXIMADA-
MENTE. COM FITA DE SEGURANÇA E DEGRAUS 
COM FRISOS ANTIDERRAPANTES, GARANTINDO 
SEGURANÇA AO SUBIR E DESCER, PÉS EMBORRA-
CHADOS QUE IMPEÇA MOVIMENTAÇÃO. UN 55 2 57 MAESTRO R$ 114,58 R$ 6.531,06

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 6.531,06 (Seis mil, quinhentos e trinta e um reais e seis centavos)



"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, 8 de agosto de 2019 Página 14 de 27 Diário Oficial de Contagem - Edição 4638

LOTE 53

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
TRANSCON TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   
REGISTRADO R$

     VALOR        
TOTAL R$

1

FLANELA DE LIMPEZA, EM TECIDO 90% ALGO-
DÃO, EMBAINHADO NAS LATERAIS, ABSORVEN-
TE, LAVÁVEL E DURÁVEL, NA COR AMARELA, 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X40CM, COM 
ETIQUETA COSTURADA INFORMANDO NO MÍNI-
MO O CNPJ DO FABRICANTE E A COMPOSIÇÃO 
DO TECIDO, PACOTE COM 12 UNID. PCT 43 15 58 INTÊXTIL R$ 15,50 R$ 899,00

2

FLANELA P/ PÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 
56 X 26 CM, COR ABÓBORA, MATERIAL 100% AL-
GODÃO, EMBAINHADAS. PACOTE 12 UNIDADES PCT 95 10 105 INTÊXTIL R$ 16,20 R$ 1.701,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais) 

LOTE 65

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
TRANSCON TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   
REGISTRADO R$

     VALOR        
TOTAL R$

1

LIMPADOR MULTIUSO,  INGREDIENTE ATIVO 
LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, 
TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SE-
QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, 
ÁLCOOL. EMBALAGEM 500 ML. (MARCA REFE-
RÊNCIA: VEJA, IGUAL OU SUPERIOR).24X500ML UN 330 30 360 WORKER R$ 2,30 R$ 828,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 828,00 (Oitocentos e vinte e oito reais) 

LOTES 76 E 77

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

1

PÁ DE LIXO DE METAL, MEDINDO 
300X280X125MM, CABO EM MADEIRA REVES-
TIDO COM PLÁSTICO COM 150 CM DE COMPRI-
MENTO. UN 370 370 VB R$ 3,00 R$ 1.110,00

2
PÁ P/LIXO, EM PLÁSTICO,  USO DOMÉSTICO, COM 
CABO MEDINDO APROX. 65 CM. UN 350 350 VB R$ 3,10 R$ 1.085,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 2.195,00 (Dois mil, cento e noventa e cinco reais)

LOTES 100

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

1 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 05 UN 2.260 2.260
MARAVI-
LHA R$ 15,00 R$ 33.900,00
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2

VASSOURA DOMÉSTICA, EM TRÊS CARREIRAS, 
100% PIAÇAVA, Nº 04, CABO MONTADO, MEDI-
DA APROXIMADA 1,18M, DE 1ª QUALIDADE. UN 1.510 1.510 VB R$ 13,30 R$ 20.083,00

3
VASSOURA PARA BANHEIRO DE NYLON BASE EM 
PLÁSTICO RESISTENTE, CABO EM PLÁSTICO UN 1.065 1.065 VB R$ 3,35 R$ 3.567,75

4

VASSOURA PIAÇAVA – 100% PIAÇAVA, NÚMERO 
3, CABO MONTADO, MADEIRA TRATADA E POLI-
DA, COMPRIMENTO MÍNIMO 1,18 CM. UN 55 55 VB R$ 10,46 R$ 575,30

5

VASSOURA, COM 04 CARREIRAS DE PÊLO SIN-
TÉTICO, 30 CM DE COMPRIMENTO, PÊLOS NAS 
PONTAS COM PERFIS ARREDONDADOS, PRÓPRIOS 
PARA CANTOS DE PAREDE FIXAÇÃO COM CABO, 
COM SISTEMA DE ROSCA E TRAVAMENTO COM 
PREGOS OU PARAFUSOS, CABO MEDINDO 1,20 
M. UN 270 270 VB R$ 8,00 R$ 2.160,00

6

VASSOURA, DE PELO 40CM, BOM ACABAMENTO 
E QUALIDADE, CABO ROSQUEÁVEL NA BASE, 
BASE DE MADEIRA. ENVERNIZADA, CARDAS 
SINTÉTICAS COM MONOFILAMENTO PRETO DE 
0,20MM. PET ALTURA 16CM. CABO DE MADEIRA 
ENCAPADO COM PLÁSTICO, COM PONTEIRA, 
MEDINDO 120CM. UN 270 270 VB R$ 13,57 R$ 3.663,90

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 63.949,95 (Sessenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2019
PROCESSO N.º 059/2019
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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: COPA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA- ME

LOTE 25

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE ESTIMADA 
PMC TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   REGISTRA-
DO R$ VALOR  TOTAL R$

1

COPO DE VIDRO, LISO, INCOLOR, COM 
CAPACIDADE DE 200 ML. COM BORDAS 
ARREDONDADAS.24X200 ML CX 324 324 NADIR R$ 36,43 R$ 11.803,32

2

COPO DE VIDRO, PARA ÁGUA 310 ML, MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 130 MM DE ALTURA E 66 MM 
DE DIÂMETRO, COPO LISO SEM CURVATURA, CI-
LÍNDRICO, INCOLOR, TRANSPARENTE;24X310 ML CX 158 158 NADIR R$ 85,41 R$ 13.494,78

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 25.298,10 (Vinte e cinco mil, duzentos e noventa  e oito reais e dez centavos)

LOTES 104 E 105
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ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE ESTIMADA 
PMC TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   REGISTRADO 
R$ VALOR  TOTAL R$

1

XICARA PARA CAFÉ COM PIRES, CONFECCIONA-
DA EM PORCELANA DE PRIMEIRA LINHA, NA COR 
BRANCA; LISA, APROXIMADAMENTE 50 ML. UN 500 500 BOT ART R$ 11,49 R$ 5.745,00

2

XICARA PARA CHÁ COM PIRES CONFECIONADA 
EM PORCELANA DE PRIMEIRA LINHA, COR 
BRANCA, LISA, APROXIMADAMENTE 150 ML. UN 500 500 BOT ART R$ 16,47 R$ 8.235,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 13.980,00 (Treze mil, novecentos e oitenta reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019
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: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

LOTE 47

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC

QUANTIDADE 
ESTIMADA TRANS-
CON TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO   
REGISTRADO R$

     VALOR        
TOTAL R$

1

ESCOVA DE LIMPEZA, PRODUTO COM BASE DE 
MADEIRA E CERDAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, 
MONOFACE, TAMANHO APROXIMADO DE 
10CM EM FORMATO OVAL. UN 3 0 3 GAÚCHA R$ 1,45 R$ 4,35

2

ESCOVA DE PLASTICO PARA LAVAR ROUPA, EM 
PLÁSTICO, COM FORMATO OVAL DE APRO-
XIMADAMENTE 10 CM DE COMPRIMENTO, 
CERDAS DE NYLON. UN 527 30 557 GAÚCHA R$ 1,28 R$ 712,96

3

ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO.COM CERDAS 
DURAS E RESISTENTES. CABO CONFORTÁVEL 
E QUE POSSIBILITE LIMPEZA EMBAIXO DAS 
BORDAS DO VASO SANITÁRIO. UN 362 20 382 ZEIN R$ 1,96 R$ 748,72

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 1.466,03 (Hum mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e três centavos)

LOTES 58 E 59

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC TOTAL MARCA

VALOR UNI-
TÁRIO REGIS-
TRADO R$ VALOR TOTAL R$
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1

GUARDANAPO, CONFECCIONADO EM PAPEL 
ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES. DIMENSÕES 
23X22CM EM PACOTE COM 50 UNIDADES. PCT 8.100 8.100 DELLY R$ 0,89 R$ 7.209,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 7.209,00 (Sete mil, duzentos e nove reais)

LOTE 71

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC TOTAL MARCA

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

1 LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 200 ML UN 120 120 WORKER R$ 3,04 R$ 364,80

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 364,80 (Trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2019
PROCESSO N.º 059/2019
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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 ITEM COM  PREÇO REGISTRADO ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- ME

LOTE 70

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE ESTIMADA 
PMC TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO REGISTRA-
DO R$ VALOR TOTAL R$

1 LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 200 ML UN 500 500 WORKER R$ 2,00 R$ 1.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.000,00 (Hum mil reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2019
PROCESSO N.º 059/2019
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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 ITEM COM  PREÇO REGISTRADO ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
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LOTES 108 E 109

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE ESTIMADA 
PMC TOTAL MARCA

VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

1

CARRO FUNCIONAL BALDE 30 LITROS COM DUAS 
ÁGUAS, MEDIDAS PROFUNDIDADE 88, ALTURA 
30, LARGURA55.DEVERÁ ATENDER AS NRS 32 E 
17 (RESPEITE OS ASPECTOS ERGONOMETROS). 
FIXAÇÃO DE SACOS DE LIXO, SUPORTE PARA MOP 
ÚMIDO, REFIL MOP ÚMIDO, ARMAÇÃO MOP PÓ 
60CM, REFIL MPO PÓ 60CM, PÁ COLETORA, PLACA 
SINALIZADORA PISO MOLHADO. UN 5 5 BRALIMPIA- KIT 3 R$ 1.037,98 R$ 5.189,90

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 5.189,90 (Cinco mil, cento e oitenta e nove reais e noventa centavos)

Secretaria Municipal 
de Fazenda

Notifi cação de lançamento 

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018, bem como em conformidade com os 
demais dispositivos regulamentares vigentes, NOTIFICA o interessado sobre o lançamento do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI referente as transações 
dos imóveis constituídos pelos lotes 18, 19 e 20, da quadra 65, do Bairro Parque Riacho das Pedras – 2ª Seção:

- Processos: 2019080611393212 (lote 20), 2019080611363212 (lote 18) e 2019080611425112 (lote 19).
- Interessado: MNV Transportes Ltda., CNPJ: 19.922.066/0001-67.

Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC-  Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 522/2019

PROCESSO Nº 04594/2019-02A
RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO
ASSUNTO: Reconhecimento de imunidade – tributos mobiliários
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA DO JULGAMENTO: 06 de agosto de 2019

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS – RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE – INdeferimento do pedido em PRIMEIRA instância – RECURSO provido - DECISÃO REFORMADA – COM-
PROVAÇÃO OS REQUISITOS NOS AUTOS. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância para dar provimento 
ao recurso do contribuinte, reconhecendo a imunidade tributária pretendida para tributos mobiliários, por ter o requerente comprovado os requisitos nos autor. Partici-
param do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Rogério Silva Lisboa e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 523/2019

PROCESSO Nº  11090/2017-02A
RECORRENTE: JOÃO DIVINO DE SOUZA
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ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentados
RELATOR: Mario Lúcio Gonçalves de Moura
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
VOTO EM SEPARADO: Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA DO JULGAMENTO: 06 de agosto de 2019.

IPTU/TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA COM CONCESSÃO ULTRA PETITA – PENDÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO IMÓVEL POR FRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS 
PARA CONCESSÃO DA ISENÇÃO A PARTIR DE 2019. Acompanhando o voto do relator, a 1ª câmara, por unanimidade, conheceu do recurso voluntário e negou-lhe 
provimento, para manter a decisão de primeira instância com base nos documentos acostados aos autos, mas defere ultra petita a isenção de IPTU e TCRS para o exer-
cício de 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 02.371.0153.001, pois restou demonstrado que o cadastramento por fração que obstou o benefício somente 
foi concedido a partir deste exercício. Fica mantido o lançamento do imposto para os exercícios de 2017 e 2018. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos 
Frederico Pinto e Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. 
VOTO VENCIDO: Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância, mantendo o lançamento do 
IPTU e TRCS relativamente ao exercício de 2017 quanto ao imóvel de índice cadastral nº 02.371.0153.001, mas concedendo a isenção para o exercício de 2018 e seguin-
tes.

ACÓRDÃO Nº 524/2019

PROCESSO Nº 21129/2017-02A
RECORRENTE: MARCIO JOSÉ BAMBIRRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
1ª Câmara de Julgamento 
DATA DO JULGAMENTO: 06 de agosto de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL 
– COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO PROTOCOLADO EM TEMPO REGULAMENTAR - REFORMA DA DECISÃO. Por unanimidade de votos, acompanhan-
do o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância  e deferir o pedido do contribuinte para 
conceder isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº nº 07.243.0222.001-0, na forma do § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 
c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC, por ter sido atendidos todos os requisitos legais. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. 
Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e a Sr. Rogério Silva Lisboa.

ACÓRDÃO Nº 525/2019

PROCESSO Nº 13964/2019-02A
RECORRENTE: CONTAGEM FORROS E DIVISÓRIAS LTDA
ASSUNTO: Revisão de Lançamento da Taxa de Fisc. Loc. e Funcionamento.
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
1ª Câmara de Julgamento
data do julgamento:  06 de agosto de 2019

TFLF – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO APRESENTADO 221 DIAS 
DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA - INTEMPESTIVIDADE . Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Câmara não conheceu do recurso voluntário, por ser 
o mesmo intempestivo, mantendo inalterada a decisão de primeira instância que decidiu  pela IMPROCEDÊNCIA da reclamação apresenta, devendo ser mantidos os 
lançamentos da TFLF – Taxa de Fiscalização e Localização e Funcionamento referente aos exercícios de 2015 e 2016 da inscrição municipal 72062428-0. Participaram do 
julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 526/2019 

PROCESSO Nº: 19034/2017-02A
RECORRENTE: IMACULADA DA CONCEIÇÃO DE JESUS.
ASSUNTO: Isenção IPTU.
RELATOR: ROGÉRIO SILVA LISBOA
1ª Câmara de Julgamento
data do julgamento:  06 de agosto de 2019

ISENÇÃO APOSENTADO PENSIONISTA- ART. 50-B E 50-C DO CTMC- NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE/TITULARIDADE OU POSSE DO IMÓVEL- NÃO COMPROVAÇÃO 
DA CONDIÇÃO DE APOSENTADA/PENSIONISTA. Por unanimidade dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, conheceram do recurso voluntário e negaram pro-
vimento, para julgar improcedente o pedido de isenção e manter a decisão de primeira instância. Participaram do julgamento presidido pela Sr. Carlos Frederico Pinto 
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Neto, Sr. Rogério da Silva Lisboa, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

Silma Lobato
Mat. 10028-5
CONTAC

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Ao 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. João César de Oliveira, 6620 – Sede, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a 
Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e Sr. Marco Túlio Marchesini. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, retornou 
à pauta o processo Nº 11323/2017-02A – JAIR ALVES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS 
referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 04.192.0356.001, com relatório do Sr. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso e negou-lhe provi-
mento, confi rmando a decisão de primeira instância, uma vez que está pendente o cadastramento do imóvel com propriedade por fração ideal, não estando, portanto, 
preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. O Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza havia pedido vistas 
dos autos e apresentou voto em separado dando provimento ao pedido, reformando a decisão de primeira instância, uma vez atendidos todos os requisitos previstos 
no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Vogal foi acompanhado pelos senhores Marco Túlio Marchesini e 
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, vencida a Relatora. Em seguida, retornou à pauta o processo Nº 00266/2016-07A – TRANSPORTADORA MASSA COSTA LTDA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do TNF nº 24.646 de 28/09/2016, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini 
que conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial para reduzir a multa isolada aplicada com base no item 37 da tabela IV do Anexo III do CTMC em 50%. O Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza havia pedido vistas dos autos e apresentou voto em separado negando o pedido, para confi rmar a decisão de primeira instância, que 
manteve a integralidade das exigências consignadas no TNF nº 24.646, com fundamento no artigo 6º do Decreto nº 971 de 03 de abril de 2019. Colocado em votação, 
o voto do Vogal foi acompanhado pelo Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, vencido o Relator. Em seguida, entrou em pauta o 
processo Nº 12492/2017-01A – CREUSA MARIA DOS SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e 
TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 07.231.0089.002, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento, para confi rmar a decisão de primeira instância, uma vez que a Recorrente não comprovou a titularidade do imóvel, não tendo sido atendidos 
os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais inte-
grantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 22594/2017-02A – VICENTE JANUÁRIO DE PATROCÍNIO, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 02.353.0306.002, 
com relatório do Sr.  Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, uma vez que o Recorrente 
possui mais de um imóvel no município de Contagem, não estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 
50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o 
processo Nº 002102014-02B – FERNÃO DIAS LOGÍSTICA LTDA, recurso de ofício tendo em vista decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de revi-
são do TNF nº 22.295, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini que, em reexame necessário, manteve a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto 
do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime, com exceção da Sra. Flávia de Aguiar Lage que não participou do julgamento 
por ter sido a autora do relatório em primeira instância. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 07821/2017-02A – HERMENEGILDO SANTANA GONÇALVES, recur-
so voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral 
nº 08.353.0417.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira ins-
tância, uma vez que não foi comprovada a propriedade do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 
50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta 
o processo Nº 07635/2017-05A – MARIA DA GLÓRIA MACHADO DE OLIVEIRA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 08.107.0174.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, uma vez que não foi comprovado que a Recorrente reside no imóvel, não 
tendo sido atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompa-
nhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 23342/2017-02A – LÚCIO DE SOUZA FRANÇA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 
08.732.0373.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter a decisão de primeira instância, ainda 
que por outros fundamentos, uma vez que a área do imóvel é superior ao limite defi nido na legislação, não estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no 
§2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Antes da votação, o Sr. Marco Túlio Marchesini pediu vistas dos autos para analisar melhor o caso. Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 00010/2016-07A – CONSTRUTORA RESENDE LTDA, recurso de ofício, tendo em vista decisão de primeira instância de proce-
dência parcial do pedido de cancelamento das exigências consignadas no TNF nº 24.885 de 30/12/2015, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que, em reexame 
necessário, confi rmou a decisão de primeira instância que excluiu da base de cálculo do ISSQN o valor pago ao pessoal empregado na obra, mantendo as demais 
exigências do feito. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se 
por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de 
julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem.Contagem, 05 de agosto de 2019.PARTICIPANTES DA SESSÃO-FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-
-SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- MARCO TÚLIO MARCHESINI- FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO                                                  
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Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 079/2016 - PAC 062.16 – PP 034.16
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: SPECTROLAB DO BRASIL EIRELLI - EPP
OBJETO: 1.1 A RENOVAÇÃO do Contrato nº 079/2016 com a empresa SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI, pelo período de 12 meses, vigorando de 09/08/2019 a 
09/08/2020. Cujo objeto é a prestação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em geladeiras, freezers e câmaras de conservação de imunobioló-
gicos e medicamentos, incluindo o fornecimento de peças, em atendimento as demandas do CONTRATANTE.
VALOR: R$ 235.199,95 (duzentos e trinta e cinco mil cento e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)

Aviso Suspensão de Sessão – A Comissão Especial de Licitação avisa sobre SUSPENSÃO DA SESSÃO do PE 054/2019 PAC 089/2019 que tem como objeto CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA 
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIA FIBRA ÓPTICA, COMPOSTA PELO FORNECIMENTO DE LINKS FULL DUPLEX DEDICADO, PARA 
TRÁFEGO MULTIMÍDIA E LINK DE ACESSO À INTERNET DE 600 MBPS, EM ALTA DISPONIBILIDADE, SIMÉTRICO E COM O FORNECIMENTO DE 8 IP´S FIXOS E VÁLIDOS; CAP-
TURA DE IMAGENS PARA MONITORAMENTO, INCLUINDO O  FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO,POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) 
MESES, RENOVÁVEIS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ENCARTES, sendo a nova data de 
realização do mesmo informada posteriormente - Comissão Especial de Licitação – Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 08 de agosto de 2019.

RATIFICAÇÃO

PAC Nº. 061/18  INEXIGIBILIDADE 003/19

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DULAGLUTIDA 1,5mg PARA ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL EM PROL DO PACIENTE RAINIER ALVES DE 
MELO OLIVEIRA, PROCESSO Nº 5033684-18.2018.8.13.0079.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-122-0001-2181 339091 05 CR 1389 0102 

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: -ELI LILLY DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ  nº 
43.940.618/0001-44, no valor total de  R$ 4.260,48 ( Quatro Mil e Duzentos e Sessenta Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Publique – se. 

Contagem, 07 de agosto de 2019.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de agosto de 2019 no 
município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certifi cado de Credenciamento.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº C.C. DATA DE EMISSÃO SEGMENTO

LAR MARIA CLARA 19.693.662/0001-12 018/2019 06/08/2019 À 05/08/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORQUESTRA JOVENS DAS GERAIS 02.280.0-984/0001-37 028/2019 06/08/2019 À 05/08/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBS.: RETIFIANDO A PUBLICAÇÃO DO CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DOC 4633 DE 01/08/2019, ONDE SE LÊ: ASSISTÊNCIA SOCIAL DA ASSOCIA-
ÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH, LEIA-SE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE.

Contagem, 06 de AGOSTO de 2019. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

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

RESOLUÇÃO Nº 45, DE 08 DE AGOSTO DE 2019 

Dispõe sobre alteração da data do sorteio dos números dos candidatos que obtiveram o registro de candidatura para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar

O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC, por meio da Comissão Organizadora Central, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3.967/2005, Edital 01/2019 e resolução 18/2019 do CMDCAC.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, Lei 12.696, de 25 de julho de 2012, a Lei Municipal nº 3967, de 
18 de novembro de 2005, e a Resolução nº 152/2012 e 170/2014 do CONANDA, Resolução nº 18/2019 do CMDCAC. 

RESOLVE:

Art. 1º altera a data defi nida no artigo 1º da resolução nº 44/2019 do CMDCAC, sobre o dia que ocorrerá o sorteio geral dos candidatos para ordem de escolha do 
número que utilizarão na fase de eleição. 
Art. 2º  O sorteio geral dos candidatos para ordem de escolha do número que utilizarão na fase de eleição será no dia 19/08/2019, as 19:00 horas, na FUNEC CENTEC, 
com sede na Rua Bernardo Monteiro, nº 20, Centro – Contagem/MG.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 08 de agosto de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC 

Comic

Ata da centésima septuagésima quarta reunião ordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem, realizada no dia 11 de outubro do ano de dois mil e 
dezoito, na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 4º andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às 09h00, reuniu-se o 
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Conselho para dar cumprimento a seguinte pauta: Oração e leitura da mensagem; Aprovação da Ata do plenário 173ª; Avaliação da Semana da Pessoa Idosa; Informes. 
Ausências justifi cadas dos conselheiros:  Marcos Wellerson (em férias), Técnica do COMIC - Vânia Conceição, Arnaldo de Oliveira,  Maristela Moreira Felix, Ellen Carine 
Muniz de Oliveira, Kelly Regina de Jesus de Oliveira. Estando presentes os seguintes conselheiros: Representantes Governamentais: Carla Francione – Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, Léa Luiz de Oliveira – Secretaria Municipal de Saúde, Hilton Aparecido Moreira – Secretaria Municipal de Educação, Célio Pereira 
de Souza – Autarquia Municipal de Trânsito – TRANSCON, Maria Fontana Cardoso Maia – Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Representantes da Sociedade 
Civil: Joaquim Gomes de Fátima – Lar Maria Clara, Ildeu Ribeiro dos Santos – Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste – Lúcia de Carvalho Gomes  
– Grupo de Valorização Humana – GVH, Eva de Lourdes Assis – Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho Particular Nossa Senhora da Glória. Colaboradores e 
Convidados: – Luis Russo – Consep 5; - Lucélia de Paula Gonçalves: Primeira Igreja Batista Eldorado; Andreia Muniz – Lar Balbina Maria de Jesus – Ana Paula de Almeida 
– Programa Vida Saudável; - Drª Fernanda Honigmann Rodrigues da 3ª Promotoria de Justiça de Contagem de Defesa do Consumidor, e as técnicas do COMIC. Dando 
inicio a plenária o presidente Sr. º Joaquim, solicitou que fi zessem a oração do Pai nosso, logo em seguida foi realizada a leitura da mensagem, “Gratidão é o que temos 
para hoje”. Sr. Joaquim agradece a todos pela excelente semana da pessoa idosa e pede desculpas por não participar de todo o evento, por motivos de saúde. O 
conselheiro Célio ressalta que, tanto a semana da pessoa idosa, quanto a semana da pessoa com defi ciência  foram nota dez. Sendo muito bem organizadas. Aproveita 
para informar sobre o cartão único para passagem para a pessoa com defi ciência que será pauta no próximo plenário do Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciên-
cia. O colaborador Gleyson agradece pelas ações que foram realizadas na semana da pessoa Idosa no Lar Dom Paulo. Agradece ainda ao COMIC pela orientação 
referentes aos procedimentos de documentação, e cita a importância de estreitar laços e também da parceria com o Lar Maria Clara. Relata que a política é muito mais 
ampla. A técnica Míriam fala sobre as atividades realizadas na Semana da Pessoa Idoso no Lar Maria Clara e Lar Dom Paulo, ressaltando que durante as atividades 
realizadas perceberam que as idosas gostam muito de bonecas, sugerindo aos presentes  arrecadar bonecas para doar ao Lar Dom Paulo e ao Lar Maria Clara. O 
presidente Sr. Joaquim diz que o Conselho está aberto a todas instituições que o procuram. A promotora Dra. Fernanda agradece a oportunidade dada pelos organiza-
dores da Semana da Pessoa Idosa de apresentar ao público presente o papel do Ministério Publico. Achou o momento muito especial, parabenizando aos que fi caram 
até o fi nal de sua apresentação. Viu como uma grande oportunidade de aprendizado, até mesmo por ter voltado a estudar para a sua apresentação. Disse que é uma 
Funcionária Pública e está para contribuir e ajudar no que for necessário, com um papel diferente das entidades que são voluntárias. O colaborador Rodrigo Costa fez 
observações sobre o Estatuto das Instituições que realiza trabalho com a pessoa Idosa. Fala sobre a fi scalização do COMIC. Aproveita a oportunidade  para fala sobre o 
recadastramento do BPC, e Cad Único, ressaltando o risco de perda de benefício por falta de busca ativa do CRAS. Ressalta ainda, que as políticas politicas precisam 
avançar, falando sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Cobra atuação do COMIC nessa fi scalização. A conselheira Carla Francione se dispõe a 
trazer os números do Bolsa Família, e informações mais precisas sobre a busca ativa e o Cad Único e o CRAS. Quanto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos convidará a diretora pra falar do serviço e o que está sendo feito. Rodrigo Costa fala sobre a descentralização do serviço visando, que é importante e 
necessário. A a conselheira Carla Francione ressalta que o serviço do Bolsa Família é descentralizado nos CRAS. O presidente Sr. Joaquim ressalta que as assistentes 
sociais da ILPIs estão recadastrando. Ficando defi nido como pauta para o próximo plenário convidar a diretora de Proteção Social Básica e uma representante do Bolsa 
Família, para informar quanto aos programas existentes e o recadastramento dos benefi ciários. Dando continuidade a conselheira Léa apresenta o Projeto Casa de 
Apoio – para CAC, sendo assim, aprovado pelos conselheiros presente. A seguir o presidente Sr. Joaquim cita o caso do Sr. Geraldo, que é um idoso residente no bairro 
Santa Cruz, que está sendo acompanhado pelo CREAS Eldorado e pela Unidade Básica de Saúde do Santa Cruz, o mesmo aparenta problemas neurológicos, há mais de 
vinte anos não toma banho, não deixa ninguém se aproximar para ajudá-lo, mora nos fundos da casa de parentes, não recebe benefício, o CREAS informou que a 
médica da unidade de saúde esteve na residência e já colheu sangue para exames e fez a solicitação para a visita do psiquiatra, e que estão aguardando para dar 
prosseguimento no atendimento. O presidente solicitou a intervenção da nossa conselheira representante da saúde “Léa Luiz ”. A seguir a promotora Drª Fernanda 
informa sobre uma ILPI que visitou, onde os banheiros eram inadequados e estavam sem luz, além de outras irregularidades que foram observadas. Destaca uma mania 
errada, não só município, mas em todo o país de abrirem ou construírem as ILPs sem alvará. Observando que no geral todas as ILPIs precisam de adequação, visto que a 
maioria delas estão sem alvará. Destacando a importância de realizar um trabalho em conjunto entre o Ministério Público, COMIC e vigilância sanitária nessas visitas, 
visando a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. Destacando a importância de juntos esses órgãos pensarem em estratégias de atuação e assim, fazerem um 
projeto de trabalho para 2019. Relata que planejando uma reunião com esses setores no intuito de fi scalizarem em conjunto as entidades do município, e assim, 
chamarem as entidades para um termo de ajuste de conduta (TAC) para aquelas que apresentarem irregularidades e/ou sem alvarás. Caso não haja uma resolução aí 
entrar com uma ação. Ressalta, que primeiramente irão visitar aquelas que não possuem alvarás, ou seja, começar por aquelas que tem maiores irregularidades e 
chamá-las para o ajuste de conduta junto à Vigilância Sanitária, e deixar claro junto às ILPIs que o município será “chato” quanto a isso, pois as irregularidades são 
muitas, vai marcar para novembro a reunião com a vigilância e o Comic e também convidará a secretaria de desenvolvimento social. O colaborador Gleyson represent-
ante do COMSAN relata a importância dos conselhos atuarem em conjunto, sugere que mais setores sejam envolvidos . Logo após o colaborador Tilden Santiago elogia 
a Drª Fernanda, pela condução do seu trabalho e pelas sábias palavras, e por valorizar o trabalho dos conselhos, ressalta sobre a importância de uma política de Estado 
mais efetiva em relação aos conselhos, que a luta social é uma guerra, que os conselhos só obterão espaço se houver essa conquista, diz que o convite da promotora 
empodera o conselho, reconhece a sua importância, Tilden continua a sua fala dizendo que o povo precisa participar da elaboração e da construção de políticas 
públicas e que os conselhos vivem de amor e serviço. Drª Fernanda agradece e acredita que essa agenda vai trazer ganhos para Contagem e trazer um retorno social, e 
poderá ser mostrado em números. Fala até sobre os projetos futuros que poderão chegar até os empresários solicitando ajuda e parceria, e chegar também a até a 
sociedade, fala sobre a cidade de Itaúna que tem uma politica mais engajada, principalmente na área do meio ambiente. Dando sequência o conselheiro Ildeu relata 
que há muitos idosos com dependência em álcool e drogas, que tem 41 anos de Alcoólicos Anônimos AA, que a dependência é um problema de saúde, propõe um 
trabalho conjunto com outros conselhos, pois não temos um suporte para atender esse contingente de pessoas idosas, o colaborador Gleyson fala que participa do 
Comad (Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas de Contagem), e que a dependência química da pessoa idosa perpassa também sobre o uso de 
crack, além do uso de álcool, dando continuidade a essa fala o colaborador Gonzaga fala sobre a Remar que é uma clínica de recuperação que tem em 78 países e se 
coloca a disposição do Comic para palestras e informações sobre essa temática. Logo após o presidente Joaquim fala da importância do trabalho em conjunto com o 
Ministério Público e que infelizmente a abertura de algumas ILPIs se tornou um comércio, onde se visa somente o dinheiro. O presidente também informa que as 
discussões da delegacia estão em construção, somente esperando a defi nição do cenário político após as eleições. Nada mais havendo a declarar, eu, Léa Luiz de 
Oliveira, lavro a presente Ata que após lida e aprovada será assinada pelos conselheiros(a) presentes.

Ata da centésima septuagésima quinta reunião ordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem, realizada no dia 08 de novembro do ano de dois mil e 
dezoito, na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 4º andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às 09h00, reuniu-se o 
Conselho para dar cumprimento a seguinte pauta: Oração e leitura da mensagem; Aprovação da Ata do plenário 174ª; Apresentação do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, Apresentação do Bolsa Família sobre recadastramento do BPC(Benefício Prestação Continuada), Comissão Normativa, Comissão do Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa, retirar Comissão para a Conferência Municipal da Pessoa idosa, Informes. Ausências justifi cadas dos(a) conselheiros(a): Estando presentes 
os(as) seguintes conselheiros(a): Representantes Governamentais: Marcos Wellerson Pereira – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Carla Francione, 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Léa Luiz de Oliveira – Secretaria Municipal de Saúde, Hilton Aparecido Moreira – Secretaria Municipal de Educação, 
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Célio Pereira Soares Autarquia Municipal de Trânsito– TRANSCON. Representantes da Sociedade Civil: Joaquim Gomes de Fátima – Lar Maria Clara, Ildeu Ribeiro dos 
Santos – Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste – Lúcia de Carvalho Gomes  – Grupo de Valorização Humana – GVH, Eva de Lourdes Assis, 
Conselho Particular Nossa Senhora da Glória, Convidados(a): Cláudia Ferreira de Paula e Laylla Massaud Ghanem César, Diretora de Programas e Benefícios da Secretaria 
de Desenvolvimento Social; Cássia (psicóloga), Técnica Referência do Serviço de Convivência e as Técnicas do COMIC – Vânia Conceição e Míriam Paula Simões. Dando 
início a plenária o presidente Sr. º Joaquim, solicitou que fi zessem a oração do Pai Nosso, logo em seguida ocorreu a apresentação do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo o qual é desenvolvido no (Centro de Referência de Assistência Social) CRAS, o Programa Vida Saudável também foi citado como um serviço 
que atua com a população idosa em Contagem. Ressalta sobre o novo formato do Serviço de Convivência. Cássia Lacerda 1Técnica Referência do Serviço de Convivên-
cia, relata que no momento são 10 (dez) CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e que todos oferecem o Serviço de Convivência. Ressaltou que antes haviam 
apenas os grupos de ginástica, e que não era desenvolvido o trabalho que caracterizava Serviço de Convivência,’ conforme Tipifi cação do serviço. Hoje o serviço de 
convivência está sendo reestruturado considerando eixos das politicas públicas. Relatou a importância do crescimento das políticas públicas para pessoa idosa e 
ressaltou a necessidade de ampliação de serviços de CRAS no município. Falou do trabalho com a AMONP ( Associação Moradores do Bairro Novo Progresso), e da 
necessidade de ampliar os serviços. Relatou que os Serviço de Convivência do CRAS será ampliado para o público adolescente (12 a 14) e (15 a 17) anos, e para pessoas 
idosas e que com o objetivo de qualifi car e ampliar os serviços serão contratados mais 10(dez) orientadores sociais. Em seguida em resposta a plenária do dia 11 de 
outubro de 2018 seguiu a apresentação do Bolsa Família sobre recadastramento do BPC-Benefício de Prestação Continuada e o CadÚnico, Cláudia Ferreira técnica social 
e Laylla Massaud Ghanem César Diretora de Programas e Benefícios da Secretaria de Desenvolvimento Social descreveram os instrumentais para busca ativa para 
garantir que todos(a) os(as) usuários façam o recadastramento até dezembro do Benefício de Prestação Continuada para pessoas idosas e com defi ciência. Relataram 
que são em média 19.000.00(dezenove) mil benefi ciários e que a Secretaria está fazendo uma busca ativa, porém, a equipe tem número insufi ciente de profi ssionais 
para atender toda a demanda. No entanto, estão utilizando de outras recursos, que tem sido bastante efi cazes como: enviar cartas aos usuários, divulgar na rádio 
Itatiaia, encaminhar e-mail para as regionais, além da reprodução de 13 mil cartazes, que estão sendo afi xados em diversos setores do município, como em linhas de 
ônibus,  escolas etc., informou que avisou todas as instituições e que há um posto de atendimento no Shopping Contagem e em 7(sete) CRAS, relatou que são quase  
(cinco mil) 5.000.00 benefi ciários e que (Hum mil seiscentos e cinquenta)1.650.00 benefi ciários ainda não realizaram o recadastramento. Deixaram ainda o telefone 
para tirar dúvidas (0800 7072003, 3352-5418, 3352-5367). Diante da importância do assunto e do grande número de pessoas idosas que ainda não realizaram o 
recadastramento, foi sugerido pelos presentes que as mesmas retornassem para um encontro no dia 22/11/2018 para orientar as instituições que atuam com a 
população idosa e pessoas com defi ciência no município de Contagem. Em relação a Comissão Normativa, Vânia Técnica do COMIC, fez apresentação da instituição 
ASCOBEV(Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, a qual funciona no seguinte endereço: Av José Diniz e Silva,351, Bela Vista, que a mesma cumpre todos os 
requisitos para aquisição de atestado de aprovação. Que irá sugerir que desde a entrada até a recepção que a instituição coloque o piso adequado para pessoas com 
defi ciência visual. Marcos Gonçalves Dias, representante da instituição falou sobre o projeto que atende em média 70(setenta) pessoas idosas, sendo assim, aprovado o 
atestado de funcionamento pelos(a) conselheiros(a) presentes. Vânia, informou ainda, que o atestado das instituições Lar Maria Clara e do Lar Dom Paulo estão 
vencendo, mas como estão regulares solicitou aprovação da renovação do atestado de funcionamento. Falou também da ambiência familiar da instituição Estrela Dalva 
e que a referida instituição está sendo analisada pela Vigilância Sanitária para adequações necessárias. Ressaltou o importante trabalho proposto pela Promotora Drª 
Fernanda Honigmann Rodrigues que pretende passar um pente fi no nas entidades e serão chamadas para um Termo de Ajuste e conduta (TAC) para aquelas que 
apresentarem irregularidades e/ou estão sem alvarás. Em relação ao Lar Balbina Maria, Vânia, relatou que está sendo realizado um trabalho do COMIC, Diretoria de 
Acompanhamento Institucional e a terceira Promotoria. Informou que já convidou a instituição para a reunião no COMIC para acompanhamento institucional. Ressalta 
ainda, que a instituição teve avanços em alguns aspectos, mas precisa avançar e que no momento tem uma assessoria  IDESP( Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa) 
está prestando acompanhando a instituição. O conselheiro Cléber, solicitou que seja marcado uma reunião extraordinária para compreender a situação da instituição e 
que seus responsáveis estejam presentes. Sr. Joaquim sugeriu convocar  uma plenária extraordinária para o dia: 21/11/2018, para tratar do assunto e ouvir a diretoria do 
Lar Balbina Maria de Jesus, e juntos buscarmos colaborar com resolutividade dos problemas da referida instituição. Em seguida, Míriam informou que a capacitação 
para os(as) conselheiros(as) foi aprovada em agosto e que está em avaliação no setor fi nanceiro da secretaria de Direitos Humanos. Na sequência foi composta a 
Comissão temporária para a Conferência Municipal da Pessoa Idosa que deverá acontecer até março de 2019.Vânia, informa que as discussões da Delegacia de Proteção 
a Pessoa Idosa e a Pessoa com Defi ciência, estão em construção, o que a defi nição do cenário político impactará nos encaminhamentos e serão necessárias articulações 
junto as instâncias nas esferas municipais e estaduais. A Promotora Dr ª Fernanda Honigman Rodrigues está empenhada nas articulações necessárias. O Vereador 
Arnaldo, informou sobre o requerimento nº 871/2018 do Projeto de Lei que apresenta a solicitação de Isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sob imóveis 
de patrimônio de pessoas com defi ciência e doenças graves consideradas graves, ou que tenham dependentes nesta condição. Célio, conselheiro informou que a 
reunião do Conselho Municipal de Transporte retornará suas reuniões e a posse dos conselheiros será dia: 28/11/2018 às 16 horas na sede da TRANSCON. A técnica 
Vânia, devido à difi culdade de reprodução do vídeo com a mensagem proposta para a plenária “Tornei – me Invisível”, apresentou  um monólogo com a mensagem 
que acabou provocando uma grande refl exão entre os presentes.  O monólogo apresentou o desabafo de uma idosa que apesar de conviver no mesmo teto com seus 
familiares, a mesma vivencia o isolamento e desprezo de sua família, perdendo o direito de ser reconhecida como sujeito de direitos. Realidade vivida por grande parte 
da população brasileira.  Nada mais havendo a declarar, eu, Léa Luiz de Oliveira, lavro a presente Ata que após lida e aprovada será assinada pelos conselheiros(a) 
presentes.

Ata da centésima septuagésima sexta reunião extraordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem, realizada no dia 21 de novembro outubro do ano 
de dois mil e dezoito, na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 4º andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às 09horas, 
reuniu-se o Conselho para dar cumprimento a seguinte pauta: Reunião extraordinária para discutirmos e compreendermos Lar Balbina Maria de Jesus.. Ausências justi-
fi cadas dos conselheiro, Marcos Wellerson Pereira-Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e Arnaldo de Oliveira – Câmara de Contagem. Estando presentes os(as) 
seguintes conselheiros(as): Representantes Governamentais: Carla Francione, Ana Paula Gatti – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Léa Luiz de Oliveira 
– Secretaria Municipal de Saúde, Hilton Aparecido Moreira – Secretaria Municipal de Educação, Célio Pereira Soares – Autarquia Municipal de Trânsito – TRANSCON, 
Maria Fontana Cardoso Maia-Superintendente de Política Pública Para Pessoa Idosa-Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Representante do Legislativo Municipal 
– Cleyton  Allan Ferreira Rocha. Representantes da Sociedade Civil: Joaquim Gomes de Fátima – Lar Maria Clara, Ildeu Ribeiro dos Santos – Associação Comunitária dos 
Moradores da Região Noroeste – Lúcia de Carvalho Gomes  – Grupo de Valorização Humana – GVH, Eva de Lourdes Assis – Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho 
Particular Nossa Senhora da Glória. Colaboradores, Cléber Jovino da Silva – Faculdade UNA de Contagem, Convidados: – Lais Quatrine Andrade, assistente social do 
Lar Balbina, Andréa Cristiane Freitas Muniz, coordenadora do Lar Balbina, Cléia Tavares Siqueira, presidenta do Lar Balbina, Tilden José Santiago, Líder Comunitário, 
técnicas do COMIC – Vânia Conceição Ferreira, Miriam Paula Simões e Daniel Gomes, administrativo. Dando início a plenária o presidente Sr.º Joaquim, solicitou que 
fi zessem a oração do Pai nosso, logo em  seguida relatou  a situação da  Instituição Lar Balbina  Maria de Jesus e que o COMIC está acompanhando  e  prestando  todas 
as  orientações  necessárias, ressalta ainda que a RDC-283 que aponta as normas de funcionamento das Instituições de Longa Permanência.  Em seguida convidou a di-
retoria do Lar Balbina para detalhar o que está realizado pela instituição para sanar as irregularidades identifi cadas. Cleia, relatou que tem usuários(as) que residem há 
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8 anos na instituição, e que possuem um vínculo afetivo com a instituição e os vínculos familiares rompidos. Falou ainda, que precisa de mais tempo para adaptar-se. 
Falou também de um terreno que ganhou na cidade de Sabará e que tem a intenção de vender para arrecadar recursos para utilizar na reforma da instituição. Míriam, 
relatou que fez uma visita a uma casa para possível locação para funcionamento do Lar Balbina, com a Diretoria de Acolhimento Social. Mas identifi caram que o local 
seria inadequado. Diante do exposto Cléber, conselheiro, relatou ser necessário debater com a instituição para verifi car em quais pontos ela avançou. Vânia, falou da 
curatela dos(as) usuários(as), que é um problema que tem que ser resolvido, a OAB de Contagem através da Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, articulado 
pela senhora Dalva Santana vice-presidenta da Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa está realizando um excelente trabalho voluntário, e que a instituição 
apresentou 26 (vinte e seis) casos os quais serão acompanhados por uma equipe de advogados voluntários. Míriam, falou do chamamento público dos 40% que foi 
destinado R$133.333,33 mil (cento e trinta e três, trezentos e trinta reais e trinta e três centavos), cada para instituições de Longa Permanência, porém a instituição não 
apresentou projeto no horário de defi nido pelo edital., além disso, não compreendeu porque a instituição não apresentou nenhum projeto para captação para o CAC, 
(Certifi cado de Autorização para Captação). Onde estava diretoria do Lar Balbina que deixou passar, possibilidades importantes para captação de recursos. Falou ainda, 
da falta de tempo da diretoria para acompanhar a instituição com todas suas demandas. Sr. Joaquim relatou que já foram dadas várias orientações e recomendações 
por parte do COMIC estando o conselho disponível para quaisquer demandas na área de atuação deste Conselho. Mas que a diretoria do Lar Balbina não procurou o 
COMIC. E que a Universidade UNA desenvolveu assessoria para referida instituição e que certamente apontou as irregularidades institucionais e apresentou suporte 
para resolutividade e ainda perdeu o prazo para apresentar projetos para sanar as irregularidades e captação de recursos. Cléber, conselheiro relatou que a equipe 
de UNA encontrou muita difi culdade para dar assessoria a instituição, pois a mesma não abriu as portas e apresentou certa resistência a receber ajuda, além disso, o 
modelo que está na Instituição não é adequado, que a gestão atual demanda grandes mudanças. Falou da adequação do corpo técnico e que a questão da composição 
do quadro da gestão já é um motivo para interdição da ILPI. Maria Fontana então, pergunta a quanto tempo mudou – se para a sede atual? e o que precisa ser feito? 
E quanto custa? Porém a representante da ILPI não apresentou uma resposta. Vânia, relata que está sendo dada toda orientação necessária. Informa que já convidou a 
instituição para a reunião no COMIC para tratar do assunto, porém a mesma não compareceu. Ressalta ainda, que a instituição não avançou, e que no momento o Ins-
tituto de Desenvolvimento Social Educação e Pesquisa – IDESP, está prestando assessoria a instituição. Sugere passar um pente fi no em todas as Atas e as Deliberações 
anteriores e apresentar ao MP as sugestões do COMIC. Além disso, fazer um levanto de todas ações que estão sendo feitas e apresentar os documentos durante reunião 
com o MP. Sr. Joaquim informou que no momento, o que o COMIC pode fazer e orienta – los e tomar decisões que cabem ao conselho. E que o Comic só poderá 
sugerir ou intervir junto ao MP se a instituição apresentar documentos com as providências solicitadas referentes as irregularidades, um relatório de 2018 e um plano 
de trabalho para 2019. Sugere que a instituição apresente o mais rápido possível documentos referentes aos avanços em relação as irregularidades e uma alternativa, 
com um plano e prazo para sanar as questões identifi cadas. Nada mais havendo a declarar, eu, Léa Luiz de Oliveira, lavro a presente Ata que após lida e aprovada será 
assinada pelos conselheiros(a) presentes.

Ata da centésima septuagésima sétima reunião ordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem, realizada no dia 13 de dezembro de 2018 , na sede 
da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 4º andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às 09h00, reuniu-se o Conselho para dar 
cumprimento a seguinte pauta: Oração e leitura da mensagem, aprovação da Ata dos plenários 175ª e 176ª, Comissão Normativa, Comissão do Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa, Monólogo e Confraternização. Estando presentes os(as) seguintes conselheiros(a): Representantes Governamentais: Marcos Wellerson Pereira, Maria 
Fontana Cardoso Maia e Marcelo Lino – representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Ana Paula Gatti – Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, Hilton Aparecido Moreira – Secretaria Municipal de Educação, Célio Pereira Soares – Autarquia Municipal de Trânsito– TRANSCON. Representante do 
Legislativo – Arnaldo de Oliveira. Representantes da Sociedade Civil: Joaquim Gomes de Fátima – Lar Maria Clara, Ildeu Ribeiro dos Santos – Associação Comunitária dos 
Moradores da Região Noroeste – Lúcia de Carvalho Gomes e Árida de Jesus Ribeiro  – Grupo de Valorização Humana – GVH, Eva de Lourdes Assis, Conselho Particular 
Nossa Senhora da Glória, Ozil de Jesus – Grupo Guerreiros da Terceira Idade, Ellen Karine Muniz de Oliveira – Instituto Ceasa Minas. Convidados(a) e colaboradores(a): 
Ana Maria de Jesus Silva, Maria de Lourdes Silva, Carla Marcelino, Maria Dalva Santana, Luiz Russo, Lais Andrade, Andréa Cristina Muniz, Rodrigo Costa., Abel Soares, 
Zoraida Esper, Véritas Batista. Erica do Carmo, Lucélia de Paula, Ciro José, Silvana da Silva, Ana Paula de Almeida, Tilden José Santiago. E a equipe do COMIC – Vânia 
Conceição Ferreira e Míriam Simões, Erica Batista e Daniel Gomes de Oliveira. Dando início a plenária o presidente Sr. º Joaquim, solicitou que fi zessem a oração do Pai 
Nosso, logo em seguida ocorreu a leitura e aprovação das atas 175ª e 176ª sendo, as mesmas   aprovadas com ressalvas e serão assinadas no próximo plenário. Andréa, 
representante  do Lar Balbina Maria de Jesus agradeceu o apoio do COMIC e salientou que a 3ª Promotoria está acompanhando a instituição e o maior complicador é o 
local de funcionamento institucional o qual  funciona em um local sem acessibilidade e não atende as exigências legais para funcionamento. Drª Dalva Santana 
vice-presidenta da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB, informou que farão uma ação solidária dia 21 de dezembro no Lar Balbina Maria de Jesus, e convidou 
a todos presentes e que estão empenhados no processo de curatela de 24(vinte e quatro) usuários(a) da instituição. O sr Abel representante da Ação Social Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro agradeceu as orientações e o atendimento do COMIC que com grande competência realizou o protocolo com agilidade para atestar o 
funcionamento institucional. Em seguida Míriam, apresentou as instituições que tiveram os projetos aprovados e receberam o CAC (Certifi cado de Autorização para 
Captação): Associação Move Cultura, Casa de Apoio a Criança Carente, IPPE, Lar de Marcos, Projeto de Vida, Lar Maria Clara, Núcleo de Incentivo a Cidadania – NIC, 
Associação Comunitária Shekinah, Associação Diaconia da Pessoa Idosa – Lar Dom Paulo, Instituto Ânima Sociesc de Inovação, Pesquisa e Cultura, Centro Social e 
Educacional Pequeno Príncipe, Associação Cidadã de Esporte e Assistência Social – ACEAS, Míriam, destacou que essas instituições estão aptas para captarem recursos e 
parabenizou a Comissão de avaliação e agradeceu pela celeridade na análise dos projetos. Dando continuidade, a Senhora Maria Fontana parabenizou a Técnica Míriam 
pela dedicação e empenho para que as avaliações da comissão ocorressem em tempo hábil nas aprovações dos CAC’s. O Senhor Joaquim elucidou que alguns projetos 
precisaram de esclarecimentos e que após apresentado os esclarecimentos necessários todos foram referendados. Dando continuidade a Plenária, o Senhor Marcos 
Wellerson destacou a importância da Publicação no Jornal Diário do Comércio, sobre a Rede Solidária, que informa aos comerciantes e empresários a importância da 
destinação de recursos para o fundo. O Senhor Marcos, avaliou como um trabalho de excelência o trabalho da Comissão para CAC. Dando sequência a pauta, a Técnica 
Vânia, informou os procedimentos de análise da Comissão Normativa para renovação de atestados de funcionamento e destacou que as instituições que atendem 
públicos diversos devem comprovar o atendimento à pessoa idosa por meio de lista de presença, relatório e fotos. E apresentou para renovação de atestado de 
funcionamento as seguintes instituições: ACEAS (Associação Cidadã de Esporte e Assistência Social), NIC (Núcleo de Incentivo a Cultura) e Instituto Ânima Sociesc de 
Inovação,  Pesquisa e Cultura (UNA) sendo aprovada todas as renovações. E aprovação do Atestado de Funcionamento da Associação Comunitária Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro. O Senhor Joaquim, reforçou a necessidades das instituições comprovarem o trabalho desenvolvido com o público idoso, informou que quando há 
equipamentos adquiridos por meio do fundo e não há continuidade do projeto, os equipamentos devem retornar para o Conselho. Destacou também, a importância de 
as entidades elaborarem bons projetos, com clareza, objetividade e boa escrita. Informou que em 2019 haverá capacitação para os conselheiros sobre elaboração de 
projetos. Na sequência, o Secretário e conselheiro Marcelo Lino relatou que já foi encaminhado para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a 
aprovação para capacitação dos Conselheiros e que a morosidade no processo se dá pela burocracia dos procedimentos necessários. O Senhor Joaquim solicitou 
retorno formal do setor jurídico sobre o ofício a respeito da capacitação dos conselheiros(a) e Organizações da Sociedade Civil e ainda não houve resposta se o custeio 
poderá ser garantido pelo Fundo Municipal do Idoso. A Técnica Vânia, informou ter realizado visita técnica na Ação Social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro__ e 
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relatou a falta de acessibilidade na Instituição. Destacou a necessidade de espaços que garantam o direito de ir e vir da pessoa idosa. Mas que mesmo assim considera 
favorável a liberação do atestado de Funcionamento. A Técnica sugeriu também que haja aproximação com o CRAS referência, da Instituição para desenvolvimento de 
ofi cinas e orientou quanto a importância de resolutividade da questão de acessibilidade, o Sr. Abel, assumiu o compromisso de buscar solução para o problema 
apresentado. O atestado foi aprovado, mas com o item acessibilidade enquanto ressalva. Na sequência, o Conselheiro Arnaldo de Oliveira tomou a palavra e agradeceu 
pelo andamento de 2018 e parabenizou o Conselho pelas atividades desenvolvidas, destacou que no Município de Contagem há um defi cit no que diz respeito a 
comunicação, mas que mesmo com essas difi culdades o Conselho conseguiu alcançar o público idoso. Parabenizou também a Superintendente Maria Fontana, pelo 
ótimo trabalho na Semana de Valorização da Pessoa Idosa. Destacou propostas na área de inclusão na escola e de requerimento de isenção de IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) para pessoas com patologias como HIV, Câncer e Síndrome de Down e solicitou apoio do Conselho para divulgação da proposta. Dando sequência, o 
Senhor Joaquim agradeceu e parabenizou o Senhor Arnaldo pelo empenho. Em seguida, o Senhor Joaquim deu a palavra para a Senhora Ana Paula, representante da 
ANIASE, que apresentou a proposta da Instituição de desenvolver uma pulseira de rastreamento, com leitura QR Code que constará todos os dados da pessoa idosa, 
como diagnostico de doenças, grupo sanguíneo, contatos de familiares e etc. Essa proposta será importante para auxiliar em demandas relacionadas a pessoas idosas 
desaparecidas. A Senhora Ana Paula agradeceu a oportunidade e solicitou apoio dos presentes para divulgação do projeto. Dando continuidade, a Senhora Véritas, 
coordenadora do Programa Espaço Bem Viver Luiz Palhares, relatou o furto que houve na instituição, inclusive de equipamentos importantes para manutenção das 
atividades e descreveu a difi culdade para realizar a confraternização de fi m de ano. Em seguida, o Senhor Rodrigo Marques, do Instituto 60 + questionou o Senhor 
Arnaldo sobre destinação de emendas parlamentares para os CRAS do Município e se esse recurso poderia ser utilizado para fatos com o ocorrido no EBV Luiz Palhares. 
O Senhor Arnaldo informou que os recursos de emendas não podem ser destinados para esses tipos de problemas, como assaltos e desastres naturais. O Senhor 
Rodrigou questionou sobre a destinação para contratação de profi ssionais e o Senhor Arnaldo relatou que também não pode ser utilizado para esse fi m. Na sequência, 
o Secretário Marcelo Lino relatou que a Secretária está atuando em favor do EBV Luiz Palhares, que a Instituição está sendo bem assistida. Sobre os questionamentos 
referentes ao CRAS, o Secretário informou que essa é uma demanda do Conselho Municipal de Assistência Social (CMASC). Esclareceu também que as emendas 
parlamentares são destinadas para fi ns diversos e que gastos com edifi cações não são permitidos, apenas custeio. Dando continuidade, o senhor Joaquim agradeceu a 
todos pela participação no Conselho ao longo de 2018 e pelas orações por sua saúde e informou que em 2019 será constituída uma comissão para decidir questões 
referentes ao transporte interestadual da pessoa idosa. A técnica Vânia, apresentou um monólogo com uma mensagem refl exiva para os presentes.  O monólogo 
apresentou o desabafo de uma idosa que foi esquecida por seus familiares nas festas de fi m de ano, expressando o isolamento e desprezo de sua família. O monólogo 
trouxe uma refl exão sobre isolamento social e o impacto tanto psicológico, quanto físico que afeta a saúde e contribui para a ocorrência de depressão nas pessoas 
idosas. Nada mais havendo a declarar, eu, Ellen Carine Muniz Oliveira, lavro a presente Ata que após lida e aprovada será assinada pelos conselheiros(a) presentes.

Transcon

PORTARIA TRANSCON nº. 043, de 06 de agosto de 2019.
Dispõe sobre o processamento das infrações de transporte lavradas no Município de Contagem e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 7º, XII da Lei nº. 4.043/06 e 
dos art. 12, I e 13 da Lei nº. 2.160/90:

CONSIDERANDO o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana como um conjunto organizado e coordenado dos meios de transporte, de serviços e de infraestrutura que 
garante os deslocamentos de pessoas e cargas, no território do Município;

CONSIDERANDO que na prestação de serviços de transporte público, o poder público delegante deverá realizar atividades de fi scalização e controle dos serviços delega-
dos, preferencialmente, em parceria com os demais entes federativos;

CONSIDERANDO que Órgão de Trânsito e Transporte do Município de Contagem é único e com função precípua de implementar, garantir e fi scalizar o Sistema Munici-
pal de Mobilidade Urbana;

CONSIDERANDO que os Autos de Infração de Trânsito e de Transporte são lavrados por servidores públicos com tarefa cumulativa de fi scal de transporte e agente de 
trânsito do município, encarregados, especifi camente, da verifi cação do cumprimento das normas próprias de cada segmento, mas que compõem juntamente o plano 
de Mobilidade Urbana;

CONSIDERANDO ainda a estrutura de digitação, impressão e postagem já existentes nesta Autarquia junto ao setor de Controle de Infrações para o processamento e 
julgamento das infrações de trânsito;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

CONSIDERANDO os preceitos da Lei Federal 9.503 de 23 de setembro de 1997 - Código Brasileiro de Trânsito, mormente de seus artigos 16 e 17;

CONSIDERANDO, por fi m, os princípios da legalidade, da economicidade, da transparência, da efi ciência, da publicidade e da continuidade da atividade pública;

RESOLVE QUE:

Art. 1º Os Autos de Infração lavrados por descumprimento à regulamentação de Transporte no território Municipal (AITP – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSPORTE), serão 
processados pela mesma estrutura já estabelecida para o processamento de Autos de Infração lavrados por descumprimento à legislação de Trânsito (AIT – AUTO DE 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO) deste órgão.

Art. 2º Os autos de infrações de transportes lavrados deverão ser enviados ao setor de transportes, que julgando-os consistentes e regulares remeterão ao setor de 
controle de infrações para seu processamento, emissão e postagem das respectivas notifi cações.
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Art. 3º O sistema de processamento de auto de infração de trânsito próprio do Órgão deverá ser adaptado de forma a integrar o processamento dos autos de infração 
do Trânsito e do Transporte do Município.

Art. 4º Em acatamento ao preceituado no art. 16 do CTB, os recursos destinados à JARIT/COJUR, a partir de então serão abarcados integralmente pela JARI já existente e 
instituída, devendo os órgãos colegiados se responsabilizarem pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades impostas pela TransCon.

Art. 5º Os julgamentos referentes às infrações de transporte serão feitos na mesma estrutura administrativa estipulada para o trânsito, empregando-se os mesmos 
procedimentos administrativos destinados às infrações de trânsito, salvo no tocante à legislação específi ca.

Parágrafo único.  No tocante aos recursos interpostos em face da lavratura de Autos de Infração de Transporte (AITPs), a revisão caberá à Junta diversa da que o julgou 
em primeira instância. 

Art. 6º Os arquivamentos dos processos que contém os julgamentos referentes às infrações de transporte também seguirão procedimentos administrativos destinados 
às infrações de trânsito.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Contagem, 06 de agosto de 2019.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º 
de novembro de 2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

Ato nº. 29-08-2019 – Cancelar o gozo de férias regulamentares, designadas para agosto de 2019, por motivo de superior interesse público, ao servidor Luís Felipe 
Ramos Calazans, matrícula nº. 10.045-9, assegurando o aludido gozo em outro período que seja conveniente para a Administração Pública.

Contagem, 08 de agosto de 2019.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem
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