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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2018 – P.A. Nº 195/2017 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 004/2018 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, e a Organização da Sociedade Civil NUCLEO DE INCENTIVO À CIDADANIA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.986.035/0001-28, representada, neste ato, por seu 
Presidente, Sr. Jonathan Almeida Araújo.
Fundamento legal: Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e o Decreto Municipal nº 30, de 23 de feverei-
ro de 2017.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 004/2018, por 16 (dezesseis) 
meses, contados a partir de 08/09/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Será realizado repasse do montante de R$ 9.853.554,24 (Nove milhões, oitocentos e cinquenta e 
três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), em dezesseis parcelas, para cobrir despesas previstas no Plano de Trabalho.  As despesas decor-
rentes da assinatura do presente Termo Aditivo correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Municipal: 1104.08.306.0071.2130 – 33504300 – Fonte: 0100.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais disposições no Termo de Colaboração nº 004/2018.
Data assinatura: 06/09/2019. 
Luzia Maria Ferreira - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Jonathan Almeida Araújo - Presidente da OSC Núcleo de Incentivo à Cidadania

Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.195, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019

Altera o Decreto nº 623, de 17 de agosto de 2018 que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Juventude de Contagem.

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 e 
considerando o disposto na Lei nº 4.916, de 15 de dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 623, de 17 de agosto de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º ............................
I - .....................................
a) João Pedro da Silva Neto, titular, a partir de 1º de julho de 2019, e, a partir de 05 de fevereiro de 2019, Guilherme de Paiva Azevedo Silva, suplente, como represen-
tantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude;
........................................
e) Marcos Wellerson Pereira, titular, a partir de 18 de outubro de 2018, e, a partir de 22 de maio de 2019, Elaine de Fátima Baeça Rocha, suplente, como representantes 
da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
.........................................
i) Diogo Filipe de Amorim Medeiros, titular, a partir de 19 de fevereiro de 2019, e Fábio Dias Reis, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Geração de Renda;
.........................................
II - ....................................
.........................................
g) Cesar Rapacci, titular, a partir de 29 de agosto de 2019, e Viviane Martins Folpe, suplente, como representantes do trabalho, emprego e geração de renda;
.........................................
i) Gilberto Caetano da Silva, titular, e Daniel Luiz Chaves Abranches da Silva, suplente, como representantes da qualidade de vida e saúde, ambos a partir de 28 de 
agosto de 2019;
..............................". (NR)
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 06 de setembro de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.196, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019

Aprova remembramento para fi ns urbanos de terreno que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art.92 da Lei Orgânica de Município, e 
considerando os despachos exarados no Processo nº 08.858/2019-03A, em nome de José Henrique Diniz;
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DECRETA:

Art.1º  Fica aprovado o remembramento para fi ns urbanos dos Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Quadra 9 do Bairro Camilo Alves, originando o seguinte lote:
I – Lote 1-A, da Quadra 9 do Bairro Camilo Alves, com 2.358,40 m² (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta decímetros quadrados).
Art.2º  Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e averbações que se fi zerem necessárias, em decor-
rência da presente aprovação.
Art.3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 06 de setembro de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL PMC Nº 02/2019

3ª RETIFICAÇÃO – BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

O Prefeito do Município de Contagem (MG), ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e nos termos 
estabelecidos na Instrução Normativa n° 05/2007 (ver IN 04/2008 e IN 2009) do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, torna pública a 3ª retifi cação do con-
curso público de provas para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal da Administração Direta do Município de Contagem/MG, relacionada ao novo 
endereço da Fundação de ensino de Contagem.

No Anexo V, sobre conteúdo programático e bibliografi a 
Onde se lê:
ANEXO V
conteúdo programático e sugestões bibliográfi cas
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: psicólogo

Bibliografi a sugerida: 
Prefeitura Municipal de Contagem/MG – Concurso Público Edital nº 02/2019 Página 62 de 66 BOCK, A. M. B., Silvia Lane e o projeto do Compromisso Social da Psico-
logia (disponível em http://www.scielo.br/scielo.php.?script=sci_arttex&pid=S0102- 71822007000500018) BOCK, A. M. B. Psicologia e Compromisso Social. São Paulo: 
Cortez, 2003. BOCK, A.; FURTADO, O. & TEIXEIRA, M L. Psicologias. 5ª Edição, Saraiva, 1993. BOCK,, Silvio D. Orientação Profi ssional: A abordagem Sócio-Histórica. 
São Paulo: Cortez, 2002. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Nota Técnica com Parâmetros para atuação das 
(os) profi ssionais de psicologia no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). CONPAS. 2016. JACÓ-VILELA, A. M. & SATO, L. (Orgs.) Diálogos em Psicolo-
gia Social. Porto Alegre: ABRAPSUL, 2007. MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 3ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. PAPALIA, 
Diane; OLDS, Sally. Desenvolvimento Humano. 10ª edição. Editora McGraw 2010. Atuação do psicólogo no SUAS. Entre Linhas. Ano XII – Número 57. Jan/Fev/Mar 2012. 
(revista) FIALHO, Juliana. O Papel do Psicólogo no CRAS e CREAS. Blog SUAS. 2017. RIBEIRO, M. E.; GUZZO R.S.L. Psicologias no SUAS: refl exões críticas sobre ações e di-
lemas profi ssionais. SANTOS, Paulo Henrique Ribeiro. Psicologia e SUAS: Problematizando a atuação da (o) psicóloga (o) no CRAS. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. 
Referências Técnicas para atuação da (o) psicóloga (o) no CRAS/SUAS. CREPOP. 2008.
Leia-se:
ANEXO V
conteúdo programático e sugestões bibliográfi cas
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: psicólogo
American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
Organização Mundial de Saúde. Classifi cação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10: Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas. Porto Alegre, 1993.
BERGAMINI, Cecilia Whitaker. Psicopatologia do Comportamento Organizacional: organizações desorganizadas, mas produtivas. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 20.ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2011. 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 14.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2014.
SPECTOR, Paul E. Psicologia nas Organizações. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
Campos, Dinael Corrêa de. Atuando em psicologia do trabalho, psicologia organizacional e recursos humanos. 2. ed., revista e ampliada. - Rio de Janeiro: LTC, 2017.
Dutra, Joel Souza; Dutra, Tatiana Almendra; Dutra, Gabriela Almendra. Gestão de pessoas: realidade atual e desafi os futuros. São Paulo: Atlas, 2017.
GOULART, Íris Barbosa; SAMPAIO, Jáder dos Reis. Psicologia do Trabalho e Gestão de Recursos Humanos: estudos contemporâneos. 2.ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2013.
ROBBINS, Stephen P; DECENZO, David. A.; WOLTER, Robert. Fundamentos da Gestão de Pessoas. São Paulo: Saraiva, 2013
Prefeitura Municipal de Contagem/MG – Concurso Público Edital nº 02/2019 Página 62 de 66 BOCK, A. M. B., Silvia Lane e o projeto do Compromisso Social da Psicolo-
gia (disponível em http://www.scielo.br/scielo.php.?script=sci_arttex&pid=S0102- 71822007000500018) 
BOCK, A. M. B. Psicologia e Compromisso Social. São Paulo: Cortez, 2003. 



"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, 6 de setembro de 2019 Página 6 de 26 Diário Oficial de Contagem - Edição 4658

BOCK, A.; FURTADO, O. & TEIXEIRA, M L. Psicologias. 5ª Edição, Saraiva, 1993. 
BOCK, Silvio D. Orientação Profi ssional: A abordagem Sócio-Histórica. São Paulo: Cortez, 2002. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Nota Técnica com Parâmetros para atuação das (os) profi ssionais de psicologia no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). 
CONPAS. 2016. JACÓ-VILELA, A. M. & SATO, L. (Orgs.) Diálogos em Psicologia Social. Porto Alegre: ABRAPSUL, 2007. 
MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 3ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
PAPALIA, Diane; OLDS, Sally. Desenvolvimento Humano. 10ª edição. Editora McGraw 2010. 
Atuação do psicólogo no SUAS. Entre Linhas. Ano XII – Número 57. Jan/Fev/Mar 2012. (revista) 
FIALHO, Juliana. O Papel do Psicólogo no CRAS e CREAS. Blog SUAS. 2017.
RIBEIRO, M. E.; GUZZO R.S.L. Psicologias no SUAS: refl exões críticas sobre ações e dilemas profi ssionais. 
SANTOS, Paulo Henrique Ribeiro. Psicologia e SUAS: Problematizando a atuação da (o) psicóloga (o) no CRAS. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências Técnicas para atuação da (o) psicóloga (o) no CRAS/SUAS. CREPOP. 2008.
Contagem, 06 de setembro de 2019.
__________________________________
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito do Município de Contagem/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 06/09/2019

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 081/2018 PA. 096/2018 INEX. 010/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ. 
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS.
OBJETO: REAJUSTE CONTRATUAL NO TOTAL DE R$ 85.605,84, CONFORME IGP-M/FGV – PERÍODO DE AGOSTO/2018 A JUNHO/2019; E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 
MAIS 12 (DOZE) MESES.
VALOR GLOBAL: R$ 1.515.376,68
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1081.04.126.0047.1026 – 33904004 – 0100 
VIGÊNCIA: DE 02/09/2019 ATÉ 01/09/2020
ASSINADO: 26/08/2019.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 110/2017 PA. 061/2017 PE. 023/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ. 
CONTRATADA: SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELI - ME.
OBJETO: REAJUSTE CONTRATUAL NO TOTAL DE R$ 41.131,44, CONFORME IGP-M/FGV – PERÍODO DE JULHO/2018 A MAIO/2019; E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 
MAIS 12 (DOZE) MESES.
VALOR GLOBAL: R$ 764.963,52
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1081.04.126.0047.1026 – 33904002 – 0100
VIGÊNCIA: DE 01/09/2019 ATÉ 01/09/2020
ASSINADO: 26/08/2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Licitações, Contratos e Parcerias

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 011/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 094/2019

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE MAKER EM CARÁTER DE USO PERPÉTUO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE DE SOFTWARE MAKER, TREINAMENTO PRESEN-
CIAL E MAKER MOBILE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1091.04.126.0059.2070
NATUREZA DA DESPESA: 449040
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FONTE: 4190- Operações de Crédito - Internas

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ – 
09.543.618/0001-72 para AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE MAKER EM CARÁTER DE USO PERPÉTUO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE DE SOFTWARE MAKER, TREIN-
AMENTO PRESENCIAL E MAKER MOBILE. Valor estimado de R$ 153.500,00 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos reais).

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 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ 
– 09.543.618/0001-72 para AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE MAKER EM CARÁTER DE USO PERPÉTUO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE DE SOFTWARE MAKER, 
TREINAMENTO PRESENCIAL E MAKER MOBILE. Valor estimado de R$ 153.500,00 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos reais).

Publique-se.

Contagem, 04 de setembro de 2019

Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 068 GAB/COMANDO/GCC, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a avaliação psicológica para emissão do porte de arma de fogo institucional. 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o §2º, do Art. 6º, da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e mu-
nição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, defi ne crimes e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Art. 36, do Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, que Regulamenta a Lei nº 10.826/2003;
CONSIDERANDO o Memorando Circular nº 03/2016-DARM/DIREX/DPF (Polícia Federal), que estabelece os parâmetros para celebração de convênio, visando à concessão 
de porte de arma de fogo às Guardas Civis Municipais;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Convocar os Guardas Civis relacionados no Anexo Único desta Portaria para serem submetidos à avaliação psicológica para emissão do porte de arma de 
fogo institucional, conforme respectiva data e horário.

Contagem, 05 de setembro de 2019.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

Edivaldo Cândido de Jesus Júnior
Coordenador do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil do Contagem

ANEXO ÚNICO
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* Faltas ensejarão nas medidas disciplinares pertinentes.
** Conforme estipulação das Diretrizes da Polícia Federal, a avaliação psicológica tem duração média de 03 (três) a 04 (quatro) horas.

LOCAL: MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA
Endereço: Avenida Amazonas, n° 2.285, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG.

                                                       DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019 – 08H00

Nº GUARDAS CIVIS MATRÍCULA

1 ALEXANDRE MAGNO VIEIRA DE BOTELHO E SOUZA 36.176-3

2 CAMILA DE OLIVEIRA MACHADO 36.188-7

3 ELAINE APARECIDA RODRIGUES DE MACEDO 36.216-6

4 GERALDO EUSTAQUIO PEIXOTO 33.826-5

5 HEITOR FREDERICO SIQUEIRA DUTRA 36.244-1

6 BENEVENUTO NONATO DE ANDRADE 36.186-0

7 REGINALDO RODRIGUES DE PAULA 36.297-2

8 SANDRA DE OLIVEIRA DORNAS FELIPE 25.899-7

9 VALDECI DE SOUZA LOPES 36.314-6

10 ALEXANDRE DE PAULA CAMPOS 42.286-0

DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019 – 13H00

Nº GUARDAS CIVIS MATRÍCULA

1 ANDRE TAVARES DE SOUZA 42.292-4

2 VINICIUS SILVA ARANTES 44.643-2

3 BRAULIO BENJAMIM ALVES BAMBIRRA 42.708-0

4 BENVINDA FERNANDES DE MACEDO 36.187-9

5 PATRICK CESAR MARINHO DOS SANTOS 42.356-4

6 CRISTIANE LIMA DA SILVA 44.682-3

7 ADRIANO TEIXEIRA DE CASTRO 42.285-1

8 EDVANDER LUIZ SILVA 42.398-0

9 FERNANDA ELISA MENDES BASÍLIO 42.876-0

10 LUCIANA FELICIANO DA SILVA 36.268-9

DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019 – 08H00

Nº GUARDAS CIVIS MATRÍCULA

1 GABRIEL BARCELOS ROCHA 42.322-0

2 JULIANO OLIVEIRA DE ANDRADE 42.334-3

3 FABRICIO DE SOUZA LOPES 42.459-5

4 EMERSON DA SILVA 42.313-0

5 MARCELO DE SOUZA DE OLIVEIRA 30.681-9

6 MATHEUS FELIPE DE AGUILAR SANTOS 42.435-8

7 NATIVIDADE FERREIRA DO NASCIMENTO 36.290-5

8 JOAO PAULO ALVES MARTINS 44.684-0

9 GLENIO RAYONE RIBEIRO MENDES 44.694-7

10 ROZIANI LOPES DOS SANTOS 44.671-8

DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019 – 13H00

Nº GUARDAS CIVIS MATRÍCULA

1 THIAGO ALVES DE MACEDO SILVA 42.452-8

2 SAULO JOSE DE OLIVEIRA 36.309-0

3 BRUNO SIDNEY GOMES SANTOS 42.388-2

4 DIEGO MARTINS RODRIGUES 50.254-5

5 DANIELLE SILVIA ALVES PEREIRA 50.238-9

6 LEONARDO DEIVERT SANTOS PINHEIRO 50.237-8

7 LUIZ HENRIQUE BERTOLIN FERREIRA 50.228-9

8 VINICIUS LUIZ DE PAIVA 50.218-9

9 WEBER FERREIRA DA MOTA 50.219-0
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10 WENDERLAN SOARES PASCOAL 50.220-1

Contagem, 05 de setembro de 2019.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

Edivaldo Cândido de Jesus Júnior
Coordenador do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil do Contagem

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

33194/2017-02A APARECIDA ANA PEIXOTO

28397/2018-02A MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA MONTEIRO

04515/2019-02A VILTON ALVES COSTA

15873/2017-02A MIDIAN MOREIRA SILVA DE ASSIS

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

Secretaria Municipal 
de Saúde

AVISO DE NOVA DATA DE SESSÃO:
1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a data para a realização do Pregão Eletrônico nº 032/2019 – PAC: 046/2019- cujo 
objeto é Futura e eventual aquisição de medicamentos para atendimento a processos adm e ordens judiciais.. – Data: 24 de setembro de 2019 às 09h00min, abertura 
das propostas às 09h00minh15min. 

2 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico nº 033/2019 – PAC : 047/2019- cujo 
objeto é Futura e eventual aquisição de medicamentos para atendimento a processos adm e ordens judiciais - Data: 24 de setembro de 2019 às 09h00min, abertura das 
propostas às 09h00h15min.  

3 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico nº 034/2019 – PAC : 048/2019- cujo 
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objeto é Futura e eventual aquisição de medicamentos para atendimento a processos adm e ordens judiciais - Data: 26 de setembro de 2019 às 09h00min, abertura das 
propostas às 09h00h15min

Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações através do e-mail: saude.licita-
cao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 06 de Setembro de 2019.

PORTARIA Nº 220, de 29 de agosto de 2019.

Dispõe sobre as Ações Educativas realizadas nos anos de 2017, 2018 e 2019 no Quadro Setorial da Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017, pela Lei Complementar nº 
104, de 20 de janeiro de 2011 e suas alterações, e considerando o disposto no Parágrafo Único do Artigo 4º do Decreto nº 1651, de 18 de agosto de 2011;

RESOLVE:

Art. 1º - FICAM validados os cursos especifi cados no Anexo Único desta Portaria para fi ns de Progressão por Titulação ou Qualifi cação, conforme previsto na Lei 
Complementar nº 104, de 20 de janeiro de 2011;

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

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

Contagem, 29 de agosto de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 220, de 29 de agosto de 2019.

ANEXO ÚNICO

Nº AÇÃO EDUCATIVA - 2017 DATA (DIA/MÊS/ANO) CARGA HORÁRIA RESPONSÁVEL PELA CERTIFICAÇÃO 

1

CURSO DE PRECEPTORIA
NO SUS - PSUS E PRECEPTORIA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 
PRM MARÇO A DEZEMBRO DE 2017 360 HORAS HOSPITAL SIRIO LIBANÊS 

2
TREINAMENTO INTRODUTÓRIO DOS AGENTES DE COMBATE 
Á ENDEMIAS E COMUNITÁRIO 16 a 20/10/2017 40 HORAS FAMUC/SMS

3 CAPACITAÇÃO TABAGISMO ATENÇÃO BÁSCIA 07 e 15/12/2017 8 HORAS FAMUC/SMS

N° AÇÃO EDUCATIVA - 2018 DATA (DIA/MÊS/ANO) CARGA HORÁRIA RESPONSÁVEL PELA CERTIFICAÇÃO 

1 CURSO ACLS SUPORTE AVANÇADO 25/01/2018 16 HORAS  CUREM INTERNACIONAL

2

CURSO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE MANCHESTER - SEGUNDA 
EDIÇÃO BRASILEIRA (MANCHESTER TRIAGE GROUP PROTO-
COL) JANEIRO A ABRIL DE 2018 60 HORAS

 GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO

3 CURSO DE SUPERVISORES DE CAMPO 19 a 23/02/2018 20 HORAS FAMUC/SMS

4
TREINAMENTO EM SERVIÇO: DPOC E REABILITAÇÃO PUL-
MONAR 12/03; 04 e 05/04/2018 12 HORAS FAMUC/SMS
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5
CAPACITAÇÃO SOBRE BOAS PRÁTICAS DE SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO 22 e 23/05/2018 8 HORAS FAMUC/SMS

6
CURSO INTRODUTÓRIO:  NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA (NASF) 17/04 a 24/05/2018 20 HORAS FAMUC/SMS

7
TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM ATENDIMENTO PRE 
HOSPITALAR (SAMU)

11 e  23/05; 19 e 26/06; 
11/07/2018 8 HORAS FAMUC/SMS

8
 I CURSO DE  URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA DA REDE SUS 
DE CONTAGEM 13/03 a  28/05/2018 24 HORAS FAMUC/SMS

9
CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL PARA GUARDA MUNICI-
PAL E PROFISSIONAIS DO SAMU

18/09; 09/10; 05/11; 23/11 e 
12/12/2018 8 HORAS FAMUC/SMS

10
CURSO DE ROTULAGEM, ADITIVOS E ALERGÊNICOS ALIMEN-
TARES 27 a  29/06/2018 12 HORAS FAMUC/SMS

11
CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E 
EMERGÊNCIAS NA UNIDADE NEONATAL 14/06/2018 8 HORAS FAMUC/SMS

12
CAPACITAÇÃO SOBRE BOAS PRÁTICAS DE SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO 17 e 18/07/2018 8 HORAS FAMUC/SMS

13
TREINAMENTO: METODO CANGURU NO CENTRO MATERNO 
INFANTIL 31/07 e 01/08/2018 20 HORAS FAMUC/SMS

14 CURSO ACLS - ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT  AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 17 HORAS SOMITI

15
ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PRA IMPLANTAÇÃO DA RDC Nº 
153/17 8, 9 e 10/08/2018 12 HORAS FAMUC/SMS

16 CURSO METODO CANGURU PARA ATENÇÃO BÁSICA 13, 14, 16 e 17/08/2018 32 HORAS ESP/MG

17  CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE 17 a 22/09 e 26 a 30/11/2018 40 HORAS ESP/MG

18
CAPACITAÇÃO DO SITEMA DE INFORMAÇÃO DO PRO-
GRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO( SIPNI ) 27, 28 e 29/11/2018 24 HORAS FAMUC/SMS

N° AÇÃO EDUCATIVA - 2019 DATA (DIA/MÊS/ANO) CARGA HORÁRIA RESPONSÁVEL PELA CERTIFICAÇÃO 

1
CAPACITAÇÃO NO USO DO SISTEMA DE INORMAÇÃO DO 
CÂNCER - SISCAN 14, 15/02/219 8 HORAS SMS

2
CURSO BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO – 
RESOLUÇÃO RDC Nº 216/2004 

05 e 12/02; 21/03; 23/05; 16 e 
23/07/2019 8 HORAS SMS

3

TREINAMENTO SAMU CONTAGEM E TRANSPORTE SANI-
TÁRIO EM ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (MÓDULOS I, II 
E IV) 18 e 27/03; 11 e 17/06/2019 8 , 16  ou  24 HORAS SMS

4 ATUALIZAÇÃO NO CUIDADO AO IDOSO - 
14  e 28/02; 14 e 28/03; 11/04 
/2019 20 HORAS SMS

5 TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM CUIDADOS PALIATIVOS 21 e 22/2019 8 HORAS SMS

6
CURSO EAD EM ARBOVIROSES: DIAGNÓSTICO E MANEJO 
CLÍNICO FEV A MAIO/19 20 HORAS SMS

7
TREINAMENTO ARBOVIROSES PARA AVALIADORES MÓDULO 
PRÁTICO 14/03/2019 e 21/03/2019 8 HORAS SMS

8
TREINAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE APURAÇÃO DA 
FOLHA DE PONTO 25 a 27/06/2019 8 e 12 HORAS SMS

9

CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA 
COM ÊNFASE NOS NÚCLEOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE DA 
FAMÍLIA(NASF) -
 

27, 28 e 29/03; 22/04; 23 e 
24/05; 25/06; 12 e 13/08/2019 24 HORAS  FIOCRUZ

10
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE SAÚDE - GESTÃO DE 
POLITICAS PUBLICAS NO SUS 15/04 A 13/05/2019 40 HORAS ESP/MG

11 ATUALIZAÇÃO NO CUIDADO AO IDOSO 
14/02; 28/02; 14/03; 28/03 e 
11/04/2019 20 HORAS ESP/MG
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12

CURSO DE ATUALIZAÇÃO: DESAFIOS E ESPECIFICIDADES DO 
TRABALHO DA ENFERMAGEM NA URGÊNCIA EM SAÚDE 
MENTAL 24/05/2019 8 HORAS SMS

13

CAPACITAÇÃO SOBRE CRITERIOS DE ENCAMINHAMENTO 
DE ANIMAIS RECOLHIDOS PELOS  CBMMG PARA A UVZ 
CONTAGEM 10/06/2019 8 HORAS SMS

14
CAPACITAÇÃO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA 
DO PACIENTE NA ATENÇÃO DOMICILIAR 25/06/2019 8 HORAS SMS

15 CAPACITAÇÃO GESTÃO EM SAÚDE 12/07/2019 8 HORAS SMS

16
CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM INTENSIVA DO FUMANTE 
DISTRITO INDUSTRIAL E RIACHO - 04 e 05/07/2019 8 HORAS SMS

17
CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM INTENSIVA DO FUMANTE 
DISTRITO ELDORADO 18/07 e 01/08/2019 8 HORAS SMS

18 CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE PARA ATENÇÃO BÁSICA 07, 14, 21 e 28/08/2019 8 HORAS SMS

19
CAPACITAÇÃO PARA HABILIDADES EM PROCEDIMENTOS 
INVASIVOS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO DOMICILIAR 17 e 24/08/2019 16 HORAS SMS

20
CAPACITAÇÃO EM AMAMENTAÇÃO : EMPODERAR MÃES E 
PAIS -FAVORECER A AMAMENTAÇÃO 29/08/2019 8 HORAS SMS

21
CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DO IMUNOBIOLÓGICO 
BCG -  UBS CSU ELDORADO

28/06; 05/07; 
05, 12, 19 e 26/08/2019 22 HORAS SMS

Contagem, 29 de agosto de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Extrato de Julgamento – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa o resultado do julgamento do Chamamento Publico Nº 002/2019 
– PAC Nº 096/2019 - cujo objeto é o CHAMAMENTO PÚBLICO para gestão, em regime de mútua cooperação, das ações do Programa MOVIMENTA CONTAGEM nos 
oito Distritos Sanitários, no âmbito do Município de Contagem/MG – A Comissão Julgadora delibera pela eliminação da proposta com desclassifi cação da OSC – NIC – 
Núcleo de Incentivo a Cidadania, por obter pontuação zero no item 7.5.4.2 (C) do Edital, uma vez que a OSC não apresentou justifi cativa para o quantitativo de núcleos 
apresentados na proposta, deixando de informar quantos núcleos cada profi ssional contratado deverá atuar, bem como de apresentar planilha específi ca com o quan-
titativo individualizado pelo profi ssional e o valor total consolidado, não apresentando o mínimo de planejamento para a execução da proposta, não existindo nexo 
entre a realidade e a atividade proposta. Descumprimento do item 7.5.4, II alínea “a” do Edital, uma vez que a OSC não apresentou previsão dos encargos trabalhistas, 
na planilha de formação de preço, referentes ao décimo terceiro salário, férias, 1/3 (um terço) de férias e FGTS, fazendo com que a proposta apresentada fi casse fora da 
realidade dimensionada. Ante o exposto, a Comissão Julgadora delibera por declarar vencedora do certame a OSC - Associação Comunitária Sheiknah, nos termos da 
Ata de Julgamento do PAC Nº 096/2019 – Chamamento Público Nº 02/2019, datada de 03 de setembro de 2019, com deliberação fi nal e juntada aos autos em 05 de 
setembro de 2019. Márcio Eustáquio de Rezende Júnior, Presidente da CES - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 06 de setembro de 2019.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

REFERÊNCIA: RDC N. 003/2019 - PROCESSO N. 101/2019 - EDITAL N. 052/2019 - IMPLANTAÇÃO DA MACRODRENAGEM E MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLE-
TIVO DO COMPLEXO DA AVENIDA MARACANÃ CONTEMPLANDO OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTAÇÃO, RECU-
PERAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA ALBERT SCHWAITZER E A RODOVIA LMG 808, NO MUNCÍPIO DE CONTAGEM/MG.

Senhores Licitantes,

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS. comunica que: a licitante CONSTRUTORA ARTEC S.A apresentou 
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recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação solicitando a reforma da decisão que habilitou e classifi cou a Licitante COESA ENGENHARIA LTDA como 
vencedora do certame.

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS encaminha anexo o recurso e convoca as licitantes, caso assim o 
desejem, a apresentar impugnação ao mesmo, na forma do disposto no Item 9.7 do Edital e na forma da Lei.

O prazo para apresentação de impugnação inicia-se às 08:00 (oito) horas do dia 09/09/2019 e termina às 17:00 (dezessete) horas do dia 13/09/2019, podendo a peça 
de impugnação ser encaminhada por meio do e-mail licitacao.semobs@contagem.mg.gov.br ou protocolado na sala da Comissão Permanente de Licitação, da Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS, localizada na rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32315-
180, Fone (31) 3391-9352.

Contagem, 06 de setembro de 2019

Marta de Souza Freitas Cássio
Comissão Permanente de Licitação 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

CONVOCATÓRIA

A Presidente do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher – a Sra. Geralda Aparecida Nogueira no uso das suas atribuições, convoca 
os membros integrantes deste Comitê para a XVII reunião, que será realizada no dia 13 de setembro – às 09hs na Casa Amarela – Rua Dr. Cassiano 120 – Centro. de 
Contagem a seguinte pauta:
1. Aprovação da ata anterior
2. Substituição da Secretária – Geral Dalila de Souza Reis
3. Avaliação das atividades do Agosto Lilás
4. Programação do Outubro Rosa
5. Apresentação da PMMG – Tenente Coronel Maurício José de Oliveira

Atenciosamente,
Geralda Aparecida Nogueira
Presidente do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
Contagem, 06 de setembro de 2019.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009/2019
CHAMAMENTO DISPENSADO N.º 005/2019 – EMENDAS PARLAMENTARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

OSC PROCEU: Projeto Construindo em União

CNPJ 12.995.334/0001-21

Valor total do repasse R$318.528,90 (Trezentos e dezoito mil reais e quinhentos e vinte oito reais e noventa centavos).

Dotação Orçamentária Municipal: 1.18.1.14.422.0028.1038.33504300 – FONTE 5100
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Objeto da parceria

Celebração de termo de fomento para executar ações integradas na área de direitos humanos por meio de práticas esportivas, 
de lazer e de cultura que promovam a qualidade de vida e o fortalecimento da convivência social e familiar entre crianças, ado-
lescentes, jovens, adultos e idosos garantindo o exercício amplo de cidadania às pessoas socialmente vulneráveis, nos termos do 
Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH – 3, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, da Política Nacional do Idoso, 
Estatuto do Idoso e da Política Municipal do Idoso. 

Fundamento legal

Art. 29, da Lei Federal n.º 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº.13.204, de 14 de dezembro de 2015; Lei Munici-
pal n.º 4.910 de 06 de dezembro de 2017; Decreto Municipal 30 de 23 de fevereiro de 2017; Art. 6º, da Lei Orçamentária Anual 
nº. 4.986, de 28 de dezembro de 2018; e Decreto Municipal 904, de 21 de fevereiro de 2019.

Período de vigência O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação em 06/09/2019.

Assinatura 06/09/2019.

Ordenador de despesa Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

EXTRATO DO TERMO DE  APOIO SECEJ Nº 001/2019 REFERENTE AO EDITAL DE APOIO SECEJ Nº 003/2019 – CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS VISANDO AO 
ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE SE INTERESSEM EM APRESENTAR PROJETO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “XIII 
CORRIDA DA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA” NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM EM SETEMBRO DE 2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ.
AVAP – ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOAS. CNPJ 08.454.614/0001-55.
OBJETO: PROPOSTA ITEM 36: OUTROS SERVIÇOS A SEREM SUGERIDOS (FRUTAS 4 MIL BANANAS E 4 MIL MAÇAS) COM VALOR ESTIMADO DE R$3.000 (TRÊS MIL REAIS), 
COTA 2 BRONZE: DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES E FOLHETOS, ATIVAÇÃO EM PALCOS E CONGÊNERES (BANNERS LATERAIS E SAIA DE PALCO), ATIVAÇÃO EM TOTENS, BAN-
NERS, BACKDROP, PAINÉIS INFORMATIVOS, INSTALAÇÃO DE TENDAS, LOUNGES (ESPAÇOS DE CONVÍVIO) E ESTAÇÕES DE PONTO DE ENCONTRO, ATIVAÇÃO EM GUIAS 
IMPRESSOS, APLICATIVO, HOTSITE E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO (EX. FLYERS E VÍDEO OFICIAL).
ASSINADO: 06/09/2019.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

EXTRATO DO TERMO DE  APOIO SECEJ Nº 002/2019 REFERENTE AO EDITAL DE APOIO SECEJ Nº 003/2019 – CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS VISANDO AO 
ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE SE INTERESSEM EM APRESENTAR PROJETO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “XIII 
CORRIDA DA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA” NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM EM SETEMBRO DE 2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ.
RADIO ITATIAIA LIMITADA. CNPJ 17.270.950/0001-39.
OBJETO: PROPOSTA ITEM 07: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ATRAÇÃO MUSICAL COM VALOR ESTIMADO DE R$1.500,00 (MIL QUINHENTOS REAIS) E ITEM 36: OUTROS 
SERVIÇOS A SEREM SUGERIDOS: 8 MIL UNIDADES DE PASTA DE AMENDOIM MAX MUSCLES 20G COM VALOR ESTIMADO DE R$4.000 (QUATRO MIL REAIS), COTA 2 
BRONZE: DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES E FOLHETOS, ATIVAÇÃO EM PALCOS E CONGÊNERES (BANNERS LATERAIS E SAIA DE PALCO), ATIVAÇÃO EM TOTENS, BANNERS, 
BACKDROP, PAINÉIS INFORMATIVOS, INSTALAÇÃO DE TENDAS, LOUNGES (ESPAÇOS DE CONVÍVIO) E ESTAÇÕES DE PONTO DE ENCONTRO, ATIVAÇÃO EM GUIAS IMPRES-
SOS, APLICATIVO, HOTSITE E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO (EX. FLYERS E VÍDEO OFICIAL).
ASSINADO: 06/09/2019.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

EXTRATO DO TERMO DE  APOIO SECEJ Nº 003/2019 REFERENTE AO EDITAL DE APOIO SECEJ Nº 003/2019 – CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS VISANDO AO 
ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE SE INTERESSEM EM APRESENTAR PROJETO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “XIII 
CORRIDA DA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA” NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM EM SETEMBRO DE 2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ.
BRASIL EDUCAÇÃO S/A. CNPJ 05.648.257/0001-78.
OBJETO: PROPOSTA ITEM 36: OUTROS SERVIÇOS A SEREM SUGERIDOS: SERVIÇO DE MASSAGEM QUIROPRÁTICA, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, AFERIÇÃO DE GLICOSE, 
INSTRUÇÃO COM NUTRICIONISTA, STAFF PARA PONTOS OS PONTOS DE HIDRATAÇÃO COM VALOR ESTIMADO DE R$5.500 (MIL E QUINHENTOS REAIS), COTA 2 BRONZE: 
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES E FOLHETOS, ATIVAÇÃO EM PALCOS E CONGÊNERES (BANNERS LATERAIS E SAIA DE PALCO), ATIVAÇÃO EM TOTENS, BANNERS, BACKDROP, 
PAINÉIS INFORMATIVOS, INSTALAÇÃO DE TENDAS, LOUNGES (ESPAÇOS DE CONVÍVIO) E ESTAÇÕES DE PONTO DE ENCONTRO, ATIVAÇÃO EM GUIAS IMPRESSOS, APLICA-
TIVO, HOTSITE E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO (EX. FLYERS E VÍDEO OFICIAL).
ASSINADO: 06/09/2019.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
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EXTRATO DO TERMO DE  APOIO SECEJ Nº 004/2019 REFERENTE AO EDITAL DE APOIO SECEJ Nº 003/2019 – CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS VISANDO AO 
ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE SE INTERESSEM EM APRESENTAR PROJETO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “XIII 
CORRIDA DA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA” NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM EM SETEMBRO DE 2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ.
M. VALADARES ADMINISTRADORA LTDA. CNPJ 32.301.874/0001-75.
OBJETO: PROPOSTA ITEM 8: ESTRUTURA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM VALOR ESTIMADO DE R$5.000 (MIL REAIS) E ITEM 36: OUTROS SERVIÇOS A SEREM SUGERIDOS 
(SEGURO PARA OS ATLETAS) COM VALOR ESTIMADO DE R$5.000 (MIL REAIS), COTA 2 BRONZE: DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES E FOLHETOS, ATIVAÇÃO EM PALCOS E CON-
GÊNERES (BANNERS LATERAIS E SAIA DE PALCO), ATIVAÇÃO EM TOTENS, BANNERS, BACKDROP, PAINÉIS INFORMATIVOS, INSTALAÇÃO DE TENDAS, LOUNGES (ESPAÇOS 
DE CONVÍVIO) E ESTAÇÕES DE PONTO DE ENCONTRO, ATIVAÇÃO EM GUIAS IMPRESSOS, APLICATIVO, HOTSITE E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO (EX. FLYERS E 
VÍDEO OFICIAL).
ASSINADO: 06/09/2019.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC.
Ao décimo sétimo dia do mês de julho de 2019, às 09 horas e 30 minutos reuniram-se na sala multimeios da Prefeitura Municipal de Contagem, localizada na praça 
Tancredo Neves nº 200 – Bairro Camilo Alves, Contagem, os membros do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Contagem (COMPAC), sendo eles: Hugo Otávio 
Costa Vilaça, Presidente do COMPAC e Secretário de Cultura, Esporte e Juventude; Thomaz dos Mares Guia Braga, representante titular da Secretaria de Cultura, Esporte 
e Juventude; João Flores Alkmim, representante Suplente da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude; Ríver Júnior Bessa Soares, suplente e representante da 
Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Ramon Vieira Santos, representante titular do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais (IEPHA-MG); Frederico Vittori, representante titular da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão; Juliana Madureira Ambires, Conselheira Titular, 
representante da Procuradoria-Geral do Município; Luiz Otávio Iannini de Freitas, Conselheiro Titular representando a Câmara Municipal de Contagem; Leonardo 
Fernandes Ziviani, Conselheiro suplente representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e convidados: Mario Fabiano da Silva Moreira, Subsecretário de 
Cultura; Tamiris Lopes, estagiária da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, geógrafa e representante da 
Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Nélio Murilo Sanches, representante da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Evandro 
Oliveira Parreiras de Andrade, Assistente Administrativo da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Fernanda Calado, estagiária da Diretoria de Políticas 
de Memória e de Patrimônio Cultural; Barbara Lopes, estagiária da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Taynah Amaral, representante da V.L.I; Maria 
Clara Fernandes, Representante da V.L.I; Patrícia América da Costa, representante da V.L.I; Maurício Cunha, representante da V.L.I; Flávio Crivellaro, representante da 
V.L.I; Flávio Rodrigues Pereira, representante da V.L.I; Dirceu Jr., Analista de Gestão integrada e representante da V.L.I e o Sr. Ailson Leite, totalizando 09 (nove) 
conselheiros e 15 (quinze) convidados. Verifi cado o quórum, o conselheiro titular representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Thomaz dos 
Mares Guia Braga, também Diretor de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural do Município de Contagem deu início à 1ª Reunião Extraordinária, cumprimentando a 
todos presentes, passando então para o debate sobre o único assunto de pauta, que trata das intervenções da empresa V.L.I na Estação Bernado Monteiro. O 
Conselheiro Thomaz abriu o debate sobre o assunto, relembrando a todos que na última reunião ordinária, ocorrida em 03 de julho de 2019, fi cou decidido em votação 
que a obra na Estação Bernardo Monteiro fi caria paralisada até que a empresa V.L.I apresentasse um projeto de restauração para o imóvel. Nesse momento, toma a 
palavra o Sr. Dirceu Jr., que apresentou em Power Point aos membros presentes, uma esquematização de como o projeto de restauração seria conduzido. Segundo ele, 
fi cou acordado entre a V.L.I, o COMPAC e a Secretaria de Obras que o rebaixamento do forro em PVC, que constava no projeto inicial da V.L.I seria substituído por 
reboco, com acabamento de barra lisa. Quanto ao piso, fi cou defi nido que respeitará o projeto original da estação, sendo assentado tacos, ardósia e piso de cimento 
queimado em seus respectivos locais de origem. Em seguida, passou-se à discussão para a questão da reforma dos cômodos conhecidos como “Casa do Chefe da 
Estação”. A princípio essa reforma não constaria no projeto original de restauração, apresentado pela V.L.I, por se tratar de um anexo construído posteriormente à 
construção da estação, em meados da década de 1950, sendo que esse tipo de construção, segundo o Sr. Dirceu jr., não aparece em nenhum outro tipo de estação 
ferroviária já restaurado pela empresa, porém será contemplada com a reforma, por entender sua relevância no conjunto arquitetônico da estação, caso assim o 
conselho a aprove. Tomando a palavra, a Sra. Taynah ressaltou que para a construção do banheiro para acessibilidade de cadeirantes, conforme foi solicitado pelo 
COMPAC, seria necessário que houvesse um alargamento no marco da porta de acesso, para permitir seu uso. Tomando a palavra novamente, o Sr. Dirceu Jr. submeteu 
à discussão dos presentes sobre a questão do telhado e de como se daria a rua reforma. Segundo ele, a princípio essa estrutura de suporte das telhas seria construída 
de metal (metalon), mas que esse projeto foi substituído pela opção da construção em madeira equivalente à usada na época da construção, respeitando seu projeto 
original. Em relação às telhas, conhecidas como “Telhas Francesas”, no ato da sua remoção não foi possível recuperá-las, devido ao seu acelerado estado de deteriora-
ção, mas que elas seriam substituídas por telhas modernas, equivalentes esteticamente às originais. Em seguida a Sra. Taynah apresentou os projetos de recuperação 
arquitetônica, hidráulica, fachada, elétrica e sanitária. Foram apresentadas aos conselheiros, em Power Point, todos os detalhes técnicos desses projetos de recuperação. 
Voltou-se a discussão sobre o alargamento do vão de acesso do banheiro para permitir a acessibilidade dos cadeirantes. Ficou defi nido que haverá a demolição de uma 
pequena faixa do vão de acesso, de aproximadamente 20 centímetros, sem comprometimento da estrutura do prédio, bem como seu contexto arquitetônico, com fi ns 
de adequação do projeto. Novamente tomando a palavra, o Sr. Dirceu Jr. salientou que todas as adequações apontadas e solicitadas pelo COMPAC estão sendo 
contempladas pela V.L.I. Dando seguimento à reunião, toma a palavra o conselheiro Frederico que, juntamente com o conselheiro Ramon, fi zeram uma apresentação 
contemporizando boa parte do contexto histórico da Estação Bernardo Monteiro como patrimônio municipal. Nessa apresentação, foram apresentadas imagens antigas 
da estação, bem como Fac-símile das plantas originais do prédio e sua evolução ao longo das décadas. O conselheiro Frederico relembra a todos os conselheiros 
presentes que essa reforma não está sendo seguida de um projeto de ocupação e que será importante destinar ao imóvel, assim que ele for entregue à administração 
municipal, um projeto de ocupação efetiva e permanente, com a fi nalidade de preservar sua integridade. O Sr. Mário Fabiano ressaltou que esse projeto de ocupação já 
está sendo pensado e discutido e assim que houver uma defi nição, esta será submetida à aprovação desse conselho. Em seguida, o conselheiro Ramon questionou aos 
membros da V.L.I se existe algum projeto de revitalização da faixa perimetral do entorno da estação. Segundo o Sr. Maurício Cunha, a faixa de domínio territorial da 
Estação Bernardo Monteiro está ocupada de forma ilegal há vários anos e que já existem conversas com a prefeitura de Contagem e com os moradores desses locais 
para a sua desocupação e reintegração ao pátio de manobras da empresa, mas que a área específi ca que abriga o prédio da antiga estação Bernardo Monteiro, bem 
como suas laterais, a “casa do chefe da estação” e a plataforma frontal serão recuperadas nesse projeto que está sendo apresentado hoje para o conselho. Segundo o 
Sr. Mário Fabiano, já existem também conversas com outras secretarias municipais, como Educação, Cultura e Obras para a construção de uma praça em todo o 
entorno do prédio. Ficou defi nido também que a cor predominante que será utilizada na pintura de todo o complexo da Estação Bernardo Monteiro é aquela que está 
mais emocionalmente ligada ao imaginário da população nas últimas décadas, que é a cor Azul Del Rey e que nesse projeto será utilizada uma tinta industrial moderna, 
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dada a difi culdade de se encontrar a formulação original empregada na pintura do prédio desde a sua concepção. Em seguida, o Sr. Maurício Cunha salientou que o 
que está sendo feito no local é uma obra de reforma e não um restauro. Segundo ele, uma obra de restauro seguiria outros tipos de padrões técnicos e de pesquisa 
histórica mais minuciosos e regulamentados pelos órgãos fi scalizadores (IPHAN, IEPHA), mas que a obra de reforma é feita por uma empresa especializada nesse tipo de 
imóvel e cita como exemplo as bem-sucedidas reformas nas estações das cidades de Betim, Campos Altos e Prudente de Morais. Em seguida, abriu-se a discussão sobre 
a utilidade do anexo à Estação Bernardo Monteiro, conhecida popularmente como “casa do chefe da estação” e se seria necessária a sua permanência dentro do 
conjunto arquitetônico. Com a palavra o Sr. Frederico Vittori, que ressaltou aos conselheiros presentes a relevância da permanência do anexo, bem como a sua 
recuperação, dadas as evidências históricas apresentadas nas plantas da edifi cação e da sua singularidade dentro desse tipo de projeto de estação ferroviária. O 
Conselheiro João Flores cita que esse anexo já é um bem inventariado. Dando seguimento à reunião, toma a palavra o conselheiro Thomaz Braga que lança para 
discussão, como será feita a recuperação do entorno imediato, aonde fi cam as laterais do prédio principal e de como se dará o acesso ao local. Ficou defi nido por 
consenso que esse projeto, bem como a minuta serão apresentados pela V.L.I até a última sexta-feira de julho de 2019. Foi abordado pelo Sr. Ailson se haveria a 
possibilidade de ser criado ali uma passagem de nível para que veículos pudessem cruzar a linha, ao que foi interpelado pelo Sr. Flávio Rodrigues , da VLI que, por se 
tratar de pátio de manobra de trens, esse tipo de obra não pode ser executada no local. Em seguida, o Sr. Nélio Sanches questionou a viabilidade de se construir um 
sistema de iluminação no entorno da obra, com a fi nalidade de preservá-la de possíveis danos causados por terceiros, ao que foi interpelado pelo Sr. Mário Fabiano que 
esse projeto de iluminação também já está sendo discutido com a Secretaria de Obras, dentro da revitalização que o entorno da estação Bernardo Monteiro receberá na 
próxima etapa das obras. Outro ponto de discussão debatido foi sobre o acesso dos visitantes à estação Bernardo Monteiro e também sobre a construção de um 
guarda-corpo às margens da rampa de acesso da linha férrea. Levantou-se a necessidade de criação de uma proteção nessa rampa, ao que foi garantido pelo Sr. Flávio 
Crivellaro que, dentro das obras de recuperação previstas, esse projeto também será contemplado. Foi sugerido pelo Sr. Maurício Cunha que, dentro do projeto de 
recuperação da Estação Bernardo Monteiro, seria construído um alambrado nessa plataforma, com aproximadamente dois metros de cinquenta centímetros de altura, 
com a fi nalidade de oferecer uma maior proteção aos usuários do prédio. Após intenso debate sobre o assunto, fi cou defi nido que esse ponto específi co da obra 
aguardará a apresentação de uma nova proposta por parte da V.L.I, que será então apreciada e defi nida pelo conselho. Em seguida, o Conselheiro Ramon Vieira 
orientou que todo e qualquer tipo de material que for removido no reparo da obra, não seja descartado, antes que possa ser analisado enquanto material de relevância 
histórica. Ficou também acordado entre os membros do conselho e os representantes da V.L.I que será refeito o cercamento de alvenaria e grades, que existia na lateral 
direita do prédio principal da Estação Bernardo Monteiro e que, originalmente, fazia parte do seu conjunto arquitetônico. Foi decidido também que a V.L.I enviará todo 
o projeto de recuperação do imóvel, bem como suas alterações mediante defi nições discutidas nessa reunião, até a última sexta-feira de julho de 2019. Após questiona-
mento deferido por parte do Sr. Flávio Rodrigues sobre a destinação do imóvel após a sua devolução à administração municipal, tomou a palavra o Sr. Mário Fabiano 
que relembrou aos presentes que esse assunto já está sendo discutido com o poder executivo e que a intenção é a de que o imóvel seja de uso compartilhado entre a 
Guarda Civil de Contagem e a Secretaria de Cultura e, tão logo houvesse uma defi nição sobre o caso, ela seria comunicada. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro 
Thomaz Braga que questionou aos conselheiros se o encaminhamento seria pela retomada imediata das obras realizadas pela V.L.I, sob análise continuada. Posto o 
objeto em votação, aprovou-se por unanimidade pela retomada imediata das obras. Em seguida, relembrou o conselheiro Thomaz Braga  aos representantes da V.L.I 
que a equipe designada pela secretaria de Obras continuaria acompanhando o andamento e execução dos trabalhos no local. Não havendo mais pontos a serem 
tratados, o conselheiro Thomaz dos Mares Guia Braga agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 1ª reunião extraordinária do Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural (COMPAC), as 11 horas e 45 minutos. Uma vez fi nalizados os temas discutidos eu, Evandro Oliveira Parreiras de Andrade, redator deste documento, 
lavrei e assinei a presente ata.
Contagem, 17 de julho de 2019.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Thomaz dos Mares Guia Braga
João Flores Alkmim  
Frederico Vittori
River Júnior Bessa Soares
Ramon Vieira Santos
  Luiz Otávio Iannini de Freitas
Juliana Madureira Ambires
Leonardo Fernandes Ziviani

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC.
Ao terceiro dia do mês de julho de 2019, às 09 horas e 30 minutos reuniram-se na sala multimeios da Prefeitura Municipal de Contagem, localizada na praça Tancredo 
Neves nº 200 – Bairro Camilo Alves, Contagem, os membros do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Contagem (COMPAC), sendo eles: Hugo Otávio Costa 
Vilaça, Presidente do COMPAC e Secretário de Cultura, Esporte e Juventude; Thomaz dos Mares Guia Braga, representante titular da Secretaria de Cultura, Esporte e 
Juventude; João Flores Alkmim, representante Suplente da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude; Frederico Vittori, representante titular da Secretaria de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão; Eduardo Eustáquio de Morais, representante e conselheiro titular da Secretaria de Meio Ambiente; Flávia de Oliveira Pinto Lara, represen-
tante titular da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); Ríver Júnior Bessa Soares, suplente e representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); 
Ramon Vieira Santos, representante titular do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG); Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, 
representante titular dos Movimentos de Classe e convidados: Mario Fabiano da Silva Moreira, Subsecretário de Cultura; Tamiris Lopes, estagiária da Diretoria de 
Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, geógrafa e representante da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio 
Cultural; Nélio Murilo Sanches, representante da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Evandro Oliveira Parreiras de Andrade, representante da 
Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural;  Barbara Lopes, estagiária da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Antônio C. F. Menezes, 
Márcia Cristina Soares Félix, Jefferson Pinheiro e Maria Isabel Lopes C. Garcia, totalizando 09 (nove) conselheiros e 10 (dez) convidados. Verifi cado o quórum, o 
conselheiro titular representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Thomaz dos Mares Guia Braga, também Diretor de Políticas de Memória e 
Patrimônio Cultural do Município de Contagem deu início à 5ª Reunião Ordinária, cumprimentando a todos presentes, passando a ler os informes antes de entrar 
especifi camente nos assuntos de pauta. Informes: Lançamento da sétima edição da revista ‘POR DENTRO DA HISTÓRIA’ e distribuição dos exemplares aos presentes. Foi 
sugerido aos membros da reunião, pela Sra. Alexandra Ponsá, que artigos enviados para publicação na próxima edição da revista, serão muito bem-vindos. O 
conselheiro Thomaz Braga lembrou a todos que os exemplares anteriores da revista ‘POR DENTRO DA HISTÓRIA’ estão disponíveis em PDF no Portal da Prefeitura 
Municipal de Contagem, para consulta pública e download. Ele ainda recordou a todos que esse projeto foi premiado nacionalmente como um dos melhores trabalhos 
de educação patrimonial e é de grande importância para a captação do ICMS cultural para o nosso município. Dados os informes, passou-se então para o debate sobre 
os assuntos de pauta. Abriu-se o debate sobre o assunto abordado pelo protocolo 11/2019, que trata da realização de um evento de cunho religioso nas dependências 
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da Praça da Jabuticaba. Tomando a palavra, o Sr. Jefferson, representante da Cúria Arquidiocesana de Belo Horizonte explicou a fi nalidade do evento, que será um 
encontro ecumênico, com apresentações musicais e celebrações religiosas. O conselheiro Thomaz lembrou que recentemente foi instalado no local um moderno sistema 
de irrigação nos canteiros da praça. O conselheiro João fl ores tomou a palavra e destacou sua preocupação com o grande volume de pessoas no local no dia do evento 
e uma possível danifi cação desse sistema de irrigação, ao que a Sra. Alexandra Ponsá ressaltou que qualquer descumprimento das diretrizes de proteção do sistema de 
irrigação ou de danos causados no mesmo, seja de responsabilidade dos organizadores do evento. O conselheiro Eduardo de Morais sugeriu que fossem colocados 
cavaletes de proteção nos pontos de irrigação para evitar danos no local. Ele citou que na Secretaria de Meio Ambiente existe um termo de responsabilidade para que 
os realizadores do evento tomem ciência de todas as normas de proteção do entorno da praça. Submetido à votação dos conselheiros presentes, foi então aprovada 
por unanimidade a realização do evento ecumênico na praça da Jabuticaba no dia 04 de agosto de 2019, com posterior envio do termo de responsabilidade para os 
realizadores tomarem ciência do proposto. Ao fi nal do evento, será feita uma vistoria no local, por parte do COMPAC, para confrontá-la com os termos de responsabili-
dade acordados previamente entre as partes envolvidas. Dando seguimento à reunião, abriu-se o debate sobre o assunto tratado no protocolo 12/2019, que fala da 
aprovação do acréscimo de área no projeto de um edifício situado na rua Bernardo Monteiro nº 950, próximo a entrada principal da Estância do Hibisco e que estava 
paralisado. Tomando a palavra, a Sra. Alexandra Ponsá relembrou aos membros presentes sobre as diretrizes da legislação municipal em vigor, que trata das possíveis 
intervenções urbanísticas que podem ocorrer dentro do perímetro histórico do município, que é compreendido pela área delimitada pelas ruas Bernardo Monteiro, 
Bueno Brandão, Manoel Alves, Dr. Cassiano, presidente Kennedy e Francisco Miguel. O conselheiro River Bessa questionou então aos representantes do empreendimen-
to (Sr. Antônio Carlos e Sra. Márcia Cristina) se havia apresentação das diretrizes de requalifi cação da obra, ao que foi interpelado pela Sra. Alexandra Ponsá, ao 
conselheiro River Bessa, que esse projeto será apresentado pelos representantes da obra, após a solicitação formal desse conselho. O Conselheiro Ramon Vieira externa 
sua necessidade de verifi cação do projeto, incluindo todo o entorno da obra. O Conselheiro River Bessa ressalta que o afastamento da obra é diferente de altimetria. O 
Sr. Mário Fabiano, tomando a palavra, destaca que a rigorosidade na construção e ocupação do terreno está restrita a uma faixa de 30 metros, mas que depois de 
respeitada essa faixa, existe sim a possibilidade de fl exibilização da construção. Em seguida, o conselheiro Felipe Gonçalves intervém no debate, citando que a área de 
controle é defi nida pelo trecho de 30 metros, mas que depois de respeitado esse trecho, não existiria um impedimento para que a obra continuasse, desde que 
respeitando o projeto original. O conselheiro João Flores pede a palavra nesse momento e explicita seu entendimento, que é o de que a faixa de 30 metros existe para 
obedecer um padrão restritivo, mediante a questão patrimonial da área de entorno do perímetro histórico aonde a obra se encontra e questiona o conselho indagando 
se existe a possibilidade de fl exibilização da obra. O conselheiro Frederico Vittori ressalta em sua fala que essa faixa de domínio de 30 metros não assegura a preserva-
ção de visada, pois se os lados “A” e “B” não estiverem de acordo, a poluição visual será a mesma, independentemente de se respeitar ou não a faixa de 30 metros. Na 
fala da Sra. Alexandra Ponsá, o que deve ser compreendido pelos membros do conselho é que, na lei de uso e ocupação do solo e, até que se aprove o projeto de 
ampliação de uma faixa de trecho maior para o perímetro (50 metros), e que está em tramitação, o que prevalece é a faixa de 30 metros para preservação. Nesse 
momento, o conselheiro João Flores pede a palavra e cita que, para o que já está edifi cado no local, não cabe discussão. Em seguida, a Sra. Alexandra Ponsá diz que, 
como houve uma modifi cação no projeto, a SMDU solicitou que o COMPAC apreciasse e emitisse um parecer. Ela complementa sua colocação, dizendo que esse projeto 
de requalifi cação do espaço cabe solicitação aos representantes dos responsáveis pela obra (Sr. Antônio Carlos e Sra. Márcia Cristina) para posterior avaliação. Dando 
continuidade à pauta, pede a palavra o conselheiro Ramon Vieira, que destaca que o projeto original já foi aprovado em outras instâncias, mas como agente causador 
de impacto dentro do perímetro patrimonial, é a primeira vez que sofre apreciação por parte desse conselho. Segundo o conselheiro, que destaca a necessidade de uma 
avaliação do projeto como um todo, a inserção de alterações no mesmo pede uma nova análise. Em seguida, toma a palavra o conselheiro Frederico Vittori, que indaga 
aos membros presentes sobre o surgimento de um terceiro pavimento na obra e sua principal justifi cativa para a construção. Além disso ele questiona aos membros 
representantes da obra (Sr. Antônio Carlos e Sra. Márcia Cristina) o que vai funcionar ali, além da casa de máquinas. Toma a palavra nesse momento a Sra. Márcia 
Cristina, que responde então ao conselheiro Frederico que, além da casa de máquinas, serão construídas também mais duas outras salas comerciais (lojas). Segundo ela, 
a construção dessas lojas é que viabilizará a conclusão das obras no local. Em seguida o conselheiro Thomaz destaca que, caso haja a aprovação do atual projeto 
pretendido pelos empreendedores e, futuramente no terreno ao lado, exista um pedido para construção, ele deverá ser analisado com o mesmo rigor. Em seguida o 
conselheiro River Bessa cita que a questão do ZAD e do coefi ciente de aproveitamento, que estes não estariam isentos de análise altimétrica. O conselheiro João Flores 
pede então vistas ao processo por não se sentir seguro o sufi ciente, nesse momento, para declarar seu voto pela aprovação do projeto e pede um parecer jurídico sobre 
o tema. O Conselheiro River destaca em seguida que a alteração para três pavimentos só poderá ser autorizada depois de aprovada pelo conselho. Logo em seguida, o 
conselheiro João Flores desiste de pedir vistas no processo. Tomando a palavra nesse momento, o conselheiro Ramon Vieira coloca que a revisão do projeto atual 
precisa atender às necessidades de preservação do patrimônio e complementa dizendo que, em havendo a liberação e aprovação do desenho do projeto pela AIURB e, 
em seguida, atendendo também os coefi cientes de aproveitamento dentro do plano diretor, esse conselho poderia então deliberar sobre o tema. Em seguida, o 
conselheiro Felipe coloca, inclusive, a necessidade de produção de um relatório onde conste uma possível abordagem no impacto imobiliário da região e que esse 
relatório seja entregue junto com o projeto. Dando prosseguimento à pauta, o conselheiro João Flores destaca sua preocupação com a preservação da mata do Hibisco 
e o impacto da construção na região. Em seguida, o Sr. Mário Fabiano ressalta sua preocupação com os impactos da obra e pede maior rigorosidade para aprovação de 
futuros empreendimentos dentro do perímetro histórico. Em seguida o conselheiro Felipe Gonçalves destaca que a questão do afastamento da obra não deveria passar 
pela apreciação desse conselho, por já ter sido aprovada no projeto inicial da AIURB e destaca que não existe impacto visual na área e que deveria sim ser apreciada 
pela lei 248, que trata do plano Diretor. Nesse momento, toma a palavra o conselheiro Thomaz Braga questiona então aos presentes sobre a necessidade de que os 
representantes do empreendimento (Sr. Antônio Carlos e Sra. Márcia Cristina) retornem na próxima reunião ordinária e apresentem um novo relatório de impacto 
ambiental e patrimonial para que essa discussão possa ter seguimento, além de um perfi l altimétrico da rua, pois uma parte dos conselheiros não se sentem confortá-
veis nesse momento para emitir um parecer defi nitivo, o que é prontamente acatado pela maioria, com exceção do conselheiro Felipe Bicalho que vota contra e ressalta 
que esse aspecto do projeto não seria de competência desse conselho. Pedindo a palavra, o conselheiro Thomaz Braga aproveita para registrar a justifi cativa de 
ausência da conselheira Marília Palhares e de sua suplente, conforme regimento. Dando seguimento à reunião, entra em discussão nesse momento o assunto que trata 
o protocolo 13, AIURB 3C: aprovação do projeto de uma edifi cação localizada na rua José Armando da Rocha, lote 15, quadra 07, no bairro Central Park. Toma a 
palavra a representante do empreendimento, a Sra. Isabel, que faz uma apresentação do projeto, em Power Point, que seria um sobrado com dois pavimentos e piscina 
no fundo do terreno, destacando que o mesmo está dentro dos parâmetros estabelecidos para a área de construção. Após a apreciação do projeto, o conselheiro 
Thomaz Braga submete à votação do conselho que, por unanimidade, indica a aprovação, com uma ressalva feita pelo conselheiro Felipe Bicalho, que pede que para os 
próximos empreendimentos, seja apresentado também uma inserção de visada. O conselheiro Ramon questiona aos membros do conselho se o objetivo fi m do 
protocolo de pauta é pelo pedido de aprovação ou análise e sugere então que seja alterado o título do projeto para análise. Em seguida, o conselheiro Thomaz submete 
à discussão dos membros do conselho e presentes, o assunto objeto da pauta destacado como ponto 04, que trata da instalação de um faixeiro logo abaixo da casa 
amarela, no Centro Cultural. A Sra. Alexandra Ponsá pede a remoção do faixeiro, por se tratar de área tombada ou patrimoniada e que o mesmo foi instalado sem que 
fosse submetido à apreciação prévia desse conselho. O Sr. Mário Fabiano destacou que, quando o faixeiro foi colocado, ele pediu que a placa que compõe o faixeiro 
fosse removida, a fi m de que o impacto visual fosse minimizado. O conselheiro João fl ores sugere que o faixeiro fosse instalado de forma que pudesse ser removido 
quando necessário. O conselheiro Ramon orienta que, dentro do código de posturas, seja explicitada a necessidade ou não de colocação do faixeiro e cita o código de 
posturas da Prefeitura de Belo Horizonte, aonde a legislação já é bem adiantada sobre o tema e defi ne parâmetros muito específi cos para o assunto. Submetida à 
votação pelo Conselheiro Thomaz Braga, o conselho então recomenda a retirada do faixeiro e da elaboração de um plano de substituição da publicidade no local, onde 
o impacto visual seja minimizado, o que é aprovado por unanimidade. Dando seguimento à reunião, entra em discussão o assunto de pauta que trata da obra iniciada 
pela VLI na Estação Bernardo Monteiro. Foi destacado pelo conselheiro Thomaz que a empresa não apresentou até o momento um projeto de restauração. A Secretaria 
de Obras, que foi solicitada que acompanhasse com uma equipe as obras no local, esteve representada nessa reunião pela Sra. Paula, mas que tem ainda em sua 
composição os senhores  Thiago Leite e Renato Mafra. No entendimento do conselho, a obra precisa caminhar e não pode esperar que decisões sejam tomadas apenas 
nos encontros mensais das reuniões ordinárias. Em seguida, o conselheiro Nélio Sanches destacou aos membros presentes, dois pontos importantes e que até esse 
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momento ainda não foram apresentados pela diretoria da VLI, que são: um projeto de restauração e um termo de compromisso, objeto esse de debate na reunião 
ordinária do COMPAC em fevereiro de 2019. O conselheiro Felipe Bicalho questiona nesse momento se existe alguém que esteja registrando ou fotografando o 
andamento dessas obras, no que a Sra. Paula, representante da Secretaria de Obras, destaca que sim. Ainda seguindo na fala do conselheiro Felipe Bicalho, ele ressalta 
sua preocupação com o registro fotográfi co do imóvel em sua condição atual, até para que futuramente esse material de registro possa ser confrontado com a obra a 
ser entregue. Ele segue, sugerindo que a Secretaria de Obras tenha mais autonomia no acompanhamento das intervenções feitas na Estação Bernardo Monteiro e que o 
COMPAC proceda a aplicação de multa até que a VLI apresente um projeto de restauração e um cronograma das obras. Segundo o conselheiro Ramon Vieira, esse 
prazo para que a VLI apresentasse um projeto de restauração já extrapolou o tolerável e que o caso tornaria inclusive passível de intervenção por parte do Ministério 
Público. Pedindo a palavra, o Sr. Mário Fabiano sugere aos membros do conselho que avaliem a possibilidade de que o andamento das obras seja interrompido, até que 
a VLI faça a apresentação, tanto do projeto de restauração, bem como a do cronograma. O Sr. João Flores indica pela marcação de uma reunião extraordinária para as 
tratativas do assunto. Foi defi nido que uma comissão composta por membros desse conselho seria  designada para acompanhar o andamento das obras, ao que fi cou, 
por consenso entre os presentes, a cargo dos conselheiros Ramon Vieira, Frederico Vittori e Thomaz Braga. Foi sugerido pela Sra. Alexandra Ponsá que esse conselho 
estendesse o convite ao senhor Alex Levy. Posteriormente, em votação promovida pelo conselheiro Thomaz Braga, aprovou-se pela paralisação imediata das obras até a 
entrega do projeto de restauração. Apenas o conselheiro Ramon Vieira foi contrário à interrupção imediata das obras, por entender que a mesma só deveria ser 
paralisada após a apresentação desse projeto. Ficou defi nido também que esse conselho comunicaria, via e-mail institucional, à V.L.I sobre a necessidade urgente de 
apresentação do projeto de restauração e dentro de um prazo máximo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa, ao que a conselheira  Flávia Lara manifestou voto 
contrário à decisão, por entender que a V.L.I já descumpriu todos os prazos possíveis e, portanto, a multa já deveria ser aplicada imediatamente.  Decidiu-se também 
por esse conselho que toda essa documentação referente ao processo de intervenção e restauração na Estação Bernardo Monteiro seria enviada para a apreciação do 
Ministério Público. Dando seguimento à reunião, passou-se então para o último ponto de pauta, que trata sobre a eleição de um representante para o comitê gestor da 
salvaguarda da Comunidade dos Arturos. O IEPHA solicitou que fossem indicados três membros para compor esse comitê. Foi defi nido então que esses representantes 
seriam, por parte da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, a Sra. Alexandra Ponsá e o Sr. Nélio Sanches. Já pelo COMPAC, o representante designado por 
aclamação foi o Sr. Mário Fabiano, tendo sido escolhido como seu suplente o Sr. João Flores. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o conselheiro Thomaz dos 
Mares Guia Braga agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 5ª reunião ordinária do conselho Municipal do Patrimônio Cultural (COMPAC), as 11 horas e 35 
minutos. Uma vez fi nalizados os temas discutidos eu, Evandro Oliveira Parreiras de Andrade, redator deste documento, lavrei e assinei a presente ata.
Contagem, 03 de julho de 2019.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Thomaz dos Mares Guia Braga
João Flores Alkmim  
Frederico Vittori
Eduardo Eustáquio de Morais
Flávia de Oliveira Pinto Lara
River Júnior Bessa Soares
Ramon Vieira Santos
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC.
Ao sétimo dia do mês de agosto de 2019, às 09 horas e 22 minutos reuniram-se na sala multimeios da Prefeitura Municipal de Contagem, localizada na praça Tancredo 
Neves nº 200 – Bairro Camilo Alves, Contagem, os membros do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC, sendo eles: Hugo Otávio Costa Vilaça, Presidente 
do COMPAC e Secretário de Cultura, Esporte e Juventude; Thomaz dos Mares Guia Braga, representante titular da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude; João 
Flores Alkmim, representante Suplente da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude; Frederico Vittori, representante titular da Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Gestão; Luiz Otávio Iannini de Freitas, representante titular da Câmara de Vereadores de Contagem; Valdecir Júnior Fernandes, representante da SMDUH; Flávia de 
Oliveira Pinto Lara, representante titular da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); Ríver Júnior Bessa Soares, suplente e representante da Associação Comercial e 
Industrial de Contagem (ACIC); Ramon Vieira Santos, representante titular do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG); Felipe 
Gonçalves de Moura Bicalho, representante titular dos Movimentos de Classe e convidados: Mario Fabiano da Silva Moreira, Subsecretário de Cultura; Alexandra 
Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, geógrafa e representante da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Nélio Murilo Sanches, representante da 
Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Evandro Oliveira Parreiras de Andrade, representante da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural;  
Tamiris Lopes, estagiária da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Barbara Lopes, estagiária da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; 
Fernanda Calado, estagiária da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Geisy Oliveira, estagiária da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio 
Cultural; Antônio C. F. Menezes, Márcia Cristina Soares Félix, Fernando Perdigão, Artista plástico, totalizando 09 (nove) conselheiros e 11 (onze) convidados. Verifi cado o 
quórum, o conselheiro titular representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Thomaz dos Mares Guia Braga, também Diretor de Políticas de 
Memória e Patrimônio Cultural da SECEJ deu início à 6ª Reunião Ordinária, cumprimentando a todos presentes, passando a ler os informes antes de entrar especifi ca-
mente nos assuntos de pauta. Informes: Santa Cecília/ECONOMART. Foi citado pelo conselheiro Thomaz Braga que no local aonde funcionou por muitos anos a empresa 
SID Microeletrônica, no bairro Cidade Industrial, funciona atualmente o empreendimento conhecido por ECONOMART e que esse estabelecimento, que ocupa o local 
desde 2016, havia se comprometido a restaurar as antigas edifi cações ali existentes mas que, posteriormente, após a conclusão das obras, percebeu-se que o local havia 
sido descaracterizado. Foi dito então pelo conselheiro Thomaz aos conselheiros presentes que haverá uma diligência no local para fotografar as alterações executadas 
pela referida empresa e que, posteriormente, esse material será apreciado pelo conselho para que se tomem as devidas providências, caso necessário. O segundo 
informe fala sobre a formação de um grupo e trabalho para as mudanças na lei 4647/2013, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Contagem. Foi 
colocado pelo Sr. Nélio Sanches que algumas modifi cações foram propostas mas que cabe ao conselho apreciá-las de forma mais ampla, inclusive pelo corpo jurídico da 
SECEJ e submetê-las em seguida à votação em plenária. O terceiro informe falava sobre o andamento das obras de recuperação da Estação Bernardo Monteiro. De 
acordo com o conselheiro Ramon Vieira, ainda existem alguns pontos do projeto apresentado pela V.L.I que precisam ser acompanhados mais de perto, por não terem 
sido defi nidos claramente quanto à sua execução. Nesse momento o conselheiro Hugo Vilaça pede que não se suspenda novamente a obra cabendo, nesse caso, um 
acompanhamento mais intensivo por parte da equipe da Secretaria de Obras nesses pontos de recuperação ainda indefi nidos. O quarto informe tratou sobre a sétima 
jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais – Culinária e Patrimônio. Segundo a Sra. Alexandra Ponsá foi inscrito para essa jornada o Festival Abóboras e a Feira de 
Culinária das Quitandeiras. Segundo ela, um dos objetivos dessa inscrição é o de obter o registro imaterial do Festival Abóboras por parte do IEPHA e também do 
cadastro das quitandeiras da Feira de Culinária, por parte do IPHAN. Ambos os eventos acontecerão dentro da Musicata de Contagem, no dia 29 de agosto de 2019. 
Dando seguimento aos trabalhos, passou-se então para a discussão dos assuntos de pauta. Foi sugerido nesse momento, uma inversão de pauta, em virtude do atraso 
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da representante da empresa Direcional Engenharia, sendo proposto que se tratasse primeiramente do item número dois da pauta, projeto de protocolo 12/2019, sobre 
a complementação da documentação para aprovação de projeto da AIURB3, localizada na Rua Bernardo Monteiro, 950, no centro de Contagem – Edifício Reobote. 
Tomando a palavra, o conselheiro Thomaz cita que todas as regulamentações e alterações exigidas pelo conselho aos representantes do empreendimento imobiliário 
foram devidamente apresentadas e apreciadas pelos técnicos do COMPAC. Nesse momento, o conselheiro Thomaz Braga convida a Sra. Márcia Cristina que apresente 
aos membros desse conselho quais seriam essas readequações ao projeto. Tomando a palavra, a Sra. Márcia Cristina cita que todas as exigências foram cumpridas 
juntos aos órgãos reguladores (TRANSCON, Corpo de Bombeiros, SMDU) e que o segundo pavimento da obra já está quase concluído. Dando seguimento, ela 
apresentou todo o histórico de documentação referente ao processo de execução da obra, bem como as plantas e perspectivas em 3D de como a obra fi cará após ser 
concluída, ressaltando que ela não causará nenhum tipo de impacto ambiental, muito menos visual, dentro do perímetro histórico da região da Sede. Após a 
apreciação da documentação complementar e dos esboços de conclusão da obra, o conselheiro Thomaz Braga submeteu o projeto à votação, sendo aprovado por 
unanimidade pelos conselheiros presentes. Dando seguimento aos pontos de pauta, passou-se para o debate sobre o ponto de pauta número um – protocolo 09/2019 
– Apresentação de parecer referente a demolição de galpões localizados na Avenida General David Sarnoff com Avenida Babita Camargos, lote 08. Nesse momento é 
convidado a tomar a palavra o Sr. João Flores, que havia pedido vistas ao processo. É feito nesse momento, pelo conselheiro Thomaz Braga, a leitura da parte conclusiva 
do parecer elaborado pelo conselheiro João Flores. “Pelo exposto, é de nosso entendimento, com fulcro na Lei Municipal 4647, de 2013 e no Decreto- Lei 25/ 37, que a 
demolição do galpão que se encontra no interior do terreno, seja aprovada, como uma medida mitigadora realizada pelas empresas construtoras para manutenção e 
preservação de algum bem tombado no município de Contagem e, que o galpão lindeiro a via pública, seja mantido a sua integridade e sanidade física para a 
manutenção da memória do local (Cidade Industrial Juventino Dias), que sofre com grande transformação de sua estrutura urbanística e arquitetônica pelo próprio 
desenvolvimento urbano que promove a transição do local, com suas características industriais, para uma composição urbanística residencial e comercial. Salienta-se 
que este parecer, encaminhado como orientação de voto do relator, deve ser submetido para análise, anuência e deliberação soberana da plenária do Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC , nos termos do artigo 54, da lei municipal 4647/2013. É o nosso parecer. Contagem, 30 de julho de 2019.  João Flores 
Alkmim – Conselheiro do COMPAC”. Dando seguimento ao tema, o conselheiro João Flores ressalta que o prédio aonde existem os cobogós deve ser preservado como 
memória do local, mas que o segundo prédio, arruinado, não carecia de preservação, propondo nesse caso uma medida mitigadora como contrapartida para a 
demolição do mesmo, uma vez que essa edifi cação se trata de bem inventariado e que seu acelerado estado de arruinamento já provoca vários riscos de ocupação 
irregular no local, o que é ressaltado pela Sra. Luísa, arquiteta e representante da empresa Direcional Engenharia. Nesse momento toma a palavra o Sr. Thomaz Braga, 
que relembra aos conselheiros que, caso a aplicação de uma medida mitigadora à Direcional Engenharia seja apreciada e aprovada pelo conselho, ela pode ser revertida 
em melhorias no Teatro  da Casa Azul, que está fechado devido a um parecer técnico do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e que carece, para a sua 
reabertura, de algumas intervenções pontuais como a implantação de uma rota de fuga, troca do telhado e de um projeto contra incêndio e pânico. Nesse momento 
pede a palavra o conselheiro Ramon Vieira, que solicita maiores detalhes sobre o prédio arruinado, dentro das dependências da antiga fábrica LAFERSA, ao que é 
prontamente respondido pela Sra. Luisa, arquiteta e representante da Direcional Engenharia, que salienta dizendo que, quando a Direcional Engenharia adquiriu essa 
gleba do terreno, situado às margens do canal que corta todo o perímetro, ele já se encontrava descaracterizado, pois ali se instalou, anteriormente a essa aquisição, a 
empresa contratada à época pela Prefeitura de Contagem para a construção da trincheira da Av. General David Sarnoff e que, ao se retirar do local após a conclusão 
das obras, essa empresa provocou diversas alterações estruturais no galpão, a fi m de ocupá-lo com o maquinário utilizado na obra da trincheira, tornando assim 
irreversível a sua situação. Após isso, esse local passou a ser invadido por moradores de rua, que utilizavam o espaço para consumo de drogas ilícitas, bem como a 
prática de prostituição, assim como também furtos e roubos. Ela ressalta que, por orientação da empresa, caso uma possível medida mitigadora seja implementada em 
contrapartida à demolição do galpão, ela até poderá ser apreciada posteriormente pelos diretores da empresa, mas que nesse momento eles apenas farão uma capina e 
limpeza no local, mantendo sua estrutura arruinada como está atualmente, inclusive por se tratar de bem inventariado. O pedido pela demolição visa apenas garantir 
que o local não sirva de abrigo a infratores, bem como criadouro de animais peçonhentos e foco do Aedes Aegypti. Em seguida, toma a palavra o conselheiro Felipe 
Bicalho que destaca que a medida mitigadora não é um argumento de contrapartida previsto em lei, sendo sim um acordo entre as partes envolvidas e destaca que seu 
parecer é favorável à demolição das duas estruturas existentes no local pois, segundo ele, não existe mais nenhum tipo de relevância histórica com a antiga fábrica 
LAFERSA, devido a descaracterização de mais de sessenta por cento de sua estrutura original. Em seguida, pede a palavra o sr. Nélio Sanches que destaca dois pontos a 
serem considerados pelo conselho para formar um parecer sobre a autorização da demolição das estruturas. Ele relembra que o galpão conhecido pelos seus cobogós 
trata-se de uma edifi cação inventariada e que na época da aquisição do terreno por parte da Direcional Engenharia, qualquer dano ou manutenção necessária nos 
imóveis, seria de responsabilidade da empresa. Nesse momento, a fala do Sr. Nélio Sanches é interpelada pelo conselheiro Felipe Bicalho, explicitando que mesmo o 
terreno já sendo de posse da Direcional Engenharia àquela época, a responsabilidade em liberar o espaço para a construtora da trincheira abrigar seu maquinário era 
da prefeitura de Contagem, com a anuência do COMPAC pois, em suas palavras, foi um pedido da prefeitura de Contagem à Direcional Engenharia, com a anuência do 
COMPAC que autorizou a empresa licitada a abrigar ali seu patio de obras. Sendo assim, fi caria então isenta a Direcional Engenharia de qualquer aceleração no 
arruinamento das estruturas. Em seguida, o Sr. Nélio Sanches ressalta que, de acordo com seu entendimento dentro da lei 4647/2013, caberia sim a aplicação de multa 
à Direcional Engenharia, pois a tutela das estruturas já era de sua responsabilidade na época da construção da trincheira, bem como toda e qualquer intervenção no 
local. Em seguida a representante da Direcional Engenharia recorda aos membros do conselho e presentes que, na época das ocupações e intervenções nos galpões por 
parte da empresa licitada nas obras da trincheira, esse terreno ainda não era de propriedade da Direcional Engenharia, sendo apenas de sua propriedade o terreno 
situado à margem superior do canal que corta toda a extensão da área, aonde hoje se encontram as torres erguidas no local, sendo o terreno objeto do debate, ainda 
de posse da Ferroeste. Ela conclui pelo pedido de demolição da estrutura arruinada, citando a constante invasão do terreno por infratores, utilizando esses acessos, 
inclusive, para cometer furtos e assaltos pelos fundos das lojas ali situadas (Farmácia, loja 1001 Festas, Mc Donald’s) e que a demolição dessa estrutura é de primordial 
importância para a segurança do comércio ali instalado, propondo inclusive pela manutenção da outra edifi cação existente no local, se comprometendo a mantê-la 
limpa e com vigilância monitorada. Em seguida, o Sr. Nélio Sanches, tomando novamente a palavra, expõe aos conselheiros presentes que, quem adquire uma 
propriedade, arca com o ônus e os bônus da manutenção dos possíveis bens inventariados situados no local. Nesse momento o conselheiro Thomaz Braga pede aos 
conselheiros que apreciem a proposta de demolição do galpão inventariado que já se encontra arruinado, manutenção do galpão também inventariado, identifi cado 
pelos cobogós e imposição de multa com o valor a ser defi nido posteriormente, ao que é interpelado pelos conselheiros Ramon Vieira e João Flores, relembrando que 
se o conselho optar pela autorização da demolição, não caberia a aplicação de multa, mesmo considerando a condição de arruinamento do imóvel. Nesse momento, 
toma a palavra o conselheiro Hugo Vilaça, que ressalta para a representante da Direcional Engenharia, a Sra. Luísa, que encaminhe uma proposta de se atrelar a 
aceitação de uma possível medida mitigadora ao fator de agregação de sua marca ao Teatro, até mesmo como uma forma de ação social. Em seguida, o conselheiro 
Felipe Bicalho esclarece aos conselheiros presentes que mesmo que a Direcional Engenharia retire o pedido pela autorização da demolição da edifi cação inventariada 
arruinada, ela ainda é a responsável pelo zelo e manutenção desta e da outra edifi cação existente na gleba. Após feitas as considerações sobre o projeto de protocolo 
09/2019, foi submetido então, pelo conselheiro Thomaz Braga, a votação do parecer apresentado pelo conselheiro João Flores, sendo aprovado e tendo apenas como 
manifesto contrário, o voto do conselheiro Felipe Bicalho. Dando seguimento à reunião, passou-se para apreciação o ponto de pauta número três – Projeto de 
protocolo 14/2019 – Aprovação de projeto AIURB3, na Rua Cirilo Diniz, lote 17, quadra 1 – Bairro Betânia. Tomando a palavra, o proprietário do terreno, o Sr. Eduardo 
apresenta aos conselheiros quais interferências serão provocadas no local, que nesse caso será a construção de um prédio, cuja altimetria se limitará a quatro andares, 
sendo o primeiro andar situado no mesmo nível da rua. Após apresentar toda a documentação exigida para a execução da obra, existiu um ponto divergente a ser 
debatido pelos conselheiros que era a proximidade do empreendimento com a área perimetral defi nida pela AIURB3 e suas implicações sendo que, para tanto, deveria 
também existir um parecer por parte do COMPAC para dar assim seguimento à execução do mesmo. Foi questionado pelo Sr. Nélio Sanches sobre a existência de 
jabuticabeiras no local antes do início das intervenções, pois, citando como exemplo a Lei 4647/2013, artigos 142 e 152, qualquer intervenção dentro de imóvel ou 
terreno inserido dentro da AIURB3, carece de apreciação e aprovação pelo COMPAC e relembra que a jabuticabeira é espécie protegida pelo patrimônio histórico da 
cidade, ao que foi interpelado pelo proprietário do terreno, o Sr. Eduardo, que destacou que nesse local apenas havia o que se denomina “fl ora exótica” – Bananeiras e 
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mangueiras, como demonstrou através de fotos aéreas antigas retiradas pelo Google Maps, bem como autorização para o início da execução das obras pela SEMADS, 
sendo que esse terreno se encontra, na verdade, nos limites estabelecidos pela AIURB3. Após a apreciação dos argumentos trazidos pelo Sr. Eduardo, à luz das 
interpretações regimentais proferidas pelos conselheiros, o conselheiro Thomaz Braga submeteu à votação o pedido pela aprovação e consequentemente liberação da 
continuidade das obras, ao que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Dando seguimento aos trabalhos, passou-se para a discussão do quarto e 
último ponto de pauta defi nido para essa reunião, que trata da apresentação da lista com as sugestões de nomes a serem agraciados com a Comenda Antônio Maria 
da Silva “Mestre dos Arturos”. Foram apresentados os dez nomes selecionados para a votação dos conselheiros, proferindo sobre cada um deles um breve histórico de 
sua relevância e contribuição para a cultura e história da cidade de Contagem. A premiação seria concedida a quatro indicados, sendo três vivos e um “in memorian”. 
Os indicados para a Comenda Antônio Maria da Silva “Mestre dos Arturos” 2019 foram: “in memorian”: Sr. Domingos Diniz, pela sua atuação como professor de 
Contagem em meados do séc XX quando se dedicou a pesquisa Histórica da cidade e o Sr. José Goiano, pela criação do Encontro de Folias de Reis do Bairro Industrial. 
Falecido em 2015, o Sr. José Goiano foi o grande responsável pela organização da festa por 33 anos consecutivos. Após seu falecimento, sua família tem se empenhado 
para manutenção da festa que está em sua 37ª edição. Os demais indicados para a Comenda foram: Sr. Mario Braz da Luz (Filho de Artur Camilo, Mário Braz da Luz, o 
seu Mário dos Arturos, participou do prêmio Culturas Populares/2009, como Mestre Benzedor; Sr Antônio Jorge Muniz Capitão Mor dos Ciriacos, participou do prêmio 
Culturas Populares/2009. o senhor Antônio Jorge Muniz, o “seu Antônio”, coordena o grupo. A Irmandade, popularmente conhecida como grupo de congado, passou a 
residir no Bairro Novo Progresso, em Contagem, há muitos anos; Noêmia Rosana Andrade Professora e Historiadora da Prefeitura Municipal. Trabalhou durante muitos 
anos na Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Idealizadora do Programa de Educação Patrimonial Por Dentro da História; Miguel Ponsá Bonada, 
Professor e Historiador. Foi Coordenador da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira e se dedicou a pesquisa da história de Contagem. Foi pessoa de referência sobre a 
história de Contagem, dando palestras em escolas municipais e universidades e escrevendo para vários jornais locais; Alex Levy Ferreira, Arquiteto da prefeitura, 
trabalha desde 1996, em parceria com o setor de patrimônio da prefeitura de Contagem. Conselheiro do COMPAC por vários mandatos; Ailson Leite, Fotógrafo, músico, 
historiador e grafi teiro. Faz um trabalho de pesquisa, resgate e defesa da história do bairro Bernardo Monteiro; Hytagiba Carneiro/Giba, foi o grande responsável pela 
preservação de acervo com fi lmes, fotografi as, cartazes, fi gurinos e objetos cênicos do cineasta Tony Vieira, entregando à Casa da Cultura todo seu acervo em 1995 
para que fosse guardado. Ele também criou e coordenou o Jornal Tribuna de Contagem, um veículo ativo e importante de nossa cidade e, por fi m, a Família Edmir Leão 
– Na pessoa do Sr. Paulo Leão. Família contagense que preserva um casarão presumivelmente do Séc XVIII. O Casarão mantém suas características arquitetônicas. Foi 
defi nido pelo conselho que a votação dos agraciados pela Comenda seria feita, primeiramente, escolhendo dentre os dois indicados “in memorian”, ao que fi cou 
decidido, em votação, que o Sr. José Goiano receberá a honraria, tendo vencido a disputa contra o Sr. Domingos Diniz por 6 votos a 3. Em seguida, os nove conselhei-
ros com direito a voto escolheram os três indicados vivos que, em sua avaliação, mereciam ser agraciados com a Comenda. O critério de votação foi defi nido, 
estabelecendo que cada conselheiro votante manifestaria seus três preferidos e que, ao fi nal, na soma geral resultante seriam selecionados os três mais bem votados, 
em números gerais. O primeiro a votar foi o conselheiro Hugo Vilaça, que escolheu dentre as personalidades destacadas os Srs. Mário Braz, Miguel Ponsá e Hytagiba 
Carneiro. O segundo a votar foi o conselheiro Valdecir Júnior, que escolheu as personalidades Srs. Mário Braz, Antônio Jorge e Hytagiba Carneiro. O terceiro conselheiro 
a votar foi o Sr. Luiz Otávio, que escolheu as personalidades, os Srs. Antônio Jorge, Hytagiba Carneiro e Miguel Ponsá. O quarto conselheiro votante, o Sr. Frederico 
Vittori optou pelas escolhas dos nomes dos Srs. Antônio Jorge, Miguel Ponsá e Hytagiba Carneiro. O quinto conselheiro votante, o Sr. Ramon Vieira optou pelas 
escolhas dos nomes dos Srs. Antônio Jorge, Miguel Ponsá e Hytagiba Carneiro. O sexto conselheiro votante, o Sr. Felipe Bicalho optou pelas escolhas dos nomes dos Srs. 
Antônio Jorge, Miguel Ponsá e Hytagiba Carneiro. A sétima conselheira votante, a Sra. Flavia de Oliveira fez sua opção pelos nomes dos Srs. Antônio Jorge, Miguel 
Ponsá e Hytagiba Carneiro. O oitavo conselheiro votante, o Sr. River Bessa, fez sua opção pelos nomes dos Srs. Hytagiba Carneiro, Antônio Jorge e Mário Braz. O nono e 
último dos conselheiros votantes, o Sr. Thomaz Braga, proferiu seus votos em favor dos Srs. Antônio Jorge, Miguel Ponsá e Hytagiba Carneiro. Ficou assim defi nido 
então, em votação, que os agraciados pela Comenda Antônio Maria da Silva “Mestre dos Arturos” – Edição 2019 são: Miguel Ponsá Bonada, com sete votos; Antônio 
Jorge Muniz, com oito votos e Hytagiba Carneiro/Giba, com nove votos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o conselheiro Thomaz dos Mares Guia Braga 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 6ª reunião ordinária do conselho Municipal do Patrimônio Cultural (COMPAC), as 11 horas e 43 minutos. Uma vez 
fi nalizados os temas discutidos eu, Evandro Oliveira Parreiras de Andrade, redator deste documento, lavrei e assinei a presente ata.
Contagem, 07 de agosto de 2019.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Thomaz dos Mares Guia Braga
João Flores Alkmim  
Frederico Vittori
Luiz Otávio Iannini de Freitas
Flávia de Oliveira Pinto Lara
River Júnior Bessa Soares
Ramon Vieira Santos
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho
Valdecir Júnior

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 094, de 27 de agosto de 2019.

Retifi ca e Convalida o Termo de Compromisso e Posse do servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas  atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 
de março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR E CONVALIDAR a posse do servidor DJALMA ALVES DE MATOS JÚNIOR, matrícula nº 036200, CPF nº 401.070.436-53, no cargo de provimento 
efetivo de Professor de Direito e Legislação – P4, no tocante à grafi a do nome, conforme abaixo descrito: 
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Onde se lê: [...] “Djalma Alves Matos Júnior”, leia-se [...] “Djalma Alves de Matos Júnior”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/07/1992.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 095, de 27 de agosto de 2019.

Retifi ca a Portaria de Nomeação de  servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas  atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 
de março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR a Portaria nº 129, datada de 03 de julho de 1992, no tocante à grafi a do nome  do servidor, nomeado para  o cargo de provimento efetivo de 
Professor de Direito e Legislação – P4, , conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Djalma Alves Matos Júnior”, leia-se [...] “Djalma Alves de Matos Júnior”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03/07/1992.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 096, de 27 de agosto de 2019.

Retifi ca a Portaria de Nomeação de  servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 de 
março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR a Portaria nº 129, datada de 03 de julho de 1992, no tocante à grafi a do nome  do servidor, nomeado para  o cargo de provimento efetivo de 
Professor de Educação Física, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Paulo Roberto de Melo”, leia-se [...] “Paulo Roberto de Mello”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03/07/1992.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
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VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 097, de 27 de agosto de 2019.

Retifi ca e Convalida o Termo de Compromisso e Posse do servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 de 
março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR E CONVALIDAR a posse da servidora VANDA FERRAZ FARIA, matrícula nº 08770-0, CPF nº 957.450.926-53, no cargo de provimento efetivo de Aux-
iliar Serviços III, no tocante à grafi a do nome da servidora e do cargo que foi nomeada, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Vanda Ferraz de Faria”, leia-se [...] “Vanda Ferraz Faria”.

Onde se lê: [...] “Auxiliar de Serviços III”, leia-se [...] “ Auxiliar Serviços III”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10/02/1993.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 098, de 27 de agosto de 2019.

Retifi ca a Portaria de Nomeação de  servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas  atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 
de março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR a Portaria nº 203, datada de 04 de fevereiro de 1993, no tocante à grafi a do nome  da servidora, nomeada para  o cargo de provimento efetivo de 
Professor de Português, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Elizabeth Guedes da Silva”, leia-se [...] “Elizabete Guedes da Silva”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/02/1993.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 099, de 27 de agosto de 2019.
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Retifi ca a Portaria de Nomeação de  servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 de 
março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR a Portaria nº 126, datada de 26 de maio de 1992, no tocante à grafi a do nome  da servidora, nomeada para  o cargo de provimento efetivo de 
Disciplinário, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Maria da Glória Marques”, leia-se [...] “Maria da Glória de Marques”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26/05/1992.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 100, de 27 de agosto de 2019.

Retifi ca e Convalida o Termo de Compromisso e Posse do servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 de 
março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR E CONVALIDAR a posse do servidor  PAULO ROBERTO DE MELLO, matrícula nº 056901, CPF nº 559.121.336-72, no cargo de provimento efetivo de 
Professor de Educação Física, no tocante à grafi a do nome, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Paulo Roberto de Melo”, leia-se [...] “Paulo Roberto de Mello”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13/07/1992.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 101, de 27 de agosto de 2019.

Retifi ca e Convalida o Termo de Compromisso e Posse do servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas  atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 
de março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR E CONVALIDAR a posse da servidora  CLAUDIA SOARES ANTONACCI SANTOS, matrícula nº 009652, CPF nº 577.083.476-53, no cargo de provi-
mento efetivo de Supervisor Educacional, no tocante à grafi a do nome, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Claudia Soares Antonacci”, leia-se [...] “Claudia Soares Antonacci Santos”.



"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 
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Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/07/1992.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 102, de 27 de agosto de 2019.

Retifi ca a Portaria de servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas  atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 
de março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR a Portaria nº 129, datada de 03 de julho de 1992, no tocante ao nome da servidora, nomeada para o cargo de provimento efetivo de Supervisor 
Educacional, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Claudia Soares Antonacci”, leia-se [...] “Claudia Soares Antonacci Santos”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03/07/1992.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 103, de 27 de agosto de 2019.

Retifi ca e Convalida o Termo de Compromisso e Posse do servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas  atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 
de março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR E CONVALIDAR a posse da servidora  ELIANE CORRÊA DE MOURA, matrícula nº 080101, CPF nº 455.592.286-72, no cargo de provimento efetivo 
de Orientadora Educacional, no tocante à grafi a do nome, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “ Eliane Corrêa de Moura”, leia-se [...] “Eliane Corrêa Cangussú”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06/08/1992.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 104, de 27 de agosto de 2019.

Retifi ca a Portaria de servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 de 
março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR a Portaria nº 142, datada de 26 de agosto de 1992, no tocante ao nome da servidora, nomeada para o cargo de provimento efetivo de Orientado-
ra Educacional, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Eliane Corrêa de Moura”, leia-se [...] “Eliane Corrêa Cangussú”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26/08/1992.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 105, de 28 de agosto de 2019.

Retifi ca a Portaria de Efetivação de servidor público efetivo que menciona e dá outras providências

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 de 
março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:

Artigo 1º - Retifi car a Portaria nº 235, datada de 30/09/2009, de efetivação de servidores em cargo público, no que tange ao nome do servidor Cícero de Araújo Santos: 

Onde se Lê: “Cícero Augusto Santos”;
Leia-se: “Cícero de Araújo Santos”.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 30/09/2009.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 108, de 02 de setembro de 2019.

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

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do Decreto Municipal n° 453, de 26 de 
março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019: RESOLVE:
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Artigo 1º - Ficam os abaixo mencionados e aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2016, homologado pela Portaria Nº 095, datada de 30/01/2016 e pub-
licada no Diário Ofi cial de Contagem – Edição 3897, datado de 30/06/2016, contratados, por meio de contrato administrativo, com fundamento no inciso IX, do Artigo 
37, da CF/88, e na forma da Lei  Municipal nº 4288 de 30 de setembro de 2009, publicada no DOC 2482 de 05/10/2009, para a Administração da  Fundação de Ensino 
de Contagem – FUNEC:

Servidor Matrícula Cargo Contrato

Cristiana Pereira de Lima 13914302 Professora de Matemática 12/06/2019

Denise Cristiane de Freitas 13914311 Professora de Educação Física 26/08/2019

Giselle Diniz S. Chaves Pereira 13914312 Professora de Física 02/09/2019

Marco Antônio Wanderley Leal 13914306 Professor de História 08/08/2019

Maria Lúcia Barbosa 13914308 Assistente Escolar 08/08/2019

Marilda Meireles Miranda 13914309 Pedagoga 15/08/2019

Natália de Oliveira 13914307 Secretária Escolar 08/08/2019

Pedro Portes Bacelar Vicente 13914304 Auxiliar de Biblioteca Escolar 02/07/2019

Karine da Silva Barreto Nola 13914313 Assistente Escolar 02/09/2019

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

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 109, de 02 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a revogação da fl exibilização de jornada de trabalho ampliada que menciona e dá outras providências.

A Vice Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas                                                       atribuições legais que lhe confere o Art. 26, § 1º do 
Decreto Municipal n° 453, de 26 de março de 2018, e considerando, a Portaria nº 091, de 14 de agosto de 2019, e o disposto no art. 42, da Lei Complementar nº 090, 
de 30 de julho de 2010, com redação dada pela Lei Complementar nº 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de 
junho de 2015; RESOLVE:

Artigo 1º - Revogar a autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados:

Servidor(a)
Matrícula Unidade Escolar A partir de: 

Evandro Celeghini Rosa 376213 Riacho 13/07/2019

Jefferson Rodrigues 376213 Centec 13/07/2019

Kênia Leandro Silva 369780 Centec 13/07/2019

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

Artigo 3º -  Revogam-se as disposições em contrário. 
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO
VICE PRESIDENTE DA FUNEC
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