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Atos do Executivo

LEI Nº 5.102, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 

Autoriza a municipalização de trecho da rodovia BR-381.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Fica o Município de Contagem autorizado a municipalizar o trecho da BR-381/MG/SP - Belo Horizonte - São Paulo, compreendido entre o início do trecho 

de Concessão Autopista Fernão Dias até o limite municipal com Belo Horizonte, dos km 476,8 a km 479,0, cuja extensão é de 2,2km (dois vírgula dois quilômetros), 

aprovando-se a declaração integrante do Anexo Único desta Lei. 

Parágrafo único. Para fi ns de assinatura do Termo de Transferência, o trecho acima referido é assim denominado: PRAÇA CEMIG - ENTR BR-262(B) (BETIM) *TRECHO UR-

BANO* (SNV 381BMG0470) - - ENTR MG-040 (PARQUE INDUSTRIAL) - PRAÇA CEMIG *TRECHO URBANO* (SNV 381BMG0460) - ENTR BR-040(B) - ENTR MG-040 (PARQUE 

INDUSTRIAL) *TRECHO URBANO* (SNV 381BMG0450), com extensão total de 2,2 km (dois vírgula dois quilômetros).

Art. 2º A responsabilidade sobre o trecho referido no art. 1º desta Lei, passa a ser integralmente do Município de Contagem, a contar da data da publicação do extrato 

do Termo de Transferência entre a União e o Município, no Diário Ofi cial da União.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de outubro de 2020. 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 

Prefeito de Contagem
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LEI Nº 5.103, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 

Altera a Lei nº 5.062, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do Município de Contagem – PPA 2018-2021; a Lei nº 5.063, de 6 de 
janeiro de 2020, que estima as receitas e fi xa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2020, e abre crédito adicional especial.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  A Lei nº 5.062, de 26 de dezembro de 2019, revisão do Plano Plurianual e a Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020, Lei Orçamentária Anual, passam a vigorar 
com o acréscimo da seguinte ação: 
 “Código da ação: FMIC 003 
Órgão 20 – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude
Unidade: 3 – FMIC – Fundo Municipal de Incentivo à Cultura
Programa: 0014 – Contagem Cultural
Título: Enfrentamento e Retomada das Atividades Culturais Impactadas pela COVID-19
Descrição: Financiamento de ações emergenciais de apoio ao setor cultural para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias e participantes da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais que tiveram as suas 
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Novo Coronavírus.
Finalidade: Promover a recuperação de participantes da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e espaços culturais que tiveram suas atividades interrompidas decor-
rentes da COVID-19. 
Produto: Ações de enfrentamento afetadas pela COVID-19 realizadas.
Unidade de medida: Percentual
Tipo: Atividade
Meta física: 100%
Valor: R$ 100.000,00”
Art. 2º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial na Lei Municipal nº 5.063, de 2020, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas seguintes 
dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte Valor

1.20.3.13.392.0014.2262.33503100.0100 R$20.000,00

1.20.3.13.392.0014.2262.33504100.0100 R$10.000,00

1.20.3.13.392.0014.2262.33504200.0100 R$10.000,00

1.20.3.13.392.0014.2262.33604100.0100 R$30.000,00

1.20.3.13.392.0014.2262.33904800.0100 R$30.000,00

Valor Total R$100.000,00

Art. 3º  Para fazer face ao crédito adicional especial mencionado no art. 2º desta Lei será parcialmente anulada a seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte Valor

1.20.1.27.122.0001.2240.33903600.0100 R$100.000,00

Valor Total R$100.000,00

Art. 4º  A ação ora incluída poderá receber novas dotações orçamentárias.
Art. 5º  As dotações criadas nesta Lei e as que necessitem ser inseridas posteriormente, poderão receber suplementações de crédito até o limite previsto na Lei Orça-
mentária Anual, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 5.063, de 2020.
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 21 de outubro de 2020. 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

LEI Nº 5.104, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Saber na Prática — “AASPRA”.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial Saber na Prática — “AASPRA”, com sede neste Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 21 de outubro de 2020. 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem
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DECRETO Nº 1.863, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020,

DECRETA:

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

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

1.13.1.10.122.0038.2260.33903000.2154              6.326.358,94 

1.13.1.10.122.0038.2260.33503900.2154              3.024.000,00 

TOTAL              9.350.358,94 

Art.2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizadas as transferências de recursos do SUS para enfrentamento da emergência 
COVID-19,  com base em excesso de arrecadação no exercício, conforme estudo elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda em 21 de outubro de 2020.

Art.3º  O valor suplementdo no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei 5.063, de 6 de janeiro de 2020, conforme parágrafos 1° a 3º e 
seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de outubro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.864, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020,

DECRETA:

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

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)
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1.08.1.04.123.0001.2161.33903900.0100 230.000,00

1.08.1.04.126.0047.1026.33904000.0100 140.000,00

1.12.3.12.361.0029.2252.44504100.0101 600.000,00

1.16.2.15.451.0004.1013.44905100.0100 853.914,24

1.12.3.12.365.0029.2251.33504100.0101 1.500.000,00

1.12.3.12.365.0029.2251.33903000.0101 619.259,82

1.12.3.12.365.0029.2251.44504100.0101 50.000,00

1.12.3.12.361.0029.2252.44905200.0101 21.022,11

TOTAL              4.014.196,17 

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

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

1.23.1.04.122.0036.9002.33909900.3100 3.003.914,24

1.08.2.04.123.0082.2230.33903900.7100 1.010.281,93

TOTAL              4.014.196,17 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de outubro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.865, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020,

DECRETA:

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

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

1.02.1.04.122.0001.2180.33903900.0100 15.900,00

1.13.1.10.302.0041.1032.33903700.2155 10.000,00

1.10.2.08.244.0068.2142.33504300.2129 29.996,00
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1.10.2.08.244.0068.2142.33504300.2129 340.000,00

1.10.2.08.244.0068.2142.33504300.2129 25.095,57

1.10.2.08.244.0069.2139.33504300.2129 15.169,87

1.10.2.08.244.0069.2139.33504300.2129 276.520,13

1.10.2.08.244.0072.2143.33504300.2129 184.829,13

1.12.2.12.362.0037.2094.33504100.6100 65.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 50.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 200.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 16.999,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 50.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 200.300,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 46.999,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 280.370,69

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 304.313,02

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 112.019,50

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 100.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 200.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 100.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 110.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 107.081,91

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 400.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 100.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 250.000,00

1.13.1.10.305.0044.2198.33903900.2159 100.000,00

1.13.1.10.302.0041.1032.33903700.2155 10.000,00

1.13.1.10.302.0041.1032.33903700.2155 299.700,00

1.04.3.04.122.0026.2160.31901600.1100 75.000,00

TOTAL              4.075.293,82 

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

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

1.02.1.04.122.0001.2180.33903600.0100 15.900,00

1.13.1.10.122.0038.2186.44905200.2155 250.000,00

1.13.1.10.122.0038.2183.33903000.2155 50.000,00

1.13.1.10.122.0038.2188.44905200.2155 200.000,00

1.13.1.10.122.0043.1033.33903000.2155 16.999,00

1.13.1.10.122.0043.1034.44905200.2155 10.000,00

1.13.1.10.122.0056.2189.33903000.2155 50.000,00

1.13.1.10.122.0056.2189.44905200.2155 500.000,00

1.13.1.10.302.0040.2191.33903900.2155 46.999,00

1.13.1.10.302.0040.2192.33903000.2155 280.370,69

1.13.1.10.302.0040.2192.33903900.2155 304.313,02

1.13.1.10.302.0041.1032.33903000.2155 10.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.33503900.2155 112.019,50
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1.13.1.10.302.0041.2195.33903000.2155 100.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.44905200.2155 200.000,00

1.13.1.10.305.0044.2197.33503900.2155 100.000,00

1.13.1.10.305.0044.2197.33903000.2155 110.000,00

1.13.1.10.305.0044.2197.33903700.2159 100.000,00

1.13.1.10.305.0044.2197.33903900.2155 107.081,91

1.13.1.10.305.0044.2198.33903000.2155 400.000,00

1.04.3.04.122.0026.2160.33909300.1100 75.000,00

1.10.2.08.244.0068.2142.33903900.2129 29.996,00

1.13.1.10.305.0044.2197.44905200.2155 100.000,00

1.10.2.08.244.0069.2261.33903900.2129 199.999,00

1.10.2.08.244.0069.2261.33903200.2129 340.000,00

1.10.2.08.244.0069.2261.33504300.2129 301.615,70

1.12.2.12.362.0037.2094.33903900.6100 65.000,00

TOTAL              4.075.293,82 

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro  de 2020, conforme parágrafos 
1º a 3º  e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de outubro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.866, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 

Aprova Desmembramento para fi ns Urbanos de terreno que menciona no lugar denominado Fazenda do Confi sco e Cabral, Pastos ou Retiro, denominado Taquaril e 
Salta Pau, no Município 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 de Município e 
considerando os despachos exarados no Processo Administrativo nº 02.A.07266/2006, em nome de Elza Costa Rocha,

DECRETA:

Art.1º  Fica aprovado o Desmembramento para fi ns urbanos da Área Remanescente 1 com 397.621,30m² (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e um 
metros quadrados e trinta decímetros quadrados), situada no lugar denominado Fazenda do Confi sco e Cabral, Pastos ou Retiro, denominado Taquaril e Salta Pau, 
matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem sob o nº 107.386, originando os seguintes lotes e áreas:
I – Lote 1, da Quadra 1, do lugar denominado Fazenda do Confi sco e Cabral, Pastos ou Retiro, denominado Taquaril e Salta Pau, com 27.376,00 m² (vinte e sete mil, 
trezentos e setenta e seis metros quadrados);
II – Lote 2, da Quadra 1, do lugar denominado Fazenda do Confi sco e Cabral, Pastos ou Retiro, denominado Taquaril e Salta Pau, com 40.000,00 m² (quarenta mil 
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metros quadrados);
III – Lote 3, da Quadra 1, do lugar denominado Fazenda do Confi sco e Cabral, Pastos ou Retiro, denominado Taquaril e Salta Pau, com 47.962,17 m² (quarenta e sete 
mil, novecentos e sessenta e dois metros quadrados e dezessete decímetros quadrados);
IV – Lote 4, da Quadra 1, do lugar denominado Fazenda do Confi sco e Cabral, Pastos ou Retiro, denominado Taquaril e Salta Pau, com 11.091,36 m² (onze mil e noven-
ta e um metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados);
V – Lote 5, da Quadra 1, do lugar denominado Fazenda do Confi sco e Cabral, Pastos ou Retiro, denominado Taquaril e Salta Pau, com 8.651,19, m² (oito mil, seiscentos 
e cinquenta e um metros quadrados e dezenove decímetros quadrados); 
VI – Lote 6, da Quadra 1, do lugar denominado Fazenda do Confi sco e Cabral, Pastos ou Retiro, denominados Taquaril e Salta Pau, com 3.608,50 m² (três mil, seiscentos 
e oito metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados);
VII – Área Institucional 1, do lugar denominado Fazenda do Confi sco e Cabral, Pastos ou Retiro, denominado Taquaril e Salta Pau, com 24.485,30 m² (vinte e quatro mil, 
quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados e trinta decímetros quadrados); e
VIII – Área Remanescente 1, do lugar denominado Fazenda do Confi sco e Cabral, Pastos ou Retiro, denominado Taquaril e Salta Pau, com 234.446,78 m² (duzentos e 
trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis metros quadrados e setenta e oito 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, 22 de outubro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

FERNANDO TEIXEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

DECRETO Nº 1.867, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

Altera o Decreto nº 480, de 07 de abril de 2015, que dispõe sobre a Comissão de Processo de Avaliação Diferenciada de Obras Públicas (PAD).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições, em especial a que lhe confere o inciso VII, do art. 92 da Lei Orgânica do Município e conside-
rando o disposto no art. 11 da Lei Complementar 178, de 07 de novembro de 2014, alterado pela Lei Complementar nº 184, de 23 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 480, de 7 de abril de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º A Comissão de Processo de Avaliação Diferenciada de Obras Públicas (PAD) será composta pelos seguintes membros, sob a coordenação do representante da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação:
I – Mateus Henrique Menezes do Nascimento – representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
......................
III – Liciara Barreto – representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
.......................” (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22  de outubro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

FERNANDO TEIXEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
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DECRETO Nº 1.868, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

Altera o Decreto Nº 1.581, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas administrativas excepcionais enquanto durar o Estado de Calamidade Públi-
ca no Município de Contagem, visando ao equilíbrio das contas públicas no enfrentamento à Pandemia do Coronavírus - COVID-19. 

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

DECRETA:

Art.1º  O Decreto nº 1.581, de 17 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º.....................
.................................
§1º As vedações constantes nos incisos I, II e III deste artigo não se aplicam aos professores, pedagogos e funcionários do quadro administrativo da Rede Municipal de 
Ensino de Contagem e da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, que estejam exercendo suas atividades de forma presencial ou por teletrabalho.
...............................”. (NR)
Art.2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 22 de outubro de 2020. 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 1.869, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020,

DECRETA:

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

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

1.12.3.12.361.0030.1042.45678200.7101 5.000.000,00

1.12.3.12.361.0030.1042.45678200.7101 5.000.000,00

TOTAL            10.000.000,00 

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

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

1.12.3.12.361.0030.1042.44905200.7101 5.000.000,00

1.12.3.12.361.0030.1042.44905100.7101 5.000.000,00

TOTAL            10.000.000,00 

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro  de 2020, conforme parágrafos 
1º a 3º  e seus incisos.
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Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de outubro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Controladoria Geral 
do Município

Prorrogação do prazo para apresentação da DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES - ANO 2020

A Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Controladoria-Geral do Município, torna público que o prazo para apresentação da DECLARAÇÃO DE BENS E VALO-
RES - ANO 2020 foi prorrogado até o dia 30/11/2020.

Acesso pelo portal do servidor ( http://www.contagem.mg.gov.br/servidor/) - LINK DO CONTRACHEQUE 

São obrigados a declarar todo agente público municipal que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, ou função na Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Contagem.

Em caso de dúvidas quanto ao preenchimento, acesse o Manual de Declaração de Bens e Valores no portal do servidor.

PORTARIA CGM nº 007, de 22 de outubro de 2020

Designa servidor para atuar como ordenador de despesas e responder interinamente quaisquer demandas com prazo, especialmente do MP e PGM encaminhadas à 
Controladoria Geral do Município.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições legais; 

CONSIDERANDO que estará em gozo de férias regulamentares durante os dias 26 de Outubro a 16 de Novembro do corrente ano;

RESOLVE: 
Art. 1° Fica o servidor André Virgílio da Costa Hilário, matrícula 1356018, designado para atuar como ordenador de despesas e responder interinamente quaisquer 
demandas com prazo, especialmente do MPMG e Procuradoria Geral do Município (PGM) encaminhadas à Controladoria Geral do Município (CGM) com resposta entre 
26 de Outubro a 16 de Novembro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, Palácio dos Registros, em 22 de Outubro de 2020.

Weber Dias Oliveira
Controlador Geral do Município
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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitações
RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS (08)
REFERÊNCIA:

CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2019 PROCESSO - ADMINISTRATIVO NÚMERO 050/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO, DE NATUREZA CONTÍNUA, DA MERENDA ESCOLAR E 
ALIMENTAÇÃO AOS COMENSAIS DA REDE DE ENSINO, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS 
CONSTANTES DESTE EDITAL.

Senhores Licitantes,

Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:

QUESTIONAMENTO 01:
A certidão seria a CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO? Da 
forma como está redigido no edital está dando dupla interpretação podendo levar os licitantes ao erro. 
No edital está sendo solicitado Prova de regularidade com a fazenda estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos Tributários e/ou Certidão Positiva com Efeitos 
Negativos, junto a Receita Estadual.
RESPOSTA: 
Sim, a licitante poderá apresentar tanto a CERTIDÃO NEGATIVA quanto a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.

QUESTIONAMENTO 02:
A Certidão solicitada seria a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado? informamos que em alguns estados são emitidos da Dívida Ativa Inscri-
tos e Não Inscritos.  
No edital está sendo solicitado Prova de regularidade com a fazenda municipal, por meio de Certidão Negativa de Débitos Tributários e/ou Certidão Positiva com Efeitos 
Negativos, junto a Receita Municipal da sede do licitante. 
RESPOSTA: 
Sim, CND - Certidão Negativa de Débitos.

QUESTIONAMENTO 03:
A Certidão solicitada seria a Certidão Negativa de Débitos Tributários e/ou Certidão Positiva com Efeitos Negativos, junto a Receita Municipal Mobiliária? Salientamos 
que em muitos municípios são emitidos a Mobiliária e Imobiliária.  
RESPOSTA: 
CND PLENA.

QUESTIONAMENTO 04:
No item 6.3.2 está sendo solicitado o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. Em segui-
da, o edital determina como deverá ser apresentado o balanço apresentado por Diário Ofi cial e Livro Diário registrado na Junta Comercial.  
RESPOSTA: 
Livro Diário e Balanço registrado na Junta Comercial.

QUESTIONAMENTO 05:
Com relação ao balanço via SPED, quais as folhas devem ser apresentadas na documentação? Como serão aceitos? O edital não especifi ca a forma de apresentação do 
balanço via SPED. Reforço a necessidade de estar especifi cado no instrumento convocatório a forma de apresentar o balanço via SPED para não gerar interpretações.   
No edital informa que os índices descritos no item 6.3.3 do edital, devem ser assinados pelo contador da empresa. 
RESPOSTA: 
Apresentar toda documentação dentro de envelope.
Relatório de índice assinado por um profi ssional contábil com registro no Conselho.

QUESTIONAMENTO 06:
Precisam ser assinados pelo mesmo contador que assinou o balanço? Caso a empresa possua mais de um contador ou tenha trocado de contador, poderá apresentar os 
índices assinados por outro contador devidamente registrado no CRC? 
RESPOSTA: 
Relatório de índice assinado por um profi ssional contábil com registro no Conselho.

Contagem, 22/10/2020.

Comissão Permanente de Licitações
31 3352.5138
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitações
RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS (07)
REFERÊNCIA:

CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2019 PROCESSO - ADMINISTRATIVO NÚMERO 050/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO, DE NATUREZA CONTÍNUA, DA MERENDA ESCOLAR E 
ALIMENTAÇÃO AOS COMENSAIS DA REDE DE ENSINO, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS 
CONSTANTES DESTE EDITAL.

Senhores Licitantes,

Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:

QUESTIONAMENTO 01:
Solicito esclarecimento quanto a previsão do retorno das atividades das unidades/aulas, e se esta obedecerá a alguma gradação percentual ou respeitará revezamento 
dos alunos em frequência?
RESPOSTA: 
Até a presente data, não há previsão de retomada das atividades escolares. Quanto aos protocolos de retorno, o município está em processo de estudo e discussões a 
respeito.
QUESTIONAMENTO 02:
Para melhor elaboração de nossa proposta, solicito a relação das unidades escolares que serão atendidas neste objeto, bem como, com o quantitativo de comensais 
individualizado por escolas, com horário de fornecimento para cada refeição e período dos turnos.
RESPOSTA: 
A relação de Unidades Escolares consta no Anexo I.L (“RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE E DA FUNEC, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA”) do edital. O quanti-
tativo de comensais por Unidade está apresentado no Anexo I.H (NÚMERO DE ESTUDANTES   MATRICULADOS POR UNIDADE ESCOLAR). Quanto aos horários e período 
de atendimento, consoante exposto no item 4.2. do Anexo I: “O preparo e a distribuição das refeições aos comensais deverão ser feitos diretamente nos locais indica-
dos no Anexo L do Termo de   Referência, de segunda a sexta-feira, nos horários pré-determinados por unidade, obedecendo ao calendário escolar”.
QUESTIONAMENTO 03:
Por favor informar a relação dos equipamentos e mobiliários que a Contratante disponibilizara para a execução do contrato?
RESPOSTA: 
Em conformidade com o Objeto contratado, o fornecimento de gêneros e demais insumos, utensílios, equipamentos e mobiliários necessários ao pleno funcionamento 
das cozinhas e estoques das Unidades Escolares é de competência da CONTRATADA. Nesse contexto, a CONTRATANTE não possui obrigação de disponibilização de 
quaisquer equipamentos e/ou mobiliários.
QUESTIONAMENTO 04:
Por favor informar a relação dos equipamentos e mobiliários mínimos que deverão ser fornecidos pela contratada exigidos pela contratante para o início da execução 
do contrato
RESPOSTA: 
A relação de equipamentos e mobiliários corresponde às informações presentes no ANEXO I.G - PADRÕES DE QUALIDADE DOS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS UTENSÍ-
LIOS BÁSICOS OBRIGATÓRIOS.

QUESTIONAMENTO 05:
Insumos e gêneros alimentícios serão de responsabilidade da contratada?
RESPOSTA: 
Item 2.2 do Objeto: “O fornecimento de gêneros alimentícios básicos de qualidade, para o preparo da merenda e alimentação, é de responsabilidade exclusiva da CON-
TRATADA, inclusive carnes bovinas, suínas e aves, com exceção do leite em pó e da polpa de frutas, que serão fornecidos pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA 
realizar toda a logística de recebimento, armazenamento, distribuição e produção desses insumos”.    
QUESTIONAMENTO 06:
O edital no item “ANEXO I.H: NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS POR UNIDADE ESCOLAR”, parte 03 edital - página 13, expõe 125 unidades escolares, no en-
tanto, no item ANEXO I.L- RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE E DA FUNEC, E DO CENTRO DE  REFERÊNCIA, parte 03 do edital - página 29, são expostas 129 
unidades escolares. 
Desta forma questiona-se: a que se deve esta diferença de quantitativo? Qual a quantidade correta de unidades escolares?
RESPOSTA: 
O número de Unidades Escolares é de 129. A diferença apresentada, deve-se ao fato de que existem alguns casos em que há mais de uma Unidade no mesmo endere-
ço, ou seja, um anexo.
Contagem, 22/10/2020.
Comissão Permanente de Licitações
31 3352.5138
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.112
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-3, código SEMAD.DAM3.04, a servidora DAYANE KAREM DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o servidor apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declara-
ção de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja 
apresentada a referida declaração.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-3, código SEMAD.DAM3.04, NATHALIA COSTA, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, lotada na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para exercer suas atribuições de assessoramento, a partir da data de publicação deste Ato 
Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 457, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de outubro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.113
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; 
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, as servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo as servidoras apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atu-
alizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida 
declaração.
MARCIA CRUVINEL DA SILVA, cargo em comissão DAM-14;
AILDES BASSETTI CAVALCANTE, cargo em comissão DAM-12, designada para responder pela Superintendência de Orçamento.
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão as servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 430, de 20 de março de 2018 e suas 
alterações.
MARCIA CRUVINEL DA SILVA, para cargo em comissão DAM-15, código SEPLAN.DAM15.01, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi ca-
do por Portaria da Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;
AILDES BASSETTI CAVALCANTE, para o cargo em comissão DAM-14, código SEPLAN.DAM14.01, designada para responder pela Superintendência de Orçamento.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de outubro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.114
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no artigo 2º do Ato Administrativo nº 26.070, datado de 07 de outubro de 2020, a nomeação para cargo em comissão DAM-3, código 
SETGER.DAM3.02, de LEONARDO DA CRUZ FERNANDES, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda.
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no artigo 1º do Ato Administrativo nº 26.110, datado de 21 de outubro de 2020, a exoneração para cargo em comissão DAM-3, código 
SETGER.DAM3.02, de LEONARDO DA CRUZ FERNANDES, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de outubro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.115
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 26.109, datado de 20 de outubro de 2020, 
no tocante ao nome da servidora exonerada do cargo em comissão DAM-15, código SEPLAN.DAM15.01, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, conforme descrito:
Onde se Lê: Đ[...] LUDMILLA MARIANO PINHEIRO [...]”;
Leia-se: “[...] LUDMILLA PINHEIRO MARIANO [...]”;
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de outubro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.116
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especifi cados, com base nos despachos exarados no Ofício nº 945/2020/GAB/SEDUC:

Nome Matrícula 
(Local) Unidade Esco-
lar da fl exibilização 

Período Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

GLAUCIA HELENA DE 
SOUZA 01110647

E. M. CARLOS DRUM-
MOND DE ANDRADE 01/10/2020 18/12/2020

13H AS 17H30 MIN

JOYCE DE OLIVEIRA 
CARMO 01276235

E. M. Paulo Cézar 
Cunha 02/10/2020 18/12/2020

13H AS 17H30 MIN

SHIRLENE FERNANDES 
FERREIRA 01293105 UMEI OITIS 01/09/2020 20/12/2020 13H AS 17H30 MIN
Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de outubro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.117
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
CANCELA a autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA da servidora abaixo relacionada, com base nos despachos exarados no Ofício nº. 
946/2020/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar A partir de 

CARLA TEIXEIRA DE SOUZA 01460940
E. M. Walter Lopes

21/09/2020
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de outubro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/2020
PROCESSO N.º 109/2020
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VIGÊNCIA DA ATA: 09 DE OUTUBRO DE 2020 À 09 DE OUTUBRO DE 2021
ÓRGÃO PARTICIPANTE: AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM- TRANSCON   
AOS 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O 
REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS 
COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS BH LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN
QUANTIDADE 
ESTIMADA PMC

QUANTIDADE ESTI-
MADA TRANSCON TOTAL MARCA

VALOR 
UNITÁRIO 
R$ VALOR TOTAL R$
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01
Água mineral sem gás, em embalagens de 200 ml- caixa 
com 48 unidades CX 2.300 60 2.360 AGUAÍ R$ 25,00 R$ 59.000,00

02
Água mineral sem gás, em embalagens de 500 ml- caixa 
com 12 unidades CX 250 0 250 AGUAÍ R$ 13,00 R$ 3.250,00

03
Água mineral sem gás, em embalagens de 1,5 litros- caixa 
com 06 unidades CX 150 0 150 AGUAÍ R$ 13,00 R$ 1.950,00

04 Água mineral acondicionada em galão de 20 litros GL 350 0 350 AGUAÍ R$ 15,00 R$ 5.250,00

05
Vasilhames tipo galão para água mineral, com capacidade 
para 20 litros GL 30 0 30 PLAS R$ 15,00 R$ 450,00

VALOR TOTAL: R$ 69.900,00 (Sessenta e nove mil e novecentos reais)

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PREFEITURA DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
GUARDA CIVIL DE CONTAGEM

DESPACHO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Processo Administrativo Disciplinar: 01/001/2020

O Comandante da Guarda Civil de Contagem, nos termos do artigo 134, inciso III da Lei Complementar Municipal 215/2016 e conforme decisão exarada nas fl s. 66/67, 
resolve acatar integralmente o relatório da Comissão Processante Disciplinar instituída/designada nos autos do PAD 01/001/2020, RESOLVENDO aplicar ao servidor 
A.P.M., matrícula 44.662-9, Guarda Civil de Contagem, a penalidade de ADVERTÊNCIA, visto que restou confi gurada a prática dos ilícitos funcionais previstos no art. 
119, incisos V e IX, e art. 120, inciso XVII, ambos da Lei Complementar Municipal nº 215/2016, que trata do Estatuto da Guarda Civil de Contagem, conforme descrição 
da Portaria instauradora do feito.
Fica o ilustre Procurador Dr. Rener Tobias Junior, OAB/MG nº 138.236, intimado do teor dessa decisão nos termos do art. 175 § 1º da Lei Complementar Municipal 
215/2016, que trata do Estatuto da Guarda Civil de Contagem.
Publique-se no Diário Ofi cial deste Município para os efeitos legais.
Remete-se o Processo à Corregedoria da Guarda Civil de Contagem para procedimentos de praxe.

Contagem, 21 de outubro de 2020.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA N° 139, GAB/COMANDO/GCC, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a convocação para o Módulo 4: Tiro Policial (disciplina prática) do Curso de Atualização do Manuseio e Emprego do Armamento Letal da modalidade EaD.
O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM e o COORDENADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de 
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suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o artigo 12 da Lei n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
CONSIDERANDO o artigo 29-C, §3° do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento 
Militar de Armas.
CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto nº 1.070, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal 
de Contagem e dá outras providências.
RESOLVEM:
Artigo 1° - Convocar os servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria para participarem do Módulo 4: Tiro Policial (disciplina prática) do Curso de Atualização 
do Manuseio e Emprego do Armamento Letal, que ocorrerá no dia 27 de outubro de 2020, no período compreendido entre 08h30 as 12h00, na sede da Secretaria 
Municipal de Defesa Social (Rua Vereador David de Oliveira da Costa, 14, Fonte Grande, Contagem-MG).
Parágrafo único. Serão lançadas no anexo as datas de início das turmas, em conformidade ao acesso assim como à fi nalização do 3° Módulo do curso da modalidade 
EaD.
Artigo 2°- O não comparecimento injustifi cado acarretará nas providências administrativas pertinentes.

LEVI DE SOUSA SAMPAIO 
Comandante da Guarda Civil de Contagem 

EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
Coordenador do Curso de Formação de Guarda Civil de Contagem
PORTARIA N° 139, GAB/COMANDO/GCC, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020.
ANEXO ÚNICO

TURMA 21/2020

INÍCIO DO CURSO DE 27 DE OUTUBRO DE 2020

NOME MAT

01 BRAULIO BENJAMIM ALVES BAMBIRRA 42.708-0

02 LEONARDO WILLIAM DE ALMEIDA 44.653-0

03 CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 36.195-0

04 LEONARDO MAGALHAES MOTA 50.227-8

INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO: CHG NETO/ROMU

LEVI DE SOUSA SAMPAIO 
Comandante da Guarda Civil de Contagem 

EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
Coordenador do Curso de Formação de Guarda Civil de Contagem

Secretaria Municipal 
de Educação

PORTARIA SEDUC Nº. 38, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020.

Delega Competência ao Subsecretário de Gestão e Operações da Secretaria Municipal de Educação do do Município de Contagem para Exercer os Atos Dispostos no art. 
15, da Lei Complementar n.º 247, de 29 de dezembro de 2017; e pelos atos consubstanciados no Decreto n.º 434, de 20 de março de 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Complementar n.º 247, de 29 de dezembro de 2017; Decreto n.º 29, de 18 de 
março de 2013; e conforme disposto no art. 29, do Decreto n.º 434, de 20 de março de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º Delegar ao Subsecretário de Gestão e Operações da Secretaria Municipal de Educação do Município de Contagem, Hilton Aparecido Moreira, inscrito na matrícu-
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la nº. 01509412, as competências para exercer os atos elencados no art. 15, da Lei Complementar n.º 247, de 29 de dezembro de 2019; respondendo, também, pelos 
atos consubstanciados no Decreto n.º 434, de 20 de março de 2018; devendo este, assinar os atos dos dispositivos legais ora mencionados.

Art. 2º Esta Portaria terá sua vigência até o dia 01 de novembro de 2020.

Art. 3º A revogação ou prorrogação deste ato dar-se-á por meio de nova Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Secretaria Municipal de Educação, em Contagem, aos 21 de outubro de 2020.
te

Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

A Diretoria de Tributos Imobiliários faz cientifi car a decisão abaixo indicada: 

Processo(s): 082709153720
Recorrente: OREGON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Assunto: NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI 
Decisão: Improcedência do Pedido 

Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários

1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA    

A Superintendência de Cobrança e Crédito/Diretoria de Crédito Tributário faz publicar as decisões abaixo 
indicadas :   

Nº do Processo Assunto Nome/Razão Social Decisão Nº da Decisão

03791/2017-02A Prescrição ESPOLIO DE MOISES PEREIRA DA SILVA FILHO Procedente 1.055

05664/2017-02A Prescrição LUCIA MARIA DA SILVA Procedente 1.056

05680/2017-02A Prescrição RONALDO PINHEIRO Procedente 1.057

05682/2017-02A Prescrição WELLINGTON LINO DA SILVA Procedente 1.058

05738/2017-02A Prescrição CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA Procedente 1.059

05782/2017-02A Prescrição FABIO EUSTAQUIO PERES MUNHOZ Procedente 1.060

05788/2017-02A Prescrição ESPOLIO DE NORVAL VAZ DE LIMA Procedente 1.061

06282/2017-02A Prescrição FERROSIDER COMPONENTES LTDA Procedente 1.062

25184/2017-02A Prescrição EDVARDO FERNANDES DE CARVALHO Procedente 1.063
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29320/2017-02A Prescrição JOSE BENEVUTO DE ASSIS Procedente 1.064

31469/2017-02A Prescrição SUELY PEREIRA REIS Procedente 1.065

31635/2017-02A Prescrição PATRICIO ROCHA REZENDE THOME Procedente 1.066

31668/2017-02A Prescrição EDSON PEREIRA Procedente 1.067

32558/2017-02A Prescrição MMP LOGISTICA E LOCAÇÃO LTDA Procedente 1.068

33081/2017-02A Prescrição HERON DE AZEVEDO Procedente 1.069

33374/2017-02A Prescrição TRANSPORTE EXPRESSO ALMEIDA LTDA ME Procedente 1.070

34404/2017-02A Prescrição HUGO LUIZ RAMOS DA COSTA Procedente 1.071

34460/2017-02A Prescrição ROSIMAR MARTINS DE VASCONCELOS Procedente 1.072

00017/2018-02A Prescrição MM DO BRASIL LTDA Improcedente 1.073

01183/2018-02A Prescrição ROMILDA PEREIRA LEITE COSTA Improcedente 1.074

01284/2018-02A Prescrição REGINALDO DE FIGUEIREDO GOMES Improcedente 1.075

01308/2018-02A Prescrição MANOEL MOREIRA DO AMARAL Improcedente 1.076

01455/2018-02A Prescrição LAUDINO FERNANDES Improcedente 1.077

01484/2018-02A Prescrição ELIZETE CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA Improcedente 1.078

01598/2018-02A Prescrição FAGNER LUCIANO DA COSTA Improcedente 1.079

01601/2018-02A Prescrição PONTO BUS PEÇAS LTDA Improcedente 1.080

01629/2018-02A Prescrição ANA REGINA RIBEIRO Improcedente 1.081

01686/2018-02A Prescrição MARIA DAS DORES MACIEL Improcedente 1.082

01705/2018-02A Prescrição SERGIO RICARDO JUNQUEIRA BELEM Improcedente 1.083

01707/2018-02A Prescrição RENATO BRANT COSTA Procedente Parcial 1.084

01744/2018-02A Prescrição JOSELITO ANTONIO DE SALES Procedente 1.085

01757/2018-02A Prescrição ALIMENTA ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA Procedente 1.086

01787/2018-02A Prescrição GERALDO ATANAZIO DOS SANTOS Improcedente 1.087

01797/2018-02A Prescrição ESPOLIO DE RONNE FRANCISCO DE QUEIROZ Improcedente 1.088

01804/2018-02A Prescrição FREDE DA COSTA MOREIRA Improcedente 1.089

01813/2018-02A Prescrição JOSMAR ALVES DE SOUZA Improcedente 1.090

01822/2018-02A Prescrição BENEDITO TEREZINHO ALVES DOS SANTOS Procedente 1.091

01954/2018-02A Prescrição ESPOLIO DE NERCIA MARIA DE CARVALHO Procedente 1.092

01969/2018-02A Prescrição NELSON DE SOUZA FILHO Procedente 1.093

01982/2018-02A Prescrição VENICIO JOSE ROCHA Procedente 1.094

01997/2018-02A Prescrição SOFTVALUE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Improcedente 1.095

02002/2018-02A Prescrição TEREZINHA SILVA Procedente 1.096

02007/2018-02A Prescrição VICENTE DE PAULA LOPES ANDRADE Procedente 1.097

02021/2018/02A Prescrição IVAN RIBEIRO GOMES Procedente 1.098

02032/2018-02A Prescrição VLADIMIR RIBEIRO GOMES Procedente 1.099

02040/2018-02A Prescrição VANESSA PEREIRA SILVA ARAUJO Procedente 1.100

02097/2018-02A Prescrição RODIONEGIO SIDNEY DE LIMA Procedente 1.101

02124/2018-02A Prescrição PAULO BARNABE CORREA Procedente 1.102

02125/2018-02A Prescrição PAULO BARNABE CORREA Procedente 1.103

02142/2018-02A Prescrição AUREA GUIMARÃES PAIVA Procedente 1.104

02186/2018-02A Prescrição JOAO GOMES Procedente 1.105

02271/2018-02A Prescrição ALFREDO GAMA CHAVES Improcedente 1.106

02303/2018-02A Prescrição ADAO ANTONIO MOREIRA Improcedente 1.107

02307/2018-02A Prescrição MARLENE FERREIRA COUTINHO Improcedente 1.108

02345/2018-02A Prescrição GERALDO FERREIRA DE ANDRADE Procedente 1.109

02478/2018-02A Prescrição JOSE GERALDO DUARTE DUTRA Improcedente 1.110
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02517/2018-02A Prescrição MARCOS PAULO PEREIRA Procedente 1.111

02654/2018-02A Prescrição ROSANGELA PEREIRA MACHADO Procedente 1.112

02696/2018-02A Prescrição FATIMA BUFFET E DECORAÇÕES LTDA Improcedente 1.113

02791/2018-02A Prescrição PHENIX TORNEAMENTOS LTDA- ME Procedente 1.114

02903/2018-02A Prescrição JOSE ROBERTO DE LELES Improcedente 1.115

03056/2018-02A Prescrição EDIO MILAGRES DE SOUZA Procedente 1.116

03058/2018-02A Prescrição CARMOSINA SERRATE DA SILVA Improcedente 1.117

03144/2018-02A Prescrição ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA Procedente 1.118

03208/2018-02A Prescrição NATANAEL MARTINS GERMANO Procedente 1.119

03304/2018-02A Prescrição ADELINA DOS SANTOS Procedente 1.120

03326/2018-02A Prescrição CLAUDIA CRISTINA VIEIRA Procedente 1.121

03357/2018-02A Prescrição AGNALDO BATISTA BARBOSA Procedente 1.122

03358/2018-02A Prescrição MARCO TULIO ALMEIDA ARAUJO Procedente 1.123

03654/2018-02A Prescrição RONALDO JOSE DA SILVA Procedente 1.124

03656/2018-02A Prescrição NOIR RODRIGUES DE AZEVEDO Procedente 1.125

03664/2018-02A Prescrição REJANE DE ALMEIDA PEREIRA Procedente 1.126

03696/2018-02A Prescrição JOFFERSON ALEXANDRE DE ARAUJO Procedente 1.127

03724/2018-02A Prescrição MARIA ADELAIDE SOARES BOCHIARD Procedente 1.128

03760/2018-02A Prescrição GETULIO BRAMUSSI LOURENÇO Procedente 1.129

03761/2018-02A Prescrição MARLENE OLIVEIRA SILVA Procedente 1.130

03774/2018-02A Prescrição NILSON FARIA FILHO Improcedente 1.131

03847/2018-02A Prescrição WALTER LUIZ DE FIGUEIREDO Improcedente 1.132

03872/2018-02A Prescrição MARIA APARECIDA ALVES Procedente 1.133

03945/2018-02A Prescrição MARIA TRINDADE DUTRA Improcedente 1.134

03985/2018-02A Prescrição EDIMAR JANUARIO DE JESUS CANDIDO Procedente 1.135

04036/2018-02A Prescrição SANTA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA Improcedente 1.136

04056/2018-02A Prescrição MARIA DA CONCEIÇÃO PROCOPIO DE ALMEIDA Improcedente 1.137

04153/2018-02A Prescrição JULIO RIBEIRO DA CUNHA Improcedente 1.138

04133/2018-02A Prescrição SUPERMERCADO IRMÃO RIBEIRO LTDA ME Procedente 1.139

04144/2018-02A Prescrição VERSAT LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME Procedente 1.140

04164/2018-02A Prescrição CLAUDIA FATIMA DE FREITAS Improcedente 1.141

04166/2018-02A Prescrição
PAES E FREITAS ADMINIST. E CORRETORA DE SEGUROS DE 
VIDA Improcedente 1.142

04248/2018-02A Prescrição REFRATARIOS INSURT LTDA Procedente 1.143

04267/2018-02A Prescrição JOAO GUEDES VIEIRA Improcedente 1.144

04276/2018-02A Prescrição EXPRESSO CASCA DANTA EIRELI -ME Procedente 1.145

04324/2018-02A Prescrição MARIA HELENA MARTINS SANTIAGO Procedente 1.146

04333/2018-02A Prescrição ALECIO SOARES COSTA Procedente 1.147

04349/2018-02A Prescrição PAO-PAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA Procedente 1.148

04426/2018-02A Prescrição CLAUDINEY VALADARES DE FARIA Procedente 1.149

04429/2018-02A Prescrição GERALDO JOSE LUIZ Procedente 1.150

04447/2018-02A Prescrição EFIGENIO ANSELMO COELHO Procedente 1.151

04480/2018-02A Prescrição MARY FAGUNDES DE AGUIAR Procedente 1.152

04514/2018-02A Prescrição ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES Procedente 1.153

04519/2018-02A Prescrição HENIO VILAÇA DE OLIVEIRA Procedente 1.154

04548/2018-02A Prescrição NEWTON LEITE DE ANDRADE NETO Procedente 1.155

04558/2018-02A Prescrição MOACIR DINIZ PINTO Procedente 1.156

04569/2018-02A Prescrição OROSINA DINIZ E SILVA PINTO Procedente 1.157
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04615/2018-02A Prescrição ADEMAR PINHO DE SOUZA Improcedente 1.158

04639/2018-02A Prescrição VITALINA CARLOS PIMENTA DE MORAES Improcedente 1.159

04691/2018-02A Prescrição CARLITO CESARIO DA SILVA Improcedente 1.160

05002/2018-02A Prescrição ROSA APARECIDA DA SILVA SANTANA Improcedente 1.161

05141/2018-02A Prescrição SEBASTIÃO DE PAULA Improcedente 1.162

05144/2018-02A Prescrição VILMAR MARTINS VIEIRA Improcedente 1.163

05399/2018-02A Prescrição SILVIA ARAUJO DIAS FERNANDES Improcedente 1.164

05476/2018-02A Prescrição DELARIDES COLETA DE FREITAS Improcedente 1.165

05769/2018-02A Prescrição AGOSTINHO SOARES DE OLIVEIRA Improcedente 1.166

05840/2018-02A Prescrição JADER PERPETUO DOS SANTOS Improcedente 1.167

06074/2018-02A Prescrição MARCELO LINO DOS SANTOS Improcedente 1.168

06154/2018-02A Prescrição DEMILSON ULISSES ANTUNES DE MORAIS Improcedente 1.169

06164/2018-02A Prescrição ISALINO GIL DOS SANTOS Improcedente 1.170

06259/2018-02A Prescrição CONCEIÇÃO APARECIDA PIRES Improcedente 1.171

06340/2018-02A Prescrição ANA FLAVIA DE SOUZA Procedente 1.172

06396/2018-02A Prescrição MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ALMEIDA Procedente 1.173

06442/2018-02A Prescrição GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA Procedente 1.174

06561/2018-02A Prescrição DEVANIL GOMES DA SILVA Procedente 1.175

06712/2018-02A Prescrição SINESIO RODRIGUES DE MENEZES Procedente 1.176

06898/2018-02A Prescrição CLAUDIO JOSE AVELAR Procedente 1.177

06959/2018-02A Prescrição MARIA VIEIRA DOS SANTOS Procedente 1.178

07075/2018-02A Prescrição ANDREIA MARIA RODRIGUES SOUZA Improcedente 1.179

07173/2018-02A Prescrição JORGE CARLOS FAGUNDO Improcedente 1.180

07379/2018-02A Prescrição ERINEIA DA SILVA ALVES Procedente 1.181

07392/2018-02A Prescrição VALDIRENE DE LOURDES REIS FREITAS Procedente 1.182

07588/2018-02A Prescrição NILTON JORGE BARBOSA Procedente 1.183

07921/2018-02A Prescrição NAIR CANDIDA DE REZENDE Procedente 1.184

08192/2018-02A Prescrição JADIR FERREIRA FILHO Procedente 1.185

08286/2018-02A Prescrição ESPOLIO ANTONIO DO AMARANTE SANTANA Improcedente 1.186

08308/2018-02A Prescrição MARIA DO CARMO ALMEIDA FARIAS Procedente 1.187

09615/2018-02A Prescrição FERNANDA FONSECA FERRAZ Procedente 1.188

09626/2018-02A Prescrição GILBERTO RONAN FONSECA Improcedente 1.189

10288/2018-02A Prescrição ESPOLIO DE PEDRO RODRIGUES Improcedente 1.190

10389/2018-02A Prescrição JOSE ALBERTO DA SILVEIRA PINTO Procedente 1.191

11126/2018-02A Prescrição DESMONCRET EIRELI ME Improcedente 1.192

11151/2018-02A Prescrição MRF TELEFONIA E INFORMATICA LTDA Procedente 1.193

11336/2018-02A Prescrição PEDRO PAULO DO NASCIMENTO Improcedente 1.194

11352/2018-02A Prescrição ORLANDO VIEIRA DA SILVA Procedente 1.195

11521/2018-02A Prescrição LUIS CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS Procedente 1.196

11927/2018-02A Prescrição MARIA CECILIA SOUTO FRANCISCO Procedente 1.197

11930/2018-02A Prescrição ADOLFO BEZERRA DE MENEZES BONCOMPAGNI Improcedente 1.198

12015/2018-02A Prescrição SUELY DAS GRAÇAS ASSUNÇÃO AIRES Procedente 1.199

12029/2018-02A Prescrição CARLOS LUIZ FERRERIA Procedente 1.200

12083/2018-02A Prescrição
LIMASOFT INTEGRADORA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
LTDA Improcedente 1.201

12126/2018-02A Prescrição MARIA DAS GRAÇAS ROBERTO OLIVEIRA Procedente 1.202

12236/2018-02A Prescrição ADRIANA ARAUJO DE OLIVEIRA Procedente 1.203

12247/2018-02A Prescrição EDCARLOS LUIZ NEIVA Procedente 1.204
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12261/2018-02A Prescrição ANTONIO CARLOS CRUZ MENEZES Procedente 1.205

12382/2018-02A Prescrição MARIA GERALDA MENEZES DE MORAIS CANDIDO Procedente 1.206

12412/2018-02A Prescrição EMERSON AUGUSTO DA SILVA Improcedente 1.207

12467/2018-02A Prescrição ROBERTO PEREIRA DAS DORES Improcedente 1.208

12692/2018-02A Prescrição RAMON GONÇALVES DA SILVA Improcedente 1.209

12707/2018-02A Prescrição ESPOLIO DE OTAVIO PAIVA DE OLIVEIRA Procedente 1.210

12738/2018-02A Prescrição FABIANA DOS SANTOS BOSI Improcedente 1.211

13237/2018-02A Prescrição ESPOLIO FIDELCINO JACINTO DE SOUZA Procedente 1.212

13299/2018-02A Prescrição ISABEL ROSA MARTINS Improcedente 1.213

13352/2018-02A Prescrição ODICEIA VALERIO MARTIS Improcedente 1.214

13437/2018-02A Prescrição RICARDO JOSE DA SILVA ALMEIDA Improcedente 1.215

13871/2018-02A Prescrição ASSOCIAÇÃO VIDA ATIVA NA MELHOR IDADE PAZ E ALEGRIA Procedente 1.216

13958/2018-02A Prescrição MARIA APARECIDA DA SILVA Procedente 1.217

14072/2018-02A Prescrição EXPORT QUARTZ LTDA Procedente 1.218

14073/2018-02A Prescrição EXPORT QUARTZ LTDA Improcedente 1.219

14074/2018-02A Prescrição EXPORT QUARTZ LTDA Improcedente 1.220

14076/2018-02A Prescrição EXPORT QUARTZ LTDA Improcedente 1.221

14077/2018-02A Prescrição EXPORT QUARTZ LTDA Improcedente 1.222

14079/2018-02A Prescrição EXPORT QUARTZ LTDA Improcedente 1.223

14080/2018-02A Prescrição EXPORT QUARTZ LTDA Improcedente 1.224

14135/2018-02A Prescrição ADELSON XAVIER CAPANEMA Procedente 1.225

14159/2018-02A Prescrição Y PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Procedente 1.226

14278/2018-02A Prescrição FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA Procedente 1.227

14442/2018-02A Prescrição JOANA MARIA DO COUTO BARBOSA Procedente 1.228

14733/2018-02A Prescrição ELISETE RENATA DE OLIVEIRA Procedente 1.229

14837/2018-02A Prescrição DIRECIONAL ENGENHARIA S/A Improcedente 1.230

14895/2018-02A Prescrição ADELSON XAVIER CAPANEMA Procedente 1.231

15011/2018-02A Prescrição VILMA CELIA C. SOUZA Procedente 1.232

Ficam os Contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário, conforme parágrafo único do 
artigo 282 do CTMC.  

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 846/2020

PROCESSO Nº 18753/2017-02A 
INTERESSADO: MOURÃO E CASTRO LOTERIAS LTDA.
ASSUNTO: Restituição de ISSQN
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
RECURSO OFICIAL
DATA DO JULGAMENTO: 20 de outubro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
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IPTU — RECURSO OFICIAL — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ISSQN –– PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ––- RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Por una-
nimidade de votos, acompanhando o relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso ofi cial e negou-lhe provimento para manter a decisão de 1ª Instância de deferimento do 
pedido restituição de ISSQN constante do processo 18753/2017-02A, presentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico 
Pinto e Netto, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, a Sra. Kênia Dutra de Campos e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 847/2020

PROCESSO Nº 07626/2017-02A 
INTERESSADO: PROSPECTIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: Revisão de IPTU
RELATOR: César Augusto de Barros 
VOTO DIVERGENTE: Carlos Frederico Pinto e Netto 
DATA DO JULGAMENTO: 20 de outubro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — RECURSO VOLUNTÁRIO — REVISÃO DE IPTU –– IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ––- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Por 
maioria de votos, acompanhando a divergência, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento parcial, para rever parte da decisão de 1ª Instância 
de indeferimento do pedido revisão de IPTU para o imóvel de índice cadastral 10.397.0150.000, nos termos do voto. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. 
Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, a Sra. Kênia Dutra de Campos e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 848/2020

PROCESSO. Nº 02B.00467/2012
RECORRENTE : Junta de Julgamento Fiscal  
RECORRIDO :   CRM – CURSOS E EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA -ME
ASSUNTO : ISSQN – Impugnação ao lançamento 
RELATOR : Sílvia Helena Ferreira Coimbra
VOTO EM SEPARADO : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 20 de outubro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

Reexame Necessário , LEVADO A CONHECIMENTO, PROCEDÊNCIA. Cancelamento das exigências fi scais relativas ao TNF 19.283 de 10/08/2012. Por três votos a um , 
vencido o relator , o Conselho Tributário Administrativo de Contagem - Contac , na sua primeira  Câmara, em reexame necessário , analisou  , e  julgou PROCEDENTE , 
acompanhando a decisão de primeira instância , em cancelamento das exigências fi scais relativas ao ISSQN  e multa isolada aplicada e seus acréscimos legais consig-
nadas no TNF 19.283 série B,  já que não fi cou provado nos autos que houve sonegação , ou má fé do contribuinte que justifi casse o arbitramento.  Participaram do 
julgamento presidido pela Sr. Carlos Frederico Pinto Neto , a Dra. Kênia Dutra de Campos , o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo,   e o Sr. César Augusto de Barros.

VOTO DO RELATOR:
A Relatora em Reexame Necessário  votou para reformar a decisão de primeira instância, e manter integralmente o lançamento efetuado pelo Sr. fi scal , com fundamen-
to nos art. 10,36,85,91, e 273 todos do CTMC , bem como os art. 134 e 135 do CTN – Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO Nº 849/2020

PROCESSO Nº 09505/2019-02A
RECORRENTE: INÁCIO JESUS DE AZEVEDO 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 20 de outubro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU E TCRS – EXERCÍCIO 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RENDA 
LÍQUIDA MENSAL INFERIOR AO LIMITE LEGAL – NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE DECLARA IRPF, EXERCICÍO 2018 - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. 
Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instân-
cia, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído 
pelo lote 0001, quadra 0094, de índice cadastral nº 02.279.0045.008, localizado na Rua Anhanga, nº 673, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG, em razão do contri-
buinte não ser obrigado a declarar o IRPF para o ano de 2018, bem como a renda do contribuinte está dentro do limite legal, conforme documento juntado aos autos. 
Portanto, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC foram preenchidos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. 
Carlos Frederico Pinto e Netto, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. César Augusto de Barros e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 850/2020

PROCESSO Nº  06340/2019-02A
RECORRENTE: IVANOR FERREIRA DE CARVALHO 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 20 de outubro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – REQUERENTE NÃO É PROPRIETÁ-
RIO DO IMÓVEL – NÃO REGISTROU O IMÓVEL –  FISCO NÃO O RECONHECE COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM 
LEI. Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira 
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instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel consti-
tuído pelo lote 0009, quadra 0016, de índice cadastral nº 08.560.0516.001, localizado na Rua Nove, nº 88, Bairro Morada Nova, Contagem/MG, por ter sido constatado 
que o contribuinte não transferiu junto ao cartório de Registro de Imóveis de Contagem a titularidade do referido imóvel. Portanto, não atende aos requisitos previstos 
no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Marcelo do Car-
mo Rodrigues, o Sr. César Augusto de Barros e a Sra. Kênia Dutra Campos.

ACÓRDÃO Nº 851/2020

PROCESSO Nº: 05881/2019-02A
RECORRENTE: ROBERTO MORA FONSECA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 20 de outubro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU/TCRS - 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DE-
CISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA.  TODOS OS REQUISITOS LEGAIS FORAM PREENCHIDOS. Acompanhando o voto do relator, a 1ª Câmara, por unanimidade, 
conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância no sentido de deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS de 2019 
para o imóvel constituído pelo lote 010, quadra 023, de índice cadastral nº 02.0260.0229.003, apto 201 localizado na Rua Grécia, nº 267, Bairro Gloria, Contagem/
MG, haja vista que restou demonstrado nos autos que o Requerente preenche  todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C 
do CTMC. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César 
Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 852/2020

PROCESSO Nº:13757/2019-02A
RECORRENTE: SEBASTIÃO CÂNDIDO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 20 de outubro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO.

IPTU/TCRS - 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DE-
CISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA.  TODOS OS REQUISITOS LEGAIS FORAM PREENCHIDOS. Acompanhando o voto do relator, a 1ª Câmara, por unanimidade, 
conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância no sentido de deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS de 2019 
para o imóvel constituído pelo lote 034, quadra 168, de índice cadastral nº 05.239.0460.001-0, localizado na Rua Apucarana, nº 649, Bairro Novo Riacho, Contagem/
MG, haja vista que restou demonstrado nos autos que o Requerente preenche  todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C 
do CTMC. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Netto,  Sr César Augusto de Barros,  Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e a Sra Kênia Dutra 
de Campos.

Contagem, 20 de Outubro de 2020

Aline Karem Moreira 
M- 153113-4
CONTAC

A Diretoria de Tributos Imobiliários faz cientifi car a decisão abaixo indicada: 

Processo(s): 101611165520
Recorrente: GUILHERME JUNQUEIRA DE CAMPOS E OUTRO
Assunto: NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI 
Decisão: Procedência do Pedido 

Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários
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A Diretoria de Tributos Imobiliários faz cientifi car a decisão abaixo indicada: 

Processo(s): 100709082720; 100709251520; 100710082520; e 100710352320
Recorrente: VALTINELLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Assunto: NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI 
Decisão: Improcedência do Pedido 

Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAC – 2020
No dia 21 de setembro de 2020, às 09:00 horas, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária do COMAC de 2020.  A Reunião foi ON LINE. Compareceram à reunião o 
Presidente do COMAC, Tércio de Sales Morais; Eduardo Eustáquio de Morais (Subsecretário da SEMAD); Fábio Silva Azevedo (assessor jurídico); os conselheiros: Danielle 
Rodrigues Soares Máximo, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Sérgio Ricardo Siebler Gomes, representante da Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Adilson Pereira dos Santos e Cristina Maria de Oliveira, representantes dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias 
profi ssionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem; Henrique Damasio Soares, representantes do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais 
(CIEMG); Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do 
Município de Contagem; César Moreira de Piava Rezende, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; Fabiana 
Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem - ACIC. Funcionários da SEMAD: Leonardo Torres, Rômulo Henrique Rocha, Marcus 
Vinícius Rodrigues Camillo e Marise de Cássia Gonçalves. O Presidente Tércio- deu bom dia a todos, conferiu quórum e iniciou a reunião. Nós recebemos uma reco-
mendação do Ministério Público. Encaminhamos a resposta da Secretaria de Meio Ambiente para a Procuradoria. Como ainda não tivemos um retorno da Procuradoria 
do questionamento a cerca da recomendação, achamos prudente retirar de pauta os processos vinculados a Bacia de Vargem das Flores que são os itens: 02- Nova 
Contagem Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2(LP) Processo                 Nº 02195/2020-03A. 03- VIC 
Engenharia Ltda. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Processo Nº 12072/2020. 04- Parque Campo Alegre. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. 
Quem responde juridicamente pela Prefeitura é a Procuradoria Geral do Município. Na reunião do mês de outubro retornaremos com estes itens. Continuando a pauta: 
01- ENG Apoio Administrativo - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2 (LP/LI). Processo Nº 01528/2020-03A. O conselheiro Adilson pediu 
vistas. O qual foi aceito e marcado para o dia da visita: 23/09/20 (quarta-feira), Hora: 8:00, a Kombi vai fi car a disposição dos conselheiros (Adilson, Cristina, Cecília, 
Danielle e César). O conselheiro entregará o relatório no dia 02/10/20. Os conselheiros foram convidados e foi marcado a Kombi que vai fi car a disposição dos conse-
lheiros. Sr. Magalhães (consultor/empresa)- estamos disponíveis, vamos nos encontrar na BR 040 ao lado do Paraopeba. 05- Hard Incorporações S.A - Julgamento do 
pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2 (LP/LI). Processo Nº 04031/2020-03A. Retirado de pauta. 06- Prestação de Contas do Fundo de Meio Ambiente. Con-
selheira Cecília- pediu que retire de pauta e encaminhe aos conselheiros que analisar antes da reunião. O qual foi aprovado.  07-Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. 
Conselheira Cristina- quero fazer 2 questionamentos em relação a 2 pedidos que eu fi z. Pedi um levantamento das compensações ambientais dos últimos 10 anos e o 
levantamento das moradias. Que dia você vai me entregar? Presidente Tércio- os levantamentos das compensações ambientais você pediu de todos os anos? Conselhei-
ra Cristina- dos últimos 3 anos. Presidente Tércio- assim que estiver pronto. Estamos fazendo um levantamento, não vai ser rápido, principalmente neste momento de 
pandemia muita gente está trabalhando em casa. Quanto ao defi cit habitacional do município estamos aguardando, foi encaminhado um ofício para a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano para  responder. Conselheira Cristina- podemos combinar de entregar isto na próxima reunião 19 de outubro. Presidente Tércio- não vou fazer 
compromisso não porque não sei se tem tempo hábil para localizar.  Conselheira Cecília- como está as questões dos parques de Contagem? Presidente Tércio- continu-
am fechados, aguardando uma estrutura  mínima de dispensadores de álcool, termômetros, isto não temos para fazer o mínimo que é necessário para o controle da 
pandemia. Conselheira Cecília- então é melhor deixar eles fechados mesmo. Presidente Tércio- então declaro encerrada a reunião. 

ATA DA 241ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC Đ 2020
No dia 13 de julho de 2020 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves,      Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
09:00 horas, realizou-se a 241ª Reunião Ordinária do COMAC de 2020. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; José Roberto 
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Garbazza Santos; Fábio Silva Azevedo (assessor jurídico); os conselheiros: Clair José Benfi ca, representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
Henrique Damasio Soares, representantes do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); César Moreira de Piava Rezende, representante das Associações 
Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; Sérgio Ricardo Siebler Gomes, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município 
de Contagem; Danielle Rodrigues Soares Máximo, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Fabiana Aparecida Garcia, represen-
tante da Associação Comercial Industrial de Contagem - ACIC. Funcionários da SEMAD: Eduardo Eustáquio de Morais; Tércio de Sales Morais; José Gilvane M. Maduro, 
Roberto da Silva Souza, Bianca Massula Santos e Marise de Cássia Gonçalves.  O Presidente Wagner deu bom dia a todos, conferiu quórum e iniciou a reunião. Pauta: 
1- Aprovação da Ata da 239ª Reunião Ordinária do COMAC. Aprovada. INFORMES: COMUNICAÇÃO DA TRANSIÇÃO DO PRESIDENTE DO COMAC E SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CONTAGEM. O Presidente Wagner- comunico ofi cialmente que entreguei ao Prefeito Alex de 
Freitas no dia de hoje o meu pedido de exoneração do cargo de Secretário de Meio Ambiente será nomeado no meu lugar o professor Tércio de Sales Morais, que assim 
que for publicado no DOC e a partir desta publicação além de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável passa também a ser o Presidente 
do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem - COMAC. Agradeço pela grande contribuição deste Conselho durante o período que eu estive secretário, 
momentos muito ricos, de discursões, de pautas importantes para o nosso Município. Sempre conseguimos fazer as nossas discursões e deliberações com muito 
respeito, com muita transparência e tendo como objetivo maior o bem dos moradores da nossa cidade. Então fi ca o meu agradecimento e desejo de sucesso ao Tércio 
e que este conselho continua cumprindo brilhantemente o seu papel como fez até hoje. Devido aos cuidados da questão do distanciamento do problema atual, a 
reunião será de uma forma diferente. Para apreciação dos pontos de pauta vamos pedir que estejam presentes no momento das discussões os conselheiros, o técnico e 
o representante da empresa do processo em discussão. Pedimos a compreensão de todos. Os demais aguardarem do lado de fora e a medida em que formos 
avançando na pauta agente vai fazendo a substituição dos presentes aqui dentro. Estamos tentando minimizar com isto os riscos e tentando prevalecer o isolamento. 
Outro procedimento é com relação ao microfone, por segurança somente o Presidente fará uso. Conselheiro Adilson- nós representantes Sindical não vamos participar 
desta reunião. Esta reunião coloca em risco nossas vidas neste momento de Covid. Existe padrões que não foram cumpridos até o momento. Não mediram a tempera-
tura na entrada. Não sabemos como foi o processo de higienização neste espaço. Que crie meios para que esta reunião aconteça. Estamos pedindo o cancelamento 
desta reunião, mesmo que tenha quórum. Mas reconhecemos que este não é o momento de aglomeração, não é o momento de estar  4 horas dentro de um espaço 
fechado. A situação esta muito delicada já tem 70 mil mortos em Contagem já tem 100. Fora os contaminados. Nós não estaremos participando. A CUT Minas até dia 
24 estaremos trabalhando com Isolamento Social, orientando os trabalhadores. Estamos sempre participando das reuniões, mas neste momento estamos nos retirando 
e estamos solicitando o cancelamento desta reunião. Conselheira Cristina-  são 2 metros quadrados em local público é o mínimo do distanciamento social. A nossa 
proposta é que hoje passa a transição para o Tércio e que esta reunião aconteça On Line na próxima segunda-feira as 9hs. Para não irmos para o jornal, ainda mais 
Secretaria do Meio Ambiente dentro do prédio da Prefeitura.  Vai muito contra a imagem do Prefeito que já esta desgastada. Gostaria muito que os demais conselheiros 
aprovassem esta nossa proposta.  Presidente Wagner- está feito o registro. No meu entendimento estamos tomando os cuidados, ar condicionado desligado, as janelas 
abertas, estamos mantendo o distanciamento que no meu entendimento garante a segurança dos presentes. Fica registrado em questão de ordem feita pelo Adilson e 
pela Cristina  mas eu entendo que devemos prosseguir com a reunião conforme feita a convocação. Tanto que a maioria dos conselheiros estão de acordo e compare-
cerão. Nenhum questionamento formal. Esta registrado mas vamos dar continuidade a reunião conforme convocação. Registrado em ata. O conselheiro César pediu 
para colocar em votação a continuação da reunião ou não. O Presidente colocou em votação pela realização da reunião ou se houver alguém que discorde pode se 
manifestar. Se não houver manifestação agente coloca em votação. Com base nas falas já ditas, os conselheiros que concordam com a realização da reunião na data de 
hoje de forma presencial permaneça como se encontra. Três votos contrários. A maioria decide pela realização da reunião e assim vamos proceder. Conselheira 
Danielle- pediu para ser tratado primeiro os processos da Transcon e Prefeitura. 2- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem - Julgamento do pedido 
de Licença Ambiental Trifásica (LI) - Processo Nº 18481/2019-03A. (AD REFERENDUM). Técnico Roberto fez a apresentação e mediante a análise dos documentos 
anexados ao processo o parecer foi favorável a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte- Terminal Ressaca - Avenida Severino Ballesteros. As condicionantes: 01 
- Requerimento da licença, conforme modelo em anexo em duas vias para licença prévia. No requerimento da Licença de Operação.                   02 - Publicação do 
requerimento da licença, em periódico regional ou local de grande circulação na área do empreendimento, conforme deliberação normativa do COPAM nº 13/95, Proc 
nº conforme modelo anexo (página inteira ou cópia da página inteira do jornal). No requerimento da Licença de Operação. 03 - Última alteração contratual consolida-
da. No requerimento da Licença de Operação. 04 - Cartão CNPJ atualizado. No requerimento da Licença de Operação. 05 - Procuração do responsável pelo processo de 
licenciamento ambiental. No requerimento da Licença de Operação. 06 - Protocolo do projeto de prevenção combate incêndio aprovado pelo corpo de bombeiros. No 
requerimento da Licença de Operação. 07 - Laudo CEMIG de viabilidade técnica de atendimento ao empreendimento. No requerimento da Licença de Operação. 08 
- Laudo COPASA de viabilidade técnica de atendimento ao empreendimento.                     No requerimento da Licença de Operação. 09 - Laudo de liberação das obras 
viárias emitido pela TRANSCON. No requerimento da Licença de Operação. 10 - Certidão negativa de débito fi nanceiro de natureza ambiental. No requerimento da 
Licença de Operação. 11 – Certifi cado de cumprimento do transplante dos espécimes arbóreos retirados da área para implantação do Terminal Ressaca, bem como suas 
compensações ambientais. No requerimento da Licença de Operação. 12 – Apresentar projeto “As Built” tanto da terraplenagem quanto da drenagem, pois conforme 
verifi cado “in loco” e estudo técnico houve a necessidade de alteamento das parede do canal bem como alteamento do platô da obra. No requerimento da Licença de 
Operação. 13 – Documento que autorize a instalação da atividade de exploração de terminal rodoviário, CNAE 5222-2/00.02 que conforme anexo 10, LC 295/2020, 
trata-se de atividade de uso incômodo cuja condição de instalação é o Relatório de Impacto Urbano.No requerimento da Licença de Operação. O parecer jurídico 
também foi favorável. O Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado. 3- Privilege Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Julgamento do pedido de Licença 
Ambiental Concomitante (LAC 1). Processo Nº 08802/2019-03A. O Sr. Tércio fez a apresentação. Parecer único. Fez algumas considerações: tivemos uma renovação do 
nosso convênio com a secretaria de estado de meio ambiente no fi nal do mês de maio, quando assumimos algumas outras atribuições, principalmente no que diz 
respeito a supressão de vegetação e o estado nos delegou também a supressão em mata atlântica no estado médio de regeneração. Já na DN 217 na aprovação dela 
em 2018 nós já recebemos várias outras atribuições com classifi cações dos empreendimentos com reenquadramento que o estado fez em relação a DN 74, que 
empreendimentos que seria de porte 5 e 6 muitos foram rebaixados para classe 3 e 4. Recebemos várias atribuições. Estou citando isto porque este empreendimento  é 
um loteamento com sugestão de deferimento de Licença Prévia e de Instalação com validade de 6 anos. É um loteamento de acesso controlado. De acordo com a DN 
217, este empreendimento apesar deles já terem iniciado alguns estudos antes desta data em 2017 houve este rebaixamento, este empreendimento seria tratada como 
uma Licença Ambiental Simplifi cada. Por estar na Bacia de Vargem das Flores. Mostrou Slides. Nós fomos rigorosos e exigimos que fossem apresentados estudos mais 
complexos. Mostrou mais Slides. Condicionantes anexo I e II. 1- Apresentar termo de recebimento da rede de abastecimento emitido pela COPASA, em atendimento à 
DTB apresentada. Na formalização da LO. 2- Apresentar termo de recebimento da rede de iluminação pública emitido pela CEMIG. Na formalização da LO. 3- Apresentar 
termo de recebimento de obra emitido pela prefeitura de Contagem, para as obras de drenagem, implantação de vias. Na formalização da LO. 4- Executar Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efl uentes Líquidos conforme item 2 do anexo II. Todos os resíduos e efl uentes deverão ser coletados e destinados para empresas 
licenciadas. Durante a vigência da Licença de Instalação. 5- Executar Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, com apresentação semestral dos relatórios 
trimestrais. Durante a vigência da Licença de Instalação. 6- Executar Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, com apresentação semestral dos relatórios 
mensais conforme item 1 do anexo II. Durante a vigência da Licença de Instalação. 7- Aprovar projeto de movimentação de terras, para emissão de autorização para 
abertura de vias, de acordo com o projeto urbanístico aprovado (na SMDUH e na Agência Metropolitana). Para início das atividades. 8- Executar Projeto Técnico de 
Reconstituição da Flora - PTRF, com apresentação de relatórios anuais. Durante a vigência da Licença de Instalação. 9- Protocolar junto a para abertura de processo de 
cumprimento da compensação prevista na Lei da Mata Atlântica 11.428/2006 e no Decreto Federal 6.660/2008. Apresentar a Diretoria de Arborização - SEMAD 
Contagem comprovação deste protocolo. 60 dias a partir da data de concessão da LI. 10- Apresentar compensação para supressão de árvores isoladas. Apresentar a 
Diretoria de Arborização - SEMAD Contagem comprovação deste protocolo. 60 dias a partir da data de concessão da LI. 11- Apresentar quitação da Compensação por 
Supressão de Vegetação FESD-I do Bioma Mata Atlântica. (deverá ser apresentado antes do início da supressão de vegetação). 90 dias. 12- Apresentar quitação da 
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Compensação por Supressão de Vegetação FESD-M do Bioma Mata Atlântica. (deverá ser apresentado antes do início da supressão de vegetação). 90 dias.          13- 
Protocolar na SEMAD, proposta para aprovação de cumprimento da compensação prevista na Resolução CONAMA nº 369/2006 (compensação por intervenção em APP) 
acompanhada de PTRF, a ser implementada no período chuvoso subsequente. 60 dias a partir da data de concessão da LI. 14- Apresentar quitação da Compensação por 
Intervenção em APP, já consolidada. Na formalização da LO. O Presidente Wagner- interrompeu a apresentação, pediu desculpas mas ele recebeu um comunicado, a 
Cristina e Adilson insistem em fazer o Boletim de Ocorrência, como temos uma conselheira com 60 anos, esta sendo solicitada a retirar. Temos que fazer cumprir o 
decreto. Guarda Municipal- foi uma denuncia e para não haver Boletim de Ocorrência, porque verifi camos o distanciamento, álcool gel e estamos pedindo a senhora de 
60 anos para retirar. A conselheira Cecília se retirou muito sem sua vontade. O Presidente Wagner colocou em votação, o qual foi aprovada com um voto contra do 
conselheiro César. 4- Ello S/A Centro Empresarial - Julgamento do pedido de supressão árborea. Nº Requerimento: 004251 - Processo      Nº 05997/2020-01A. Técnico 
Leonardo Ziviani. Aprovada. 5- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem - Terminal Petrolândia -Julgamento do pedido de Licença Ambiental 
Concomitante - Processo Nº 06380/2018-03A. Técnico José Gilvane fez a apresentação. O parecer único concluiu que os estudos, projetos e documentos apresentados 
contemplaram de forma satisfatória. Portanto foi dado o deferimento para a Prefeitura Municipal de Contagem - Terminal Petrolândia, integrante do corredor estrutural 
de transporte Leste-Oeste, para a execução da implantação do empreendimento, localizada na continuidade da Rua dos Ciprestes, entre os bairros Santa Helena e Lúcio 
Abreu, sobre a Via Expressa em Contagem/MG, condicionada a execução dos itens constantes nos anexo I: 01 – Adotar todas as medidas mitigadoras descritas no 
Planto de Controle Ambiental – EPIA/PCA. Durante toda a fase de implantação. 02- Apresentar a relação das empresas contratadas para o recolhimento dos resíduos 
sólidos indicados no PGRCC e EPIA, bem como a cópia da Licença Ambiental da atividade e a destinação dos resíduos. 60 dias. 03- Apresentar relatório semestral de 
acompanhamento com avaliação de todas as medidas de controle ambiental descritas no EPIA/PCA. Primeiro relatório: 60 dias. 04- Apresentar Parecer da COPASA 
conclusivo da análise do projeto de abastecimento de água e do empreendimento.  60 dias. 05- Priorizar a contratação de mão de obra local. Durante toda a fase de 
implantação. 06- Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB. Requerimento da LO. 07- Executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil. Durante toda a fase de implantação. 08- Promover ações de educação ambiental para os funcionários das obras de implantação do empreendimento. Durante 
toda a fase de implantação. O Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado. 6-Empreendimentos e Construções Alebras Ltda. - Julgamento do pedido de 
supressão árborea. Nº Requerimento: 04227 - Processo Nº 05830/2020-03A. Técnico Leonardo Ziviani. Aprovada. 7- Prefeitura Municipal de Contagem - Secretaria de 
Obras/ Avenida Maracanã - Julgamento do pedido de supressão árborea. Processo Nº 00337/2020-03A. Técnica Bianca. Aprovada. 8-Dallas Residencial - Julgamento do 
pedido de supressão árborea. Nº Requerimento: 04258 - Processo Nº 05563/2020-03A. Técnico Leonardo Ziviani. Aprovada. 9- Prefeitura Municipal de Contagem 
- Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante (LAC 2 - LP/LI). Processo Nº 06380/2018-03A. O técnico José Gilvane fez a apresentação. Trata-se de uma 
obra também pertencente ao Corredor Leste-Oeste. Trata-se de um empreendimento que atenderá o entrocamento da Via Expressa com a Av. Helena de Vasconcelos 
Costa (Autovias) nas proximidades dos Bairros Perobas, Parque São João e Maria da Conceição. O parecer foi único. Os impactos ambientais negativos identifi cados são 
temporários, restringindo praticamente ao período de execução das obras. Os impactos são passíveis de mitigação com a adoção das medidas de controle ambiental 
propostas e constantes do EPIA, PCA e PGRCC. Os impactos positivos do empreendimento são de alta relevância e temporalidade permanente trazendo benefícios para 
a população da região de Contagem. O parecer é de deferimento para o empreendimento. As condicionantes:                 1- Apresentar a relação das empresas 
contratadas para o recolhimento dos resíduos sólidos indicados no PGRSCC. Quando da contratação da empresa executora. 2- Apresentar relatório semestral de 
acompanhamento com avaliação de todas as medidas de controle ambiental descritas no Pano de Controle Ambiental. Primeiro relatório: 60 dias após início das obras. 
30 dias após ordem de paralisação da obra, caso ocorra. Acrescentado nesta condicionante, Caso houver alguma paralização da obra, relembrar a Transcon e a 
Secretaria de Obras, que é importantíssimo o trabalho técnico social  e a apresentação de um relatório de comunicação da comunidade do entorno. Divulgação destes 
imprevistos, que a imagem do funcionalismo público de execução de obras não fi que queimado evitando assim transtornos maiores.        3- Apresentar carta de aceite e 
a cópia da Licença Ambiental da atividade de destinatário do bota-fora e/ou fonte de empréstimo de terra, bem como, assinatura do termo de compromisso de 
movimentação de terra. Quando da emissão da Ordem Serviço-OS - Início das obras.  4- Apresentar relatório de comprovação da aprovação pelas concessionárias das 
intervenções com interferências (CEMIG, COPASA e GASMIG). Quando da emissão da Ordem Serviço-OS - Início das obras. 5- Priorizar a contratação de mão de obra 
local. Durante toda a fase de implantação. Mostrou Slides. O Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado. Presidente Wagner- estamos aqui com a presença da 
guarda municipal para alguns questionamento. Sr. Tércio- eles estão atendendo uma denuncia, provavelmente do Adilson e da Cristina. Eles estão verifi cando o 
distanciamento, viram que estamos atendendo e perguntaram se existe alguém com morbidade ou acima de 60 anos. Alguém quer se manifestar? Conselheira 
Cecília- eu tenho 60 anos mas estou bem de saúde. 10-Propriam Bens Próprios Ltda. - Julgamento do pedido de supressão árborea. Requerimento interno: 30520 
- Processo Administrativo: 16104/2016-03A. Técnico Bráulio. Aprovada. 11- J & L Reciclagem Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante (LAC 1). 
Processo Nº 1433/01-18. Técnico Gilmar. Sr. Técnico fez a apresentação. O empreendimento apresentou os documentos necessários para obtenção da Licença 
Ambiental. O qual foi analisado e a conclusão e pelo deferimento do pedido da Licença Ambiental. As condicionantes:  1- Atendimento ao Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS) acompanhado de ART do responsável técnico, conforme Lei Complementar 188/2014, Art. 51. Nota: deve-se constar dados de coleta/
transporte/destinação de lodo da (s) fossa (s) no PGRS. 180 dias. 2- Apresentar Laudo de Ruído, acompanhado de ART que lhe seja específi ca. Bienalmente. 3- Apresen-
tar Termo de Responsabilidade ou instrumento similar em que dá por cumprido o procedimento de aspersão de água ao menos 3 vezes/dia sobre o piso exposto da 
Empresa e área de acondicionamento de matéria-prima/resíduos de madeira/outros passíveis de emissão de MP. Anualmente. 4- Apresentar planta constando o 
Cadastro de Redes de Efl uentes Líquidos desde a coleta até à disposição fi nal (rede coletora, sistema de separação água-óleo, STE, diâmetros da rede etc).90 dias. 5- 
Apresentar novo (s) projeto (s) de fossa (s), cujas unidades de tratamento estejam compatibilizadas com o dimensionamento constante nos autos do Processo (Cadastro 
de Redes de Efl uentes), bem como a localização da rede coletora e das unidades de tratamento sobre o imóvel. Nota: nos desenhos apresentados há mais unidades de 
tratamento do que as dimensionadas e, além disso, não foi apresentado o dimensionamento da unidade de disposição fi nal (o sumidouro ou vala de infi ltração). 
Ademais, nos desenhos, tanto em planta quanto em corte, devem ser compatíveis com as dimensões tanto nas elevações quanto nas cotas horizontais. 90 dias. 
6- Apresentar Relatório Fotográfi co detalhado constando as tampas de inspeção do tanque séptico e do fi ltro anaeróbio, conforme prescrito nas NBRS ABNT 7229/1993 
(Fig. 5 do Anexo A) e 13969/1997 (Anexo B) do STE implantado, bem como a instalação da Placa Indicativa de fossa (s) em atendimento ao item 5.16 da NBR ABNT 
7229/1993.90 dias. 7- Indicar em planta as coordenadas UTM da localização do STE (Datum SIRGAS 2000). 90 dias. 8- Apresentar Declaração de Responsabilidade Civil 
e a respectiva ART referente à operação do STE (Modelo desta Declaração foi entregue à Empresa em outubro/2019 quando recolheu-se Reiteração de Informações 
Complementares pelo Sr. Elton Menezes). 90 dias. 9- Relatório e Laudo de Análise Físico-Química e Biológica de entrada e de saída do STE da Empresa (fossa (s)), 
acompanhados de ART de quem os elaborar. Bienalmente. 10- Cumprimento de Cronograma de Adequação (protocolada na SEMAD/Contagem em 13/12/2019) para 
contenção máxima (ou total, se couber; um galpão, segundo o Cronograma) de emissão/aspersão (aérea e para as vias públicas) de MP de madeira nas áreas de 
trituração, armazenamento e seleção de cavacos de madeira em geral, com relatório Fotográfi co das adequações adotadas.180 dias. 11- Manter atualizado o Auto de 
Vistoria Final do Corpo de Bombeiros (AVCB). Durante a vigência da Licença. 12- Apresentar cópias do (12.1) Cadastro Técnico Federal (Certifi cado de Regularidade 
– CR) emitido pelo IBAMA e também (12.2) do Certifi cado de Registro para consumo de produtos e subprodutos da fl ora emitido pelo SISEMA/SEMAD atualizados. 
Sempre que requisitado por fi scalização ou vistoria técnica. Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha o parecer técnico. O Presidente Wagner colocou em votação, o qual 
foi aprovado. O Presidente Wagner- agradeceu a presença de todos. Despediu de todos, agradecendo e vai continuar contribuindo de outra forma, com carinho muito 
especial por todos vocês. A Conselheira Danielle- agradeceu pela maneira que ele conduziu a secretaria. A reunião foi encerrada.   
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ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2020
No dia 03 de agosto de 2020, às 09:00 horas, realizou-se a 242ª Reunião Ordinária do COMAC de 2020.  A Reunião foi ON LINE. Compareceram à reunião o Presidente 
do COMAC, Tércio de Sales Morais; José Roberto Garbazza Santos; Fábio Silva Azevedo (assessor jurídico); os conselheiros: Danielle Rodrigues Soares Máximo, 
representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Thaís Braga Alves, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico; Adilson Pereira dos Santos e Cristina Maria de Oliveira, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profi ssionais não liberais, com base 
territorial no Município de Contagem; Júlio Alves Rios, representantes do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Cecília Rute de Andrade Silva, 
representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem; César Moreira de 
Piava Rezende, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação 
Comercial Industrial de Contagem - ACIC. Leonardo, representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Funcionários da SEMAD: Eduardo Eustáquio de 
Morais; Roberto da Silva Souza, Maria José Fonseca, Edelize Angélica Gomes, Luciana Pereira Martins, Gilmar Ferreira do Carmo, Lisliene A. S. de Faria, Fernanda Nery da 
Costa, Leonardo F. Ziviani e Marise de Cássia Gonçalves. O Presidente Tércio deu bom dia a todos, conferiu quórum e iniciou a reunião lendo a pauta da reunião. Pauta: 
1- Aprovação da Ata da 241ª Reunião Ordinária do COMAC. Aprovada, com voto contra do conselheiro César. 2- Messer Gases Ltda. - Julgamento do pedido de 
Renovação da Licença de Operação (RenLO). Processo               Nº 23567/2018-03A. (Ad Referendum). A técnica Maria José fez apresentação. E um pedido de renovação 
da antiga Linde Gases Ltda. Atual Messer Gases Ltda. Localizada na Rua José Maria de Lacerda Nº 1.230, Bairro Cidade Industrial, Contagem - MG. Mostrou Slides. 
Atividade: estocagem, enchimento e comercialização de gases medicinais e industriais. O empreendimento iniciou as atividades em 1998. Obteve licenças ambientais 
em 1998, 2006 e 2013. Na DN 217 atualmente é classe 4. A capacidade instalada do empreendimento são os tanques verticais, 01 tanque pulmão de oxigênio volume 
- casco 30.000 litros; 01 tanque dióxido de carbono volume - casco 30.000 litros; 01 tanque de argônio volume - casco 21.700 litros; 01 tanque de oxigênio industrial 
- volume casco 28.500 litros; 01 tanque de oxigênio medicinal - volume casco 30.000 litros; 01 tanque de nitrogênio volume - casco 20.400 litros. Processo: as matérias 
primas chegam em caminhões tanques provenientes das unidades da Messer Gases de Timóteo e do Rio de Janeiro e são armazenados provisoriamente nos tanques 
verticais. É realizado o processo de enchimento nos galpões que é dividido em gás medicinal e industrial. O envase é feito em reservatórios menores de 1 a 10m³ de 
acordo com o pedido do cliente, empresa ou hospital. Após a conferência, os cilindros são estocados em área coberta para posterior comercialização e ou distribuição. 
Mostrou Slides. Diagnóstico ambiental desta atividade é bem simples, gera efl uentes líquidos, esgoto sanitário e advindos da limpeza de equipamentos. As águas 
pluviais são coletadas por canaletas e direcionadas para a rede de drenagem pluvial. O processo não gera efl uentes atmosféricos, exclusive os provenientes dos 
caminhões de transporte de matéria prima e produtos. Os resíduos sólidos gerados são de origem doméstica e se limitam à geração de recicláveis e não recicláveis. A 
empresa possui depósito temporário para armazenamento dos resíduos. Os ruídos se resumem ao funcionamento dos tanques criogênicos e operações de enchimento 
de cilindros, não é tão signifi cativo e o trânsito interno de veículos. Foram apresentados os Laudos de conformidade dos tanques é o mais  importante tem que ter 
critérios de segurança e estes laudos estão em dia. Medidas mitigadoras - os efl uentes sanitários e industriais são encaminhados para rede COPASA. Ele tem um 
processo em andamento na COPASA. Os resíduos sólidos gerados e anteriormente especifi cados são encaminhados para destinação fi nal adequada. São mantidas na 
empresa as notas fi scais da destinação dos resíduos/doações, bem como as licenças ambientais atualizadas de seus receptores. Mostrou Slides. A antiga licença tinha 
apenas um programa de automonitoramento de resíduos sólidos, que estavam cumprindo. Avaliação ambiental para renovação da licença ambiental - a empresa 
desenvolve a atividade de estocagem, enchimento e comercialização, possui tanque de armazenamento devidamente instalados e equipados com sistema de segurança 
conforme relatório de inspeção apresentados. É necessário manter as inspeções conforme orientação e legislação vigente.  Os efl uentes líquidos gerados são lançados 
na rede COPASA.  É necessário concluir o PRECEND.  É necessário continuar elaborando as planilhas de resíduos para eventual consulta.  É necessário o cadastro de 
resíduos no Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR-MG. Manter atualizado e de acordo com as legislações vigentes porque o sistema 
atualmente esta passando por uma serie de atualizações. Opinamos pela concessão da Renovação da Licença Ambiental por 10 anos, condicionada as condicionantes 
do anexo I e II.  Anexo I - 1) Dar continuidade ao Programa de Monitoramento dos resíduos sólidos gerados durante a operação do empreendimento, conforme 
especifi cações estabelecidas no Anexo II deste parecer. Além do monitoramento estabelecido no Anexo II a Messer deverá obedecer às diretrizes estabelecidas nas 
Deliberações Normativas Estaduais pertinentes, inclusive aquelas relativas ao cadastro no programa DTR - Sistema Estadual de manifesto de Transporte de Resíduos - 
Durante toda a operação do empreendimento. 2) Manter o AVCB atualizado - Durante a vigência da RENLO. 3) Concluir o PRECEND e manter atualizado as obrigações 
de CONTRATO - Durante a vigência da RENLO. 4) Manter atualizado os relatórios de inspeção dos tanques de armazenamento de matérias primas. Anexo II é uma 
planilha de resíduos para manter atualizado. Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha as conclusões do parecer técnico. Encaminhar para autuação em razão da 
infração, por operar sem licença desde a data de 25 de março de 2019 em razão da inexistência da prorrogação automática da validade da licença ambiental. 
Conselheira Cristina- você colocou no seu parecer que e empresa não faz o monitoramento de ruído, você até fala que ela foi advertida, isto deveria ser feito, para um 
licenciamento corretivo poderá ser pedido para ela esta avaliação. Estou sugerindo que coloque isto nas condicionantes neste momento, ela esta cercada de casas, 
apesar de ser uma área industrial. Técnica Maria José- é uma área eminentemente industrial. Foi feito uma avaliação no inicio do processo. Esta avaliação deu muito 
dentro dos padrões. Podemos colocar o monitoramento. Mas considerando que é uma empresa  que está em área eminentemente industrial, ali existe pequenas 
residências mas que nunca houve reclamação, então minha sugestão no parecer técnico é se houver alguma reclamação, agente tem que autuar em cima disto. Mas 
numa área industrial aonde o monitoramento mostrou satisfatório é onerar a empresa. Se tivesse equipamentos com ruídos signifi cativos mas não tem. Conselheira 
Cristina- eu entendi. Porque ela esta falando que não tem reclamação da comunidade, apesar de estar em área industrial. No parecer ela chegou a ser advertida. 
Técnica Maria José- ela chegou a ser advertida se houver reclamação que agente vai pedir nem é monitoramento, é providencia para reduzir o incomodo daquela 
comunidade que esta ali. O Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado com um voto contra do conselheiro Adilson. 3- MBiolog Diagnósticos Ltda. - Julgamen-
to do pedido Licença Ambiental Concomitante  (LAC 1) em caráter corretivo. Processo Nº 03471/2018-03A. (Ad Referendum). A técnica Edelize fez a apresentação. 
Mostrou Slides. A localização do empreendimento fi ca na Rua Gama, Nº 337, Bairro Vila Paris, Contagem. Mostrou Slides. Atividade: fabricação de produtos para 
diagnósticos com sangue e hemoderivados, farmoquímicos (matéria-prima e princípio ativos), vacinas, produtos biológicos e/ou aqueles provenientes de organismos 
geneticamente modifi cados conforme código  C-05-01-0 da DN 217/2017.  Ela obteve Licença de Operação Corretiva em 2008, LOC Nº 23/08 para atividade de indústria 
e comércio de produtos diagnósticos e correlatos  com vencimento em 08/09/2014. Em 30/04/2014 foi solicitada a revalidação da Licença de Operação e o processo na 
ocasião foi reorientado devido uma reclassifi cação que ele obteve na época de acordo com a DN 74. Ele foi reclassifi cado como Classe 5, instruído ao licenciamento 
ambiental em nível estadual. Em 2017 com o advento da alteração na legislação em termos de Licenciamento Ambiental do Estado de Minas Gerais houve a aplicação 
da Deliberação Normativa  COPAM 217. Então o empreendimento MBiolog Diagnósticos Ltda. recebeu novo enquadramento, com a nova legislação foi para Classe 4, 
associada ao Código C-05-01-0, fabricação de produtos para diagnósticos com sangue e hemoderivados, farmoquímicos (matéria-prima e princípio ativos), vacinas, 
produtos biológicos e/ou aqueles provenientes de organismos geneticamente modifi cados. O empreendimento tornou-se passível de Licenciamento Ambiental Corretivo 
(LAC 1) a nível municipal. Em relação ao Processo Industrial pode ser resumido nas seguintes etapas: 1- a matéria prima (meios de cultura, enzimas e reativos de cor) é 
recebida no almoxarifado, onde é elaborada a ordem de produção e feita a separação de insumos para produção. Os insumes vão para o laboratório de recebimento e 
conferência é feita uma triagem de materiais, pesagem e/ou fracionamento. 2- os meios de cultura são preparados na área para hidratação e autoclavagem. Posterior-
mente são destinados ao laboratório 1 para então serem envasados. 3- os produtos e reagentes destinados à bioquímica são pesados, homogeneizados e diluídos no 
Laboratório 2. Os reagentes são então envasados e rotulados, procedendo-se com a montagem dos Kits. A capacidade instalada do empreendimento é 498.812 Kits por 
ano. São gerados efl uentes pluviais, esgoto sanitário e efl uentes líquidos industrial. A empresa possui convênio com a COPASA/PRECEND. A empresa informou no 



"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, 22 de outubro de 2020 Página 28 de 42 Diário Oficial de Contagem - Edição 4930

Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA) a geração diária máxima de esgoto doméstico e de efl uentes industriais é de 17,75m³/dia. O sistema de 
lançamento do efl uente na rede COPASA. Em relação aos efl uentes atmosféricos de acordo com o RADA apresentado, não há declarações a respeito e efl uentes 
atmosféricos. Foram solicitadas informações complementares relacionadas a proposta de controle de odor característico do processo de autoclavagem. De acordo com 
o que foi apresentado no parecer técnico elaborado pelos consultores e anexo ao processo: - A sala de autoclaves trabalha com pressão negativa, não havendo troca de 
ar com os outros ambientais.       - Em relação às emissões atmosféricas verifi cou-se que a presença de odor característico durante a realização das etapas de autoclava-
gem. Entretanto, não foi possível avaliar emissões atmosféricas devido à inexistência de tecnologia/metodologia de avaliação de odores dessa natureza conforme 
procedimentos pesquisados. Quanto aos resíduos sólidos são gerados resíduos Grupo D, Grupos A1, B e E. Os resíduos Classe I são transportados e autoclavados pela 
SERQUIP Tratamento de Resíduos cuja licença ambiental foi apresentada. Consta no RADA as planilhas com geração de resíduos do empreendimento conforme 
descritivo do Anexo II das condicionantes da Licença Nº 23/08. Além disso, foi apresentada a Declaração de Movimentação de Resíduos - DMR, no período de 
01/07/2019 a 31/12/2019, solicitada como termos comprobatórios de cadastro na Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM no que tange às informações 
complementares relacionadas à inclusão do empreendimento no Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR. Mostrou Slides. Em relação as 
condicionantes da licença de operação Nº 23/08 com validade até 08/09/2014: 1) Apresentar cópia do registro da empresa junto à Anvisa, atendida. 2) Apresentar Auto 
de Vistoria Final do Corpo de Bombeiros, atendida. 3) Apresentar o Laudo de liberação das instalações de esgoto, emitido pela Copasa, atendida. 4) Apresentar 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos de produção, tendo em vista que a licença ambiental da empresa coletora destes resíduos encontra-se suspensa.  
Eles contrataram a SERQUIP que tem a licença correta, atendida. 5) Executar o automonitoramento dos resíduos sólidos, conforme Programa de Automonitoramento 
constante no Anexo II, atendida. Opina-se pelo deferimento da concessão da Licença Ambiental Concomitante LAC 1 com prazo de 10(dez) anos, desde que respeitadas 
as condicionantes constantes em seu Anexo I. As condicionantes: 1- Apresentar laudo/certifi cado COPASA, atualizado, atestando o cumprimento dos padrões exigidos 
pelos Anexo A e Anexo B do Contrato PRECEND, 45 dias. 2- Apresentar laudo/certifi cado COPASA atestando o cumprimento dos padrões exigidos pelos Anexo A e 
Anexo B do Contrato PRECEND,  Anualmente. 3- Enviar semestralmente, por meio do Sistema MTRMG, Declaração de Movimentação de Resíduos-DMR, conforme Art. 
16 da DN COPAM Nº 232/2019, que diz: I - Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho 
a 31 de dezembro do ano anterior; II - Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 
de junho do ano em curso. Apresentar a SEMAD/CONTAGEM documentação comprobatória de envio da declaração acima especifi cada, Durante a vigência da LOC. 
4- Manter AVCB atualizado, Durante a vigência da LOC. 5) Manter alvará sanitário atualizado, Durante a vigência da LOC. Dr. Fábio (jurídico)- acompanha o parecer 
técnico pelo deferimento. Encaminhamento do processo para lavratura do auto de infração por ter operado sem licença desde a data de 08 de setembro de 2014 em 
razão da inexistência da prorrogação automática da validade da licença ambiental. E mediante o cumprimento das condicionantes. Conselheira Cristina-  a minha 
dúvida, este auto de infração já foi lavrado? Dr. Fábio- ainda não. Conselheira Cristina- pergunto a técnica se a comunidade já reclamou do odor ou do barulho desta 
empresa? Técnica Edelize- não, este odor é extremamente característico da parte interna da sala de autoclavagem. Quando eu fi z a vistoria técnica no local, entrei 
dentro da sala, provavelmente tinha acontecido o processo de autoclavagem em algumas horas, pude verifi car que a atmosférica estava saturado. Não é nada  que 
atrapalhe o próprio ambiente interno do empreendimento e de forma alguma chega a área externa.  Nenhum caráter nocivo a saúde humana. Conselheira Cecília- esta 
empresa esta instalada desde 2008. Numa área industrial. Porém esta empresa não cumpriu o cronograma e condicionantes. Foi dado a ela um Ad Referendum. 
Gostaria que explicasse porque desde esta época, ela não cumpriu a maioria das condicionantes do cronograma dela. Se eu não estiver enganada é a mesma empresa 
que forneceu  o material para a cervejaria.  Se ela não cumpriu como foi dado o Ad Referendum.     Sr. Fabrício (empresa)-  tem um engano, esta empresa MBiolog 
Diagnósticos não tem nada a ver com a outra empresa, que estava na mesma região da Vila Paris que fornecia matéria prima para a cervejaria. Uma empresa não tem 
nada a ver com a outra, que conste em ata. A Vila Paris tem várias empresas. Técnica Edelize- o empreendimento que estamos tratando em questão é MBiolog 
Diagnósticos Ltda. é um empreendimento que produz produtos para diagnósticos diversos de laboratório com sangue e hemoderivados. Na minha apresentação eu 
deixei clara a tabela de condicionantes de 2008 e o cumprimento de todas as condicionantes de 2008. Eles cumpriram sim todas as condicionantes. Estamos falando de 
empresa de hemoderivados. Não tem nada a ver com a empresa que fornecia materiais para a cervejaria, eu até desconheço. Não é este empreendimento que estamos 
tratando. Presidente Tércio- agradeceu a técnica pelo esclarecimento.  Conselheira Cecília- porque que no parecer esta, apresentar a cópia  do registro da empresa junto 
a ANVISA que não foi apresentado. Apresentar o auto de vistoria fi nal do Corpo de Bombeiro. É uma empresa de porte pequeno. Técnica Edelize- isto foi apresentado, 
eles tem o certifi cado da ANVISA, tem o AVCB, estas condicionantes foram cumpridas. Conselheira Cecília- então vou corrigir no meu parecer. Presidente Tércio- conse-
lheira Cecília está esclarecido? Conselheira Cecília- sim. Presidente Tércio- pelo que eu vi na apresentação da Edelize, todas as condicionantes foram cumpridas. Colocou 
em votação, o qual foi aprovado com 2 votos contra dos conselheiros Cecília e Adilson. 4- Fundição Altivo S/A - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomi-
tante (LAC 1) em caráter corretivo. Processo     Nº 7525/01-2017. (Ad Referendum). A técnica Luciana fez a apresentação. Pedido de LAC 1, Classe 3. A localização é na 
Avenida Babita Camargos, Nº 1.422, Cidade Industrial, Contagem. Atividade: produção de fundidos e ferro e aço, sem tratamento químico superfi cial, inclusive a partir 
de reciclagem. Quanto à classifi cação do empreendimento segundo a Deliberação Normativa-DN 217/17, a Fundição Altivo S/A é classifi cado como Classe 2 devido ao 
seu Pot/Pol/Deg. M e Porte P.  Por possuir capacidade instalada menor que 30t/dia. Portanto a equipe técnica se baseou no artigo 8º parágrafo 5º da DN 217 – O órgão 
ambiental competente quando o critério técnico assim o exigir, poderá, justifi cadamente, determinar que o licenciamento se proceda em quaisquer de suas modalida-
des, independentemente do enquadramento inicial da atividade ou do empreendimento, observada a necessidade de apresentação dos estudos ambientais especifi ca-
damente exigidos e respeitando o contraditório. Portanto a equipe técnica se baseou no artigo acima citado para ampliar a classe do empreendimento para Classe 3, 
devido a sua atividade ter um signifi cativo potencial poluidor e exigir estudos ambientais mais complexos. Opera com 60 funcionários. Zoneamento ZUI 1, Bacia 
Hidrográfi ca do Arrudas. Em operação desde agosto de 1942 e opera realizando a fundição de peças de até 2 toneladas em aço ou ferro. O processo produtivo se inicia 
no setor de modelagem e posteriormente ocorre a moldação por areia em um processo denominado furânico, onde a areia irá se curar e formar o negativo da peça a 
ser fundida. O empreendimento opera em 3 turnos. Foram apresentados RCA e PCA contemplando todos os requisitos solicitados. Forneceu também a listagem de 
matéria prima utilizada no processo e quantidade utilizada; formas de acondicionamento dos produtos utilizados; destinação e layout contemplando todo o empreen-
dimento. Os lançamentos atmosféricos gerados em fundição são provenientes das emissões de vapores da fusão e da cabine de pintura eletrostática, vazamento de 
metais e materiais particulados da areia utilizada no processo de moldagem. Foi realizado laudo atmosférico conforme exigências da DN COPAM 187/13 contemplando, 
a chaminé do Roto Jato de Granalha e a Chaminé do Recuperador de Areia que utilizam como sistema de tratamento Filtros de Manga, como sistema de tratamento e a 
Chaminé da Cabine de Pintura que utiliza como sistema de tratamento Cortina d’água. Todos os parâmetros analisados se encontram abaixo dos limites estabelecidos. 
Fica a título de condicionante a apresentação semestral de laudo e controle atmosférico bem como apresentação de comprovantes de manutenção dos fi ltros de manga 
a fi m de maximizar sua efi ciência. Os efl uentes líquidos gerados no processo industrial podem ser compostos por metais pesados, substâncias químicas dentre outros. A 
água é utilizada no sistema de resfriamento, onde mantém sua troca numa periodicidade de 3 meses no sistema de exaustão do setor de pintura, lavagem de 
particulados do sistema de exaustão e lavagem de pisos. O depósito de produtos químicos e o setor de manutenção se encontram devidamente impermeabilizados e 
com seus produtos separados em bacias de contenção. Não é gerado efl uente doméstico provindo da cozinha pois as refeições são oferecidas por empresa terceirizada, 
e as águas pluviais são destinadas às canaletas coletoras. Foram observados rachaduras, buracos e ausência de impermeabilização e sinalização em grande parte do 
piso externo, como também avarias e ausência de canaletas coletoras. Fica estabelecido a título de condicionante a manutenção e impermeabilização total do piso 
externo, e troca das canaletas avariadas. São gerados resíduos Classe I – Perigosos, o óleo utilizado no setor de manutenção fi ca estocado sobre bacias de contenção, e 
o óleo proveniente da CSAO presente na sala de compressores é retirado a cada dois meses e até o fi m do ano de 2019 era destinado à INCA - Incineração e Controle 
Ambiental, assim como os resíduos dos Filtros de Manga. Porém não foi apresentado contrato nem comprovante de destinação referente ao ano de 2020, fi cando a 
título de condicionante sua renovação ou apresentação de novo contrato. São originados também no setor de produção e manutenção, lâmpadas que são destinadas à 
empresa RECITEC – Reciclagem Técnica do Brasil; latas de tintas, sprays e massa plástica que são devidamente acondicionados em abrigo temporário de resíduos e 
posteriormente encaminhados à empresa CMR – Reciclagem de Resíduos e Sucatas LTDA. Resíduos Classe II – O resíduo mais signifi cativo é a areia do processo de 
fundição, que mesmo sendo reaproveitada em cerca de 70% existe uma perda signifi cativa do total utilizado. Esse resíduo é destinado em sua totalidade ao Aterro 



"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, 22 de outubro de 2020 Página 29 de 42 Diário Oficial de Contagem - Edição 4930

Industrial de Macaúbas, não havendo destinação a nenhuma outra empresa que possa reaproveita-la.Também são gerados resíduos de madeira derivada do uso de 
paletes que são destinados à Antônio Chequer Comércio e Reciclagem de Resíduos Ltda.-ME e materiais como papel, plástico e papelão que são armazenados em 
abrigo temporário de resíduos e posteriormente encaminhados a doação para a ASMAC – Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Contagem. Foram 
elaborados laudo de ruído externo, contemplando períodos diurnos e noturnos em três pontos estratégicos, lembrando que a empresa não funciona mais no horário 
noturno, somente diurno. Conforme NBR 10151 e avaliados 8 pontos em limite real de propriedade da empresa que se encontra em área predominantemente 
industrial, onde os limites estabelecidos são de 70dB para período diurno e 60Db para período noturno. Do exposto podemos concluir que todos os níveis permanece-
ram abaixo do limite estabelecido pela NBR 10.151. Conforme análise do setor de condicionantes, não foi possível avaliar as condicionantes referentes à LS nº 10/10 
pois não foi localizado no processo os anexos das condicionantes exigidas.Foi apresentado um relatório parcial de cumprimento apresentado pelo empreendimento, 
que não foi possível comprovar sua veracidade devido a ausência de documentação comprobatória. Foi apresentado ainda resposta aos autos de infração e fi scalização 
com esclarecimentos do motivo do não cumprimento das condicionantes da referida licença. Portanto estabelecendo novas condicionantes são as seguintes: 1) 
Instalação de sistema de exaustão ao nível do teto, do depósito de produtos químicos. 60 Dias após emissão da licença. 2) Apresentar Certidão de Conformidade 
emitida pela Superintendência de Planejamento em Resíduos Sólidos aprovando o PRGS. 90 Dias após emissão da licença. 3) Apresentar até o mês de abril de cada ano 
protocolo de entrega junto a Superintendência de Planejamento de Resíduos Sólidos, da Declaração Anual do anexo I junto ao setor de condicionantes dessa secretaria. 
Durante toda a vigência da licença. 4) Implantação do sistema de coleta seletiva conforme determina resolução CONAMA 275/01. 30 Dias após emissão da licença. 5) 
Apresentação de laudo e controle atmosférico bem como apresentação de comprovantes de manutenção dos fi ltros de manga a fi m de maximizar sua efi ciência. 
Anualmente após emissão da licença. 6) Apresentação de laudo de ruído conforme NBR 10.151. Anualmente após emissão da licença. 7) Apresentação de laudo de 
liberação da TRANSCON. 90 Dias após emissão da licença. 8) Realizar a manutenção, sinalização e impermeabilização total do piso externo, e troca das canaletas 
avariadas. 120 Dias após emissão da licença. 9) Realizar manutenção e impermeabilização na área do bebedouro, na torre de resfriamento e na entrada do setor de 
expedição. 120 Dias após emissão da licença.       10) Manutenção das licenças das empresas receptoras de resíduos atualizadas. Durante toda a vigência da licença. 11) 
Renovação do contrato com a empresa INCA - Incineração e Controle Ambiental, responsável pela recepção do resíduo perigoso classe I ou novo contrato com empresa 
de mesmo segmento. 60 Dias após emissão da licença. Mostrou Slides. A empresa atendeu as exigências de forma satisfatória, o que nos leva a ser favorável ao 
deferimento da Licença Ambiental Concomitante (LAC 1) em caráter corretivo pelo prazo de 10 anos, condicionada ao cumprimento dos anexos I e II e condicionada ao 
cumprimento do TAC gerado pelo setor jurídico, relacionado ao cumprimento parcial das condicionantes referentes ao processo de Licença Sumária nº 10/2010. Dr. 
Fábio- o parecer jurídico acompanha as conclusões do parecer técnico. É um licenciamento corretivo em razão de que a empresa perdeu o seu direito de revalidação. 
Encaminhar para autuação em razão da infração por operar sem licença desde a data de 25 de março de 2019 em razão da inexistência da prorrogação automática da 
validade da licença ambiental. Conselheiro Adilson- de 2010 a 2020, 10 anos depois? Desde março esperando para entrar no conselho? 3) impermeabilização da área 
de bebedouros, já deveria estar pronto, principalmente neste período que estamos vivendo e a questão do gradil? Conselheira Cecília- ela cumpriu o TAC, mas tem 
muitas coisas que ela não fez, ela esta fazendo só de produção. Minha preocupação maior é quando acabar esta epidemia, ela vai entrar com o turno da noite? Com 
este problema de pandemia nos faz pensar muito numa empresa desta. Conselheira Cristina- no relatório o tamanho da empresa está 6.4244, queria um esclarecimento 
se é 6 mil e alguma coisa ou é 64 mil o tamanho da empresa? parece que houve um erro de digitação. A empresa ainda esta na mesma família ou se foi vendida? Que 
as condicionantes seja menos tempo para resolver a área de bebedouro e a coleta seletiva. Técnica Luciana- em relação ao ano de 2010, a empresa não estava 
operando sem licença, ela tinha a licença sumária. Porém esta licença foi revogada devida a mudança na DN, pelo seu porte e atividade não deveria ser licença sumária. 
Por isto foi dado entrada para um novo pedido de licença. O próprio Setor Jurídico estabeleceu o TAC originado em relação a questão das datas do não cumprimento 
das condicionantes totais da antiga licença e em relação ao prazo de formalização. A vistoria foi realizada em  01/10 do ano passado. O parecer só foi gerado em 
março, porque estava aguardando as informações complementares, que eu solicitei ao empreendedor, que tem o prazo de 90 para serem atendidas, e a empresa 
precisou de mais prazo. Pode ser que já estejam sido cumpridas. A empresa esta sim desde 1.942 instalada, continua sendo os mesmos proprietários. Não nos foi 
informado se após a epidemia o noturno vai voltar. O tamanho da empresa é de 6 mil 440 mais alguma coisa. Dr. Fábio- o licenciamento da Fundação Altivo, pela sua 
classifi cação é um licenciamento de baixo impacto. Deixo de recomendar a autuação em face das infrações do anexo I do Decreto 11.292/2004, por operar sem licença 
em razão do cumprimento sanção decorrente desta infração no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado, e da infração por descumprimento de condicionante em 
razão da já sancionada omissão no processo 25105/2014-03A, Auto de Infração 006607/2014. Conselheira Cecília- o TAC foi cumprido integralmente? Dr. Fábio- sim. O 
Presidente Tércio colocou em votação, o qual foi aprovado. Conforme pedido e aprovado foi invertido a pauta passando para o item 7-  Danúbio Indústria e Comércio 
Ltda. - Julgamento do atendimento e proposta de novas condicionantes. Processo Nº 8531/01-15. O Técnico Gilmar fez a apresentação. A empresa obteve Licença de 
Operação Corretiva - LOC Nº 005/16 em 10/07/2017, atendimento e proposta de novas condicionantes. Atividade: fabricação de produtos de panifi cação industrial. A 
LOC consiste de seis Condicionantes, sendo duas delas a serem analisadas pela Área Técnica desta Secretaria (Condicionantes 3 e 4). A localização: Via Vereador 
Joaquim Costa, Nº 1.900, Bairro: Campina Verde – Contagem/MG. Mostrou Slides. As condicionantes da LOC Nº005/16: Condicionante 1- Apresentar e manter 
atualizado Laudo de Vistoria Final pelo Corpo de Bombeiros (AVCB)- Prazo 90 dias. Foi atendida tempestivamente em 13/09/2017, quando se protocolou cópia do AVCB 
n. 007239 emitido em 24/11/2015. Condicionante 2- Executar o Automonitoramento dos resíduos sólidos, conforme Programa de Automonitoramento constante no 
Anexo II- Prazo anualmente, durante a vigência da licença. Foi atendida tempestivamente quando da protocolação de documentos em 02/08/2018 e em 01/07/2019. 
Condicionante 3- Análise Físico-Química e Biológica dos efl uentes líquidos e Iodo (entrada e saída) da fossa que se encontra na Empresa, especialmente parâmetros de 
DQO, DBO, pH, temperatura e índices de relevância segundo normas específi cas para efl uentes líquidos, acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
de quem a elaborar - Prazo semestralmente, durante vigência da licença. Foi atendida parcial e insatisfatoriamente. Condicionante 4- Análise de efl uentes atmosféricos 
oriundos do uso de combustão de gás natural no setor produtivo, além de material particulado (área de armazenamento de farinhas, p. ex.) de acordo com legislação 
específi ca (DN COPAM 187/13, dentre outras), acompanhada de ART de quem o elaborar, com proposta de mitigações para o caso de limites serem excedidos. Prazo 
semestralmente, durante a vigência da licença. Foi atendida insatisfatoriamente. Condicionante 5- Apresentar outorga do poço artesiano. Prazo 180 dias. Condicionante 
6- Apresentar certidão de quitação das diretrizes de transporte. Prazo 30 dias. Ao se analisar os autos do Processo, verifi cou-se que o rol de Condicionantes necessitará 
ser atualizado, uma vez que não se verifi caram cumprimento de exigências quanto à avaliação de obtenção da LOC n. 005/16, bem como o Cumprimento de algumas 
das Condicionantes vigentes  conduz a novos textos referentes às que foram atendidas. Pelo exposto neste Parecer Técnico, análise dos autos do Processo e informações 
atualizadas junto a órgãos com ligação direta às atividades da Empresa, sinteticamente, sugere-se um novo Quadro de Condicionantes a serem cumpridas pela 
DANÚBIO no Anexo I. Condicionantes LOC 005/16 (a vigorarem da data de sua aprovação pelo COMAC). 1) Manter atualizado o Auto de Vistoria Final (AVCB) emitido 
pelo Corpo de Bombeiros. Prazo: Durante vigência da Licença. 2) Atendimento ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do seu responsável técnico, conforme Lei Complementar 188/2014, Arts. 51 e 73. Nota: devem-se constar dados de coleta/transporte/
destinação de lodo das fossas no PGRS. Prazo: 90 dias.           3) Análise Físico-Química e Biológica dos efl uentes líquidos e lodo (entrada e saída) das fossas que se 
encontram na Empresa, especialmente parâmetros de DQO, DBO (e suas efi ciências no STE), pH, temperatura, coliformes termotolerantes ou Escherichia coli, fósforo 
total, nitrogênio amoniacal total e índices de relevância segundo normas específi cas para efl uentes líquidos, acompanhada de ART de quem a elaborar. Prazo: 
Semestralmente, durante vigência da Licença.   4) Análise de efl uentes atmosféricos oriundos do uso de combustão de gás natural no setor produtivo, além de material 
particulado (MP) ou partículas totais em suspensão (PTS) (área de armazenamento/descarregamento de farinhas) de acordo com legislação específi ca (DN COPAM 
187/13 e Resolução CONAMA 03/1990, dentre outras), acompanhada de ART de quem o elaborar, com proposta de mitigações para o caso de limites serem excedidos. 
Prazo: Semestralmente, durante vigência da Licença2 5) Apresentar Projeto “AS BUILT” do Sistema de Tratamento de Esgoto (STE) com as seguintes informações:   a) 
Projeto em que as unidades de tratamento estejam compatibilizadas com o dimensionamento de fato, bem como a localização da rede coletora e das unidades de 
tratamento sobre o imóvel acompanhado de ART de quem o elaborar; b) Relatório com fotos constando tampas de inspeção dos tanques sépticos e dos fi ltros 
anaeróbios do STE implantado, conforme prescrito nas NBRs 7229/93 e 13969/97, bem como desativação/inertização da fossa próxima ao poço artesiano; c) Planta 
constando o Cadastro de Rede de Efl uentes Líquidos, desde a coleta até a disposição fi nal (rede coletora, sistema de separação de óleo, STE, diâmetros da rede etc); d) 
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Declaração de Responsabilidade Civil (conforme modelo no Anexo II) e a respectiva ART referente a operação do STE; e) Indicar em planta as coordenadas UTM da 
localização do STE (Datum SIRGAS 2000) e das fossas componentes. Prazo: 120 dias. 6) Relatório Fotográfi co das adequações para identifi cação do local de acesso ao 
poço artesiano com tampa e placa apropriada e resistente, cujo acesso seja facilitado. 30 dias. 7) Apresentar cópia da Autorização Noturna de Funcionamento 
atualizada. Prazo: 60 dias. 8) Laudo de liberação de obras de esgoto sanitário emitido pela COPASA ou então ingresso ao PRECEND. Prazo: 60 dias. 9) Laudo de 
Estanqueidade (segundo padrão CREA e atendendo-se à NBR 15526/2016, bem como à normatização específi ca e atualizada) dos tanques aéreos de gás GLP da 
Empresa, que contenha, pelo menos, os dados e estudos constantes no Modelo (Anexo III), acompanhado de ART de quem o elaborar. Prazo: 90 dias.   10) Apresentar 
cópia do Cadastro Técnico Federal (Certifi cado de Regularidade – CR) emitido pelo IBAMA/ICMBio. Prazo: Sempre que requisitado por fi scalização ou vistoria técnica.        
11) Apresentar solução quanto aos parâmetros acima dos permitidos por legislação pertinente de efl uentes líquidos (sólidos sedimentados e suspensos, bem como 
efi ciência para DBO e DQO). Prazo: 180 dias. Seguem as justifi cativas de SUGESTÃO de cada Condicionante no Anexo I: Condicionante 01: o AVCB possui validade a se 
exaurir antes do fi m de validade da LOC n. 005/16; Condicionante 02: a Empresa é obrigada por força de Leis Federal 12305/2010 e Complementar Municipal 188/2014 
(Arts. 51 e 73) a atender ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), em vez de cumprir com Automonitoramento de Resíduos (desta forma, deverá entrar 
com Processo de Atendimento ao PGRS nesta Secretaria); Condicionante 03: alteração no texto quanto aos parâmetros que faltaram nos Relatórios protocolados e 
submissão à DN COPAM 216/2017. Ademais, seu cumprimento poderá ser suspenso caso se atenda à Condicionante 08, por ser substitutiva; Condicionante 04: sutil 
alteração no texto quanto à sua redação, e submissão à DN COPAM 216/2017; Condicionante 05: previsão de alteração do Projeto pela localização de uma das fossas 
(denominada fossa 2, pelo que se entendeu de análise dos autos) ser próxima ao poço artesiano, o que fora solicitado como Informação Complementar; Condicionante 
06: comprovação do que fora solicitado como Informação Complementar e previsto como em execução pela Empresa; Condicionante 07: comprovação do que fora 
solicitado como Informação Complementar e previsto como em execução pela Empresa; Condicionante 08: confi rmou-se, em telefonema à COPASA no dia 23/04/2020, 
que existe rede pública de esgoto próximo à DANÚBIO, no cruzamento entre Av. das Américas e R. Hibisco (Coordenadas COPAGis UTM x5098914,472 y4790643,134), 
a aproximadamente 250-300 m de distância. A Empresa deverá atender à obrigatoriedade do Art. 96 da LC 103/2011 (Código Sanitário), realizando ligação à rede 
pública de esgotamento, se presente no logradouro; Condicionante 09: o Laudo apresentado em 02/06/2017 (fl s. 114, 120, 197-201) não contém informações mínimas 
exigidas pelo CREA e normatização pertinente; Condicionante 10: documento exigido por meio de diligências de Fiscalização Ambiental e/ou Vistoria Técnica, quando 
couber. Condicionante 11: parâmetros não atenderam aos limites exigidos, segundo se depreende dos resultados do Quadro 1. Face ao exposto neste Parecer Técnico, 
somos pelo deferimento da proposta de novas condicionantes à Licença Ambiental de Operação Corretiva (LOC) N. 005/16 da Empresa DANÚBIO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha as recomendações do parecer técnico. Encaminhar os autos para lavratura dos respectivos autos de infrações, 
sendo duas infrações, uma pelo item 3 e outra pelo item 4 das condicionantes pela tipifi cação do Item 8 do Anexo I do Decreto Municipal nº 11.292/2004 por violação 
ao Art. 18 da Lei nº 3.789/2003, uma infração pelo aferição do lançamento de esgoto acima dos limites legais, seja da efi ciência DBO e DBQO e sólidos sedimentados 
suspensos tipifi cado do item 02 do Anexo I do Decreto Municipal           nº 11.292/2004 por violação ao Art. 14 da Lei nº 3.789/2003, a depender de esclarecimentos 
técnicos da natureza dos efl uentes, cabe ainda a lavratura de auto de infração pela tipifi cação do art. 61 do Decreto 6.514/2008, caso tal lançamento decorra ou possa 
decorrer danos à saúde humana, mortandade de animais ou a destruição signifi cativa da biodiversidade, consigna-se por ora que não há tais detalhamentos sufi cientes 
para esta última. Janaína (empresa)- a empresa apresentou todas as condicionantes. Esta condicionante de 01/2019 que foi relatado que não foi apresentado, ela foi 
apresentada em 16/01/2019, tenho cópias dos protocolos. Todos os prazos que não puderam ser cumpridos foram solicitados prorrogação de prazo. A empresa desde o 
ano de 2018 vem apresentando esta documentação e somente 2 anos após a Secretaria se manifesta falando que ela não esta apresentando a contento alguns 
documentos como ART e Certifi cados do INMETRO. Este certifi cado do INMETRO vai junto com todas as analises das empresas.      A ART nunca foi solicitado, nem no 
processo ambiental e nem nas analises. Então se em 2018 a Secretaria tivesse se manifestado contra a falta destes documentos já teria prontamente atendido. Quero 
relatar e confi rmar que a empresa tem sim apresentado todas as condicionantes e quando não ela pede um prazo. Nem sempre a empresa tem a resposta destes prazos 
da Secretaria de Meio Ambiente. Técnico Gilmar- eu apenas vi o que esta nos autos do processo. Se tem alguma condicionante que foi protocolada e não consta nos 
autos, a empresa poderá usar como sua defesa. Presidente Tércio-  peço ao Superintendente Eduardo para verifi car se tem algum documento que foi protocolado e não 
foi ajuntado ao processo. Mas vai ser encaminhado para o jurídico. Colocou em votação, o qual foi aprovado. Voto contra do conselheiro Adilson e da conselheira 
Cecília, que justifi cou o voto contra, é uma empresa de alimentos que tem um poço artesiano ao lado de uma fossa, sendo que tem rede de esgoto, é muita irresponsa-
bilidade da empresa manter este poço ou invés de fazer o enquadramento aos interceptores da Copasa. Por isto o meu voto é contra. 5- Econ Participações S/A - Julga-
mento do pedido de Licença Ambiental Concomitante (LAC 2). Processo Nº 01878/2020-03A. O técnico Roberto fez a apresentação. Trata-se de um loteamento e a fase 
de licenciamento dele é LP é LI. O proprietário deste empreendimento é Econ Participações S/A, A ECON PARTICIPAÇÕES S/A é uma holding de instituições não-fi nancei-
ras sediada na Rua Santa Rita Durão, nº 444, 2ª andar, Bairro Savassi, Belo Horizonte. Sendo que como Holding patrimonial a ECON PARTICIPAÇÕES S/A pretende 
empreender em seus imóveis localizados na cidade de Contagem. Mostrou Slides. Descrição dos imóveis: - Área de 194.280 m², mais ou menos, situada no lugar 
denominado “quarenta alqueires” conforme o registro geral de imóvel, matrícula nº 83.069, do cartório de Registro de imóveis (CRI) da Comarca de Contagem. - Área 
com 105.078,51 m², situada no lugar denominado “Bitácula”, conforme o registro do imóvel, matrícula nº 83.060, do cartório de registro de imóveis da comarca de 
contagem. - Área com 38.000,00 m², área com 37.700 m² e lote de terreno com 300 m², todos situados no lugar denominado Bernardo Monteiro, conforme o registro 
geral de imóvel, matrícula 83.061, do cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem. O conjunto de imóveis possuem alinhamentos para as vias Via Expressa 
Contagem, Avenida João César de Oliveira e Rua Bernardo Monteiro. Sendo a entrada principal situada a Avenida João César de Oliveira, nº 5365, Bitácula/Bernardo 
Monteiro. Em 2018 a ECON PARTICIPAÇÕES S/A iniciou o processo de licenciamento ambiental com pedido de Licenciamento Ambiental Simplifi cado (LAS/Cadastro). No 
entanto, conforme §5º, do art.8º    “O órgão ambiental competente, quando o critério técnico assim o exigir, poderá, justifi cadamente, determinar que o licenciamento 
se proceda em quaisquer de suas modalidades, independentemente do enquadramento inicial da atividade ou do empreendimento, observada necessidade de 
apresentação dos estudos ambientais especifi camente exigidos e respeitado o contraditório” (DN 217/17, Estado de Minas Gerais). Neste sentido, a critério técnico 
optou-se pelo licenciamento LAC2 no qual será efetuada a análise da LP com posterior análise concomitante das etapas de LI e de LO do empreendimento. Foi liberado 
licença prévia LAC 2 (LP) nº 19/19, com validade até 14/10/2024, as condicionantes foram: 1- Anuência da Agência Estadual e da SMDUH. 2- Cópia do documento 
autorizativo para intervenção ambiental (DAIA): a) Autorização para movimentação de terra (Município de Contagem); b) Autorização para supressão arbórea 
(Município de Contagem); c) Autorização para intervenção em área de preservação permanente (Município de Contagem). 3- Declaração Municipal (uso ocupação do 
solo-RIBI); 4- Documento expedido pelo Estado atestando a conformidade com relação as áreas contaminadas e da desativação das atividades desenvolvidas anterior-
mente no imóvel.           Item 1- Foi apresentado cópia do ofício do Estado de Minas Gerais – OF.Nº 198/2019 e cópia do ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação – C.I. DIPS Nº 24/2020, ambos informando que o loteamento Inova Parque foi atestado. Com relação as DAIAS:        Item 2.a)- Foi 
apresentado cópia da Autorização de Movimentação de Terra – Autorização Ordinária 007/2020. 2.b)- Foi apresentado cópia das autorizações de supressão arbóreas de 
122 e transplante de 20 espécimes arbóreos (18 Palmeiras Imperial e 02 Pinheiros). Processo Administrativo 01821/2019-03A. 2.c)- Foi apresentado cópia da DAIA nº 
0005/2020 de intervenção em área de preservação permanente na hipótese de utilidade pública e baixo impacto. Item 3- O loteamento Inova Parque encontra-se 
aprovado conforme Decreto Municipal nº 1.300 de 27 de novembro de 2019. Item 4- Com relação ao item 4 foi emitido, pela GERAC/FEAM, documento classifi cando a 
área como reabilitada para o uso Comercial/Residencial. Podendo, portanto, a área ser parcelada desde que atenda as seguintes recomendações: - Área de restrição e 
controle de uso da água subterrânea. - Se durante a escavação no terreno for identifi cado resíduo na área, a empresa responsável deverá dar o destino correto de 
acordo com sua característica, reavaliar a área, e seguir as normas de segurança para os trabalhadores de obras. - verifi car a efi cácia das medidas de controle 
institucional e da atenuação das concentrações residuais, deverá ser executado o monitoramento periódico da água subterrânea para acompanhamento das concentra-
ções dos compostos químicos de interesse na área. Desta forma um plano de monitoramento deverá ser protocolado na FEAM. A equipe interdisciplinar da SEMAD-
-Contagem sugere o deferimento desta Licença Ambiental na fase de Licença de Instalação e Operação, LAC2/LI+LO, para o empreendimento para a atividade de 
“Loteamento do solo urbano, exceto distritos industriais e similares”, no município de Contagem, Minas Gerais, vinculada ao cumprimento das condicionantes 
propostas. Condicionantes: 1) Cópia do plano de monitoramento protocolado na FEAM. Prazo: 60 dias. 2) Cópia dos relatórios de monitoramento das águas subterrâ-
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nea para o acompanhamento das concentrações dos compostos químicos de interesse na área. Prazo: Conforme informado no plano. Dr. Fábio- é um parecer único, 
sugerimos a aprovação da licença. Trata-se de uma LAC 2/LI+LO com o prazo de 10 anos.  Conselheira Cecília- esta área já esteve no Comac é uma área contaminada. 
Gostaria de saber se o Estado mandou declaração dizendo que a área esta descontaminada. Vai ter famílias ali, movimentação de terra, esta terra pode estar contami-
nada. Na margem da Via Expressa tem um Córrego. Sugestão minha, que façam uma analise ali para ver como esta o solo. É uma coisa muito séria. Presidente 
Tércio- fazendo um esclarecimento, foi cobrado da empresa que apresentasse da empresa que anteriormente existia lá, Gerdau, que apresentasse para os locais onde 
havia armazenamento de algum tipo de resíduo, que apresentasse um estudo de investigação do solo. Parte deste estudo já foi apresentado, parte deste estudo já foi 
apresentado. Nós participamos de uma reunião no Estado com a empresa não há indícios de contaminação. Tudo isto é preventivo. Conselheira Cecília- gostaria que 
encaminhasse para os emails dos conselheiros esta declaração. Presidente Tércio- é do Estado mas vamos providenciar. Conselheira Cristina- também acho que é um 
loteamento muito complicado, colocar as famílias em risco. Quais serão as compensações para o Bairro Bernardo Monteiro, as escolas já estão lotadas, no parecer só 
tem 15 mil metros para área institucional, isto não dá.  É loteamento que vai trazer mais problemas do que soluções, não neste momento mas no futuro. Eu gostaria de 
saber porque a licença está também no Estado. Porque é uma área de APA? Conselheiro César- minha dúvida é que não vi condicionante falando a respeito da 
compensação da Lei do SNUC. Técnico Roberto- com relação a área contaminada é do Estado. No caso do município de Contagem foi delegado ao município de 
Contagem licenciar os empreendimentos no tocante meio ambiente. Dentro deste contrato Estado/Município a coisas que o município licencia outras não. Solicitamos 
que o empreendedor entrasse com o processo no Estado. O Estado verifi cou que não havia impedimento para loteamento naquela área, considerou também uma área 
reabilitada. Existe vários problemas naquele Córrego. Conselheira Cristina- quantos lotes serão plantados lá? Técnico Roberto- mostrou Slides, mais ou menos 20 lotes. 
Conselheira Cristina- quais as compensações ao impacto que vai ser gerado. Eduardo (SEMAD)- em relação ao que o conselheiro César levantou, em relação a 
compensação, o SNUC   este empreendimento em si não é Classe 5 e nem Classe 6, ele é porte pequeno. Portanto ele era passível ao licenciamento LAS/RAS. Foi 
reconduzido para LAC 2 somente pela complexidade de uma possível contaminação do solo pela atividade anterior. Foi investigada e já foi apurada, pela gerência de 
áreas contaminadas da SUPRAM a qual nós somos conveniados e assim podemos dar prosseguimentos. Portanto não há previsão de medidas compensatórias pela lei 
SNUC para este empreendimento. Dr. Fábio- ratifi co as palavras do Eduardo. Conselheira Cristina- na primeira reunião do COMAC, onde começou este processo de 
licenciamento, ainda tinha uma dúvida em relação a empresa já ter encerrado as suas atividades como empresa, isto já resolveu?  Eduardo (SEMAD)- sim. A Gerdau já 
deu entrada na documentação, na SUPRAM para o encerramento das atividades dela no município de Contagem (na região do centro de Contagem). Ela só vai ter a 
conclusão pelo encerramento defi nitivo quando ela concluir que este automonitoramento das aguas subterrâneas. Conselheira Cristina- ainda tem esta dúvida das 
águas subterrâneas eu contei os galões vai dar uns 40, onde funcionava 1 empresa agora vai dar 40 empresas mais 20 lotes. Pelo tanto de galpões todas as árvores 
serão derrubadas, é uma região com muitas árvores. Então este impacto vai ser ruim para quem mora lá. Que tipo de compensação que vai ser feita para estas pessoas 
que moram lá com este tanto de empreendimento que agora vai aparecer no bairro que antes era só uma empresa. Presidente Tércio- na realidade não esta previsto 
este tanto de empreendimento. São lotes que serão vendidos que podem sim ser ocupados por empresas para atividades comerciais. A previsão é que seja uma área 
mais voltada para residências, comércio e serviços. Não é uma área industrial como esta se pensando. Sobre as árvores 90% fazem parte da cortina verde, eucaliptos, 
muitos deles serão preservados. Na parte da implantação do empreendimento, posteriormente cada atividade será licenciada. Conselheira Cristina- muitas árvores serão 
retiradas e não vai ter compensação? Presidente Tércio- as árvores na parte da Via Expressa a grande maioria serão reservada. Técnico Roberto- parece que está 
havendo uma dúvida, as espécies são eucaliptos não tem nada a ver com matas nativas. Presidente Tércio- trata-se da cortina verde do empreendimento. Conselheira 
Cecília- algumas árvores, as palmeiras estão sendo transplantadas também. Presidente Tércio- isto mesmo, algumas palmeiras serão transplantadas e a área institucio-
nal na frente será implantada a estação central do móvel da João César. Se houver plantio em compensação que sejam feitas de espécies nativas e nas áreas de APP e 
nas áreas verdes. Contudo não é uma responsabilidade da secretaria. Conselheiro César- vamos colocar em votação a questão da compensação do SNUC. Porque vai 
haver um signifi cativo impacto ambiental. Esta localizado na Bacia APA Vargem das Flores. Vamos ter uma área de impermeabilização muito grande. Vai afetar o 
climático. Fora a questão da supressão de vegetação, fora a questão de intervenção em APP. Coloque em pauta o julgamento da questão da compensação do SNUC, da 
Lei 9985. Acho que cabe neste caso. Presidente Tércio- este caso é um licenciamento que seria simplifi cado, nós que enquadramos ele para cobrar os estudos mais 
complexos. Temos feito isto em qualquer empreendimento de parcelamento do solo, nós tivemos este entendimento que deve ser melhor apresentado, independente 
de estar abaixo dos 100 hectares, como é proposto na lei Estadual da DN 217. Conselheira Cecília- este empreendimento esta em 2 bacias. Esta na Bacia da Pampulha e 
na Bacia do Maracanã. Presidente Tércio- ele esta próximo ao divisor de bacias. Outra coisa que temos que estabelecer que existe a Bacia Hidrográfi ca Vargem das 
Flores, existe a APM, que no caso do empreendimento ele esta fora da APM. Esta dentro da Bacia, OK,  mas esta dentro da Bacia de reversão de esgoto também. Esta 
contemplado em uma parte do município que já esta toda urbanizada e que cabe todos os cuidados, mas ele esta fora da APM. Colocou em votação, o qual foi 
aprovado com  2 votos contras dos conselheiros Adilson e Cecília. Conselheira Cecília- pediu para fazer outra reunião com os outros itens, pois a pauta está muito 
extensa, vai passar de 13:00hs. Ela tem outra reunião Comitê do Velhas. Se pudesse tirar a Paraopeba Participações, a pauta esta extensa. Os conselheiros Adilson e 
Cristina concordaram com o pedido da Conselheira Cecília. Presidente Tércio- o processo da Paraopeba é uma licença de Operação na verdade. Ela obteve licença prévia, 
licença de instalação na SUPRAM. Agora com a ampliação do convênio do Município veio a licença de operação. O empreendimento já está todo instalado, tem asfalto, 
tem água, tem luz. Eles pediram esta licença é para incorporação na caixa econômica federal, para permitir o fi nanciamento, por isto o Ad Referendum. É um 
loteamento que já esta implantado, já estão vendendo lotes a algum tempo. Eduardo vai apresentar, é uma coisa bem sucinta. Não tem nenhum impacto, a única coisa 
que tem que ver é o cumprimento de 2(duas) condicionantes que estavam pendentes. Conselheiro Adilson- sugeriu que a reunião continue num outro dia. Presidente 
Tércio- proposta de encerramento da reunião. Gostaria de encerrar esta reunião 13:20min., mais 40min. de reunião. Vamos colocar em votação proposta de encerrando 
da reunião 13:00hs. ou 13:20min. Conselheiros: Danielle - 13:20min. Leonardo - 13:20min.  Thaís- 13:20min. Fabiana- 13:20min.  Cecília- 13:00. Adilson - 13:00.  César 
- 13:00.  Então seguiremos até 13:20min., para encerrar. 6- Paraopeba Participações S.A - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LO de Operação. 
Processo       Nº 06048/2020-03A.(Ad Referendum). Eduardo (SEMAD) - fez a apresentação é um parecer único. O processo administrativo visa a obtenção da Licença de 
Operação por parte da para o empreendimento SPE ESTANCIA DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA de “Loteamento do solo urbano para fi ns exclusivos ou 
predominantemente residenciais”, código       E-04- 01-4 na 217/17 do COPAM, no município de Contagem/MG, classifi cado como de Classe 4. Mostrou Slides. O 
processo está instruído com a documentação exigível pela legislação pertinente, estando apto assim a ser analisado. O Formulário de Caracterização do Empreendimen-
to fora corretamente preenchido. Foram protocolados todos os documentos exigidos no Formulário de Orientação Básica – FOB. Não haverá uso de recurso hídrico 
estadual. Não haverá nova supressão de vegetação sendo que já houve Autorização para Intervenção Ambiental concedida no âmbito da LP+LI vigente. O imóvel 
encontra-se em área urbana, motivo pelo qual não se faz necessário seu cadastro no CAR. O empreendimento obteve a licença de instalação-  Certifi cado LI nº 
086/2014 – SUPRAM-CM concedido em 28/10/2014, com condicionantes, e tem validade de 6 anos (até 28/10/2020). Foi realizada vistoria pela equipe técnica da 
SEMAD Contagem no empreendimento em 15 de julho de 2020.O loteamento possui área de 50,21 ha. Destina-se ao uso residencial unifamiliar, com 470 lotes de 
tamanho mínimo de 1.000,00 m², destinados à população de média a alta renda. Mostrou Slides.                             O empreendimento foi aprovado em 05/02/2019 
atendendo ao indicado nas Diretrizes Municipais e também nas Diretrizes Metropolitanas, com destaque para a proibição do parcelamento em APP’s, áreas com 
declividade superior a 47% (áreas com declividade entre 30% e 47% é permitido o parcelamento mediante comprovação técnica de segurança e estabilidade do solo), 
áreas alagadiças e sujeitas a inundações ou onde as condições geológicas não aconselham as edifi cações, área aterrada com material nocivo a saúde, onde for técnica 
ou economicamente inviável a implantação de infraestrutura básica, áreas de preservação ecológica e áreas correspondentes as unidades de conservação. As Diretrizes 
Metropolitanas defi niu como áreas de APP e não edifi cantes as áreas com declividades acima de 47%, as faixas de 30m de cada lado ao longo dos cursos d’água e um 
raio de 50m nas nascentes. De acordo com o projeto urbanístico apresentado no EIA, o loteamento será composto por 470 lotes conformados em 31 quadras, 3 áreas 
institucionais, 5 áreas verdes e sistema viário. O projeto viário atende a todos os lotes previstos para o loteamento, sendo composto pela via coletora que dá acesso ao 
empreendimento e vias locais utilizadas como circulação interna do empreendimento.                 A pavimentação das vias foi realizada com CBUQ – Concreto Betumino-
so Usinado a Quente. Foi executado o plano de arborização urbana que considerou a função ecológica e estética da arborização viária, e também a compatibilização 
com o sistema elétrico, abastecimento de água e esgoto, sinalizações e futuras edifi cações do empreendimento. O projeto de arborização foi apresentado com a 
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locação e quadro de todas as espécies propostas, conforme a legislação municipal de Contagem. O fornecimento de água será feito pela COPASA. O Sistema de 
Drenagem Superfi cial foi elaborado visando o rápido escoamento das precipitações, de forma a garantir boas condições de transito no empreendimento. Para tal, 
empregou-se estruturas convencionais de drenagem, constituídas por sarjetas, bocas de lobo, galerias e estruturas de descarte. Nos pontos de descarte das águas 
pluviais, foram empregadas estruturas de dissipação de energia, uma vez que o lançamento das águas pluviais sem esse sistema de controle poderia causar erosão nas 
margens dos talvegues receptores. Os resíduos domésticos serão coletados pela Prefeitura de Contagem. Durante a implantação do empreendimento, todos os resíduos 
produzidos foram encaminhados para empresas devidamente licenciadas. O fornecimento de energia elétrica é feito pela CEMIG. Cumprimento das condicionantes da 
LI: 1- apresentar termo de recebimento da Rede de Abastecimento emitido pela COPASA. Prazo: Na formalização da LO. Situação: cumprido parcialmente. Protocolado a 
entrega das obras na concessionária COPASA, atestando a completa execução dos serviços. 2- apresentar Termo de recebimento da Rede de Iluminação Pública emitido 
pela CEMIG. Prazo: Na formalização da LO. Situação: parcialmente cumprida. Protocolado ofício, comunicando que 100% das obras foram concluídas da concessionária 
CEMIG. 3- apresentar Termo de recebimento de obra emitido pela Prefeitura de CONTAGEM. Prazo: Na formalização da LO. Situação: cumprida. Foi comunicado pela 
Transcon , Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, atestando a completa execução dos serviços e obras. 4- apresentar Projeto Urbanístico aprovado 
pelo Município e pela Agência Metropolitana. Prazo: Na formalização da LO. Situação: cumprida. 5 - apresentar manifestação manifestação do IPHAN para a fase de LO 
e portaria publicada no Diário Ofi cial da União, autorizando a continuidade dos Estudos Arqueólogicos para a Área do Empreendimento, conforme Portaria IPHAN 
230/2002. Prazo: Na formalização da LO. Situação: cumprida. Conforme processo IPHAN nº 01514.002291/2013-76 iniciado em 2013. 6 - executar programa de 
comunicação social com envio semestral dos relatórios trimestrais. Prazo: Durante a vigência da Licença de Instalação Situação: cumprida. 7- executar programa de 
Educação Ambiental, conforme DN 110/2010. Deverá ser apresentado anualmente os Relatórios Semestrais. Prazo: Durante a vigência da Licença de Instalação. 
Situação: cumprida. 8 - executar programa de gerenciamento de resíduos sólidos e efl uentes líquidos conforme item 2 do Anexo II. Todos resíduos e efl uentes deverão 
ser coletados e destinados para empresas licenciadas. Prazo: Durante a vigência da Licença de Instalação. Situação: cumprida. 9- executar programa de recuperação de 
áreas degradadas,com apresentação semestral dos relatórios trimestrais. Prazo: Durante a vigência da Licença de Instalação. Situação: cumprida. 10 - executar 
programa de monitoramento da qualidade da água, com apresentação semestral dos relatórios mensais conforme item 1 do Anexo II. Prazo: Durante a vigência da 
Licença de Instalação. Situação: Cumprida. 11 - executar programa de monitoramento da qualidade do ar, com apresentação semestral dos relatórios mensais conforme 
item 3 do Anexo II. Prazo: Durante a vigência da Licença de Instalação. Situação: Cumprida. 12 - executar programa de monitoramento de ruídos, com apresentação 
semestral dos relatórios mensais conforme item 4 do Anexo II.  Prazo: Durante a vigência da Licença de Instalação Situação: Cumprida. 13 - executar programa de 
preservação do patrimônio natural e paisagístico, com apresentação semestral dos relatórios trimestrais. Prazo: Durante a vigência da Licença de Instalação. Situação: 
Cumprida.                  14 - executar programa de monitoramento dos processos erosivos, com apresentação semestral dos relatórios mensais. Prazo: Durante a vigência 
da Licença de Instalação. Situação: Cumprida. 15 - executar projeto técnico de reconstituição da fl ora, com apresentação de relatórios anuais.  Prazo: Durante a vigência 
da Licença de Instalação. Situação: Cumprida. 16 - protocolar no regional do Instituto Estadual de Florestas - IEF, solicitação para abertura de processo de cumprimento 
da compensação prevista na Lei da Mata Atlântica 11.428/2006 e no Decreto Federal 6.660/2008. Prazo: Apresentar a SUPRAM CM comprovação deste protocolo 60 
dias a partir da data de concessão da LI. Situação: Cumprida. 17 - apresentar quitação da compensação por supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica. Prazo: Na 
formalização da LO. Situação: Cumprida. Foi solicitado alteração do prazo de entrega da condicionante 17. Mas a compensação foi feita dentro da área do próprio 
empreendimento, conforme PTRF apresentado e aprovado pelo IEF conforme ofi cio de 24 de janeiro de 2017 juntado aos autos. 18 - protocolar na SUPRAM CM, 
proposta para aprovação de cumprimento da compensação prevista na Resolução CONAMA Nº 369/2006 (compensação por intervenção em APP) acompanhada de 
PTRF, a ser implementada no período chuvoso subseqüente. Prazo: 60 dias a partir da data de concessão da LI. Situação: Cumprida. 19- apresentar quitação da 
compensação por intervenção em APP. Prazo: Na formalização da LO. Situação: Cumprida. Conforme ofício     nº 007/2017 do IEF. Conforme demonstrado nas 
condicionantes 16, 17, 18 e 19 o empreendimento apresentou propostas de compensação pela supressão de vegetação e intervenção em APP. Assinou o TCA 
2101010510315 com o IEF, dentro do processo de licenciamento ambiental PA                           nº 2582/2008/003/2014 e comprovou a quitação integral. Condicionan-
tes: 1- Apresentar Termo de Recebimento da Rede de Abastecimento de água e da Rede de Esgotamento Sanitário emitido pela COPASA. Prazo: 120 dias após a 
concessão da licença. 2- Apresentar Termo de Recebimento da Rede de Iluminação Pública emitida pela CEMIG. Prazo: 120 dias após a concessão da licença. Sugere o 
deferimento desta Licença Ambiental na fase de Licença de Operação, para o empreendimento LOTEAMENTO ESTANCIA DO LAGO, da SPE ESTANCIA DO LAGO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA para a atividade de “loteamento do solo urbano para fi ns exclusiva ou predominantemente residenciais”, pelo prazo de 10 anos, 
vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. Dr. Fábio- trata-se de um parecer único, jurídico é pelo deferimento da licença. Conselheira 
Cristina- anteriormente qual era o zoneamento? Eduardo (SEMAD)- ZEU 3. Conselheira Cristina- qual o tamanho do lote? Eduardo (SEMAD)- 5 mil metros. Conselheira 
Cristina- todo o processo já aconteceu sem passar por aqui. Agora que estamos em contato com este processo. Estou vendo este loteamento, já fui lá dentro para ver o 
que estava acontecendo. No momento de instalar a licença de operação, os lotes são de mil metros. Sendo que todo processo anterior não era para ser lotes de mil 
metros e sim de 5 mil metros, que era o que a Lei previa quando ele iniciou o processo em 2014. O novo Plano Diretor é de fi nal de 2017 prorrogado em 2018, então 
tem um problema nesta licença. Outra coisa a compensação vai toda para o Estado, mas o impacto é aqui em Contagem, e a compensação não é aqui em Contagem. 
Eu gostaria de um esclarecimento sobre isto. Eduardo (SEMAD)- a questão é a seguinte, nós herdamos este processo. Ele poderia ter continuado Classe 5. Se ele tivesse 
entrado com licença de operação no Estado antes da renovação do Convênio, que agora somos responsável por Classe 5, ele continuaria e concluiria no Estado. As 
compensações iniciais foram para o Estado  (LP e LI). Se entrassem hoje seriam passíveis de LP, LI, LO, as compensações seriam todas do Município de Contagem. Não 
acredito que a SEMAD Estadual não esteja com estas compensações olhando para as questões ambientais que o município necessita. O Estado tem investido no 
município nesta questão ambiental. Nós temos uma boa relação com o Estado. Poderíamos estar com estes recursos para aplicar em Contagem diretamente, mas 
infelizmente o licenciamento LP e LI foi no Estado. Pegaram esta compensação e vai aplicar no Estado. Conselheira Cristina- quando o licenciamento é iniciado em 2014, 
ele teria que ser de 5 mil metros. Agora ele é de mil metros. Esta licença não está correta, ela deveria ser corrigida. Agora com o novo Plano Diretor que está sub judice 
por ação do Ministério Público o qual solicitou a nulidade do referido plano. Sim, poderia ter lotes menores. Quando o processo iniciou  era 5 mil metros, então esta 
licença não esta correta, tem que ser no mínimo uma licença corretiva, tem que corrigir isto. Eduardo (SEMAD)- confi ando que o processo anterior no Estado correu  
dentro da maior normalidade mais confi rmando e corrigindo da Lei 82 o lote mínimo era entre mil e 2 mil. No licenciamento no Estado a previsão foi para lote de 2 mil.  
Agora em 2019 teve a reaprovação para lotes de       2 mil metros em decorrência da lei 248. Inicialmente foi licenciado para 2 mil metros que a lei permitia. No caso 
deles 2 mil metros, aprovados dentro da lei 082 de 2010, lei de uso e ocupação do solo anterior. Confi rmando não foi aprovado fora dos padrões. Com a reaprovação 
eles entraram na SMDUH foi aprovado o lote de mil metros quadrados. Conselheira Cristina- então os mil metros foi aprovada na Agência Metropolitana. Eduardo 
(SEMAD)- sim. Conselheira Cristina- esta área esta dentro da DN. Eduardo (SEMAD)- sim. Presidente Tércio colocou em votação, o qual foi aprovada com 3 votos contras 
dos conselheiros: Adilson, Cecília e César que justifi cou seu voto, com base no que a Cristina falou em relação ao processo que existe hoje no Ministério Público, esta 
ação civil pública, não me sinto a vontade em votar. 9- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Requerimento 
Interno Nº 004221. Técnica Fernanda fez a apresentação. Endereço: Rua Eucalipto S/Nº, Bairro Colonial, Contagem/MG. A primeira vistoria técnica foi realizada no dia 
29/05/2020. Objetivo: avaliação do requerimento de supressão para fi nalidade de pavimentação em via pública. Mostrou Slides.  Hoje o pedido é para a supressão dos 
Jacarandás. Mostrou Slides. Dia 02/07/2020 foi realizada a segunda vistoria pelos técnicos desta Secretaria de Meio Ambiente acompanhada pelo engenheiro da 
Secretaria de Obras objetivando identifi car os espécimes presentes na área. A área onde se pretende realizar as supressões é uma área particular e faz parte da APE 
(Área de Proteção Especial) Estadual Bacia Hidrográfi ca do Reservatório de Vargem das Flores de acordo com a Plataforma IDE Sisema. A área em questão é uma região 
com fi tofi sionomia de transição dos biomas Mata Atlântica e Cerrado considerada ecótono. Embora considerada uma via ofi cial percebeu-se in loco loteamentos 
irregulares á margem da Rua Eucalipto impossibilitando a pavimentação dentro dos padrões de metragem estipulada, por isso foi solicitado a esta Secretaria de Meio 
Ambiente à supressão de árvores. Autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem (COMAC) para supressão dos espécimes Jacarandá-da-bahia 
(Dalbergia nigra) listado como espécie ameaçada de extinção, na categoria vulnerável, conforme Portaria MMA N°443, de 17 de Dezembro de 2014. Compensação 
ambiental a ser defi nida por esta Secretaria, respaldada no Decreto Municipal 1.030/2008. Apresentação de documento autorizativo por parte do proprietário do 
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terreno a respeito das supressões a serem realizadas. Conselheira Cecília- os pés de Jacarandá podem ser transplantados e como esta estes indivíduos? Vi que lá na 
realidade a mata é de área do cerrado, lá tem Cagaiteira, Aroeira, Pau Combo, árvores do cerrado, e nós sabemos como está a situação do nosso cerrado, as Cagaiteiras 
e os Jacarandás é possível de transplantar? Porque a Cagaiteira esta começando a fi car em extinção. Técnica Fernanda- vai tentar. Conselheiro Adilson- este  é um 
loteamento vago? Esta área é particular? Técnica Fernanda- esta área é particular. Presidente Tércio- respondendo ao Sr. Adilson, o loteamento Colonial foi aprovado e 
esta Via em questão Rua do Eucalipto foi aprovada com a caixa de 12 metros como era recomendado, só que o proprietário do terreno vizinho, que é a área onde estão 
as árvores, eles avançaram a cerca deles  para dentro da área da Via. O que a Prefeitura esta fazendo é manutenção da Via, esta retomando a largura ofi cial da Via. 
Aprovado no projeto de loteamento do Bairro Colonial. Como o dono do imóvel chegou a cerca no máximo que ele quis para frente. Então fi cou esta parte da calçada 
dentro da cerca dele. A cerca agora foi colocada no local que ela deveria estar. OK. Vamos colocar em votação, o qual foi aprovada com um voto contra do conselheiro 
Adilson. Conselheira Cecília- vota a favor com as condicionantes proposta de encaminhamento. Presidente Tércio- conforme combinado, já passamos das 13:20min. 
restam alguns processos desta mesma pauta. Coloco para os conselheiros a continuação ou hoje a tarde, ou amanhã 9:00hs., ou quarta-feira 9:00hs. Somente 
continuidade desta pauta: 8) Kuttner do Brasil Equipamentos Siderúrgicos Ltda. - Julgamento do pedido de renovação da Licença Ambiental - LAC 1. Processo Nº 
20325/2018-03A. - 10) Santa Clara Comércio e Empreendimentos Ltda. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Requerimento Interno Nº 4107. 11) Márcio dos 
Santos Almeida - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Requerimento Interno Nº 4.244. - 12) Túlio Eduardo Mesquita Nunes - Julgamento do pedido de 
supressão arbórea. Requerimento Interno Nº 4.266. - 13) AP Ponto Construção e Incorporação Ltda. - Julgamento do pedido de supressão arbórea.  Requerimento 
Interno Nº 04051. - 14) AP Ponto Construção e Incorporação Ltda. - Julgamento do pedido de supressão arbórea.  Requerimento Interno Nº 4096. 15) Neocasa Epo 
Empreendimentos - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Requerimento         Nº 28512. - 16) Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Conselheira Cristina- pe-
diu próxima segunda-feira. Presidente Tércio- colocado em votação, o qual fi cou decidido para segunda-feira (10/08/2020), horário: 9:00hs. Agradeceu a presença de 
todos e encerrou a Reunião. Conselheira Fabiana- pediu para mandar o Link da reunião por email.

ATA DA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2020
No dia 14 de setembro de 2020, às 09:00 horas, realizou-se a 243ª Reunião Ordinária do COMAC de 2020.  A Reunião foi ON LINE. Compareceram à reunião o 
Presidente do COMAC, Tércio de Sales Morais; Eduardo Eustáquio de Morais (Subsecretário da SEMAD); Fábio Silva Azevedo (assessor jurídico); os conselheiros: Danielle 
Rodrigues Soares Máximo, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Sérgio Ricardo Siebler Gomes, representante da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico; Adilson Pereira dos Santos e Cristina Maria de Oliveira, representantes dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias 
profi ssionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem; Júlio Alves Rios e Henrique Damasio Soares, representantes do Centro Industrial e Empresarial 
de Minas Gerais (CIEMG); Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do Meio Ambiente, com atuação 
no âmbito do Município de Contagem; César Moreira de Piava Rezende, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; 
Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem - ACIC. Clair José Benfi ca, representante da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos. Funcionários da SEMAD: Leonardo Torres, Maria José Fonseca, Rômulo Henrique Rocha, Marcus Vinícius Rodrigues Camillo e Marise de Cássia 
Gonçalves. O Presidente Tércio deu bom dia a todos, conferiu quórum e iniciou a reunião lendo a pauta da reunião. 1- Aprovação da Ata da 242ª Reunião Ordinária do 
COMAC e Ata da 2ª Reunião Extraordinária do COMAC. Aprovadas.             Sr. César (Gerência de Regularização de Atividades Florestais do IEF)- fomos convidados para 
participar desta reunião, para falar um pouquinho das compensações do Convênio que o Município de Contagem assinou com o Estado de Minas Gerais. Este Convênio 
no Município é o Estado passou esta competência para o Município realizar. O Município vai apenas aplicar a legislação, é como se o Estado tivesse fazendo, entretanto 
é o Município. Ele deve observar a legislação que vai regulamentar todas as intervenções da Mata Atlântica dentro da legislação, é a Lei 11.428, Lei Federal, Decreto 
Federal 6660 de 2008. Temos também o Código Florestal, 1.922 de 2013 e também o Decreto Estadual 47749. Esta legislação que o município deve seguir. Quanto a 
compensação, ela é prevista na lei 11.428  e o Decreto 47749 de novembro do ano passado. Qual é a porcentagem? Qual o percentual que deve ser compensado? 
Neste caso esta compensação, deve ser do Bioma Mata Atlântica, deve ser na proporção de 2(dois) para 1(uma) ou seja a cada equitar que sofre intervenção deve 
recuperar, preservar 2(dois) equitares. Quanto a compensação quais são as exigências que a leis e os decretos trazem, pode acontecer em qualquer município que tenha 
o Bioma Atlântica. Qual a restrição que traz para agente? Que seja da mesma Bacia Hidrográfi ca de preferência da mesma Bacia Hidrográfi ca Federal e Sub Bacias. São 
áreas que tevem conter similaridades, características ecológicas. E a lei vem trazer que devem ter  similaridades fl orística. Nas maiorias dos casos nós pedimos um 
inventário fl orístico da área que esta sendo proposta como compensação ou da área que vai sofrer intervenção, para comparar e ver se existe similaridade fl orística. Isso 
tudo esta no artigo 17 da lei 11.428. Um ponto que é muito importante no município de Contagem, são os artigos 30 e 31 da Lei 11.428, fala o seguinte para os casos 
de loteamento ou edifi cação existe uma restrição adicional, que esta compensação não pode acontecer em qualquer município, ela tem que acontecer no mesmo 
município que esta ocorrendo a intervenção ou na mesma região metropolitana. Se não tiver uma área se a pessoa comprovar que não tem esta possibilidade, é aceito 
que ela faça a recuperação, sempre respeitando o percentual de 2(dois) para 1(uma). Conselheira Cristina- quem é responsável pela manutenção desta compensação? 
César (IEF)- a área da compensação é uma área privada. Manutenção desta área preservada é de competência é do proprietário. Não transfere esta responsabilidade 
para o Estado. Ele não faz doação da área para o Estado. Conselheira Cristina- ela vira uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural)? César (IEF)- não, o valor 
dela seria mais próximo a reserva legal. Presidente Tércio- gostaria que   esclarecesse empreendimentos licenciados com EIA/RIMA. César (IEF)- só os empreendimentos 
de alto impacto, que vão ter que ter o EIA/RIMA, que seria o máximo dos estudos ambientais é que devem segui-las. Conselheira Cristina- esta área da compensação, 
ela é da responsabilidade do proprietário. Mas é possível ela ser passada para o Município para virar um parque?  César (IEF)- é possível. Neste caso este parque já deve 
ter sido criado, então há esta compensação, esta doação para o poder público, porque é uma pendência de irregularização fundiária. Agora obrigar o empreendedor a 
criar dentro da compensação por Mata Atlântica, isto não esta previsto na legislação. Presidente Tércio- conselheiro César, sobre a compensação em área que tornou 
plana, antes de 2006, você tem que ter reservado dentro do empreendimento 30 % da vegetação existente. É caso tenha sido depois de 2006, 50% da Mata nativa 
deve fi car preservada dentro do empreendimento. Este percentual 30%, 50% não podem ser utilizados na compensação que vai ser feita. César (IEF)- correto, isto é 
uma obrigação do empreendimento, loteamento que está sendo feito. Neste caso são coisas diferentes. Ele tem que preservar. Vamos pensar numa propriedade rural, 
ele tem a reserva legal, ele tem área de preservação permanente são coisas distintas. Se tem que fazer uma compensação é uma área a mais. Área Extra. O mesmo se 
aplica para os empreendimentos urbanos. Conselheiro César- estamos falando de 2 tipos de compensações diferentes. Uma é de acordo com a lei do SNUC, que o 
Presidente Tércio acabou de citar 9985, esta lei estabelece independente se a ou não supressão de Mata Atlântica, ela fala o seguinte: todo o empreendimento que 
causar signifi cativo impacto ambiental, ele tem que realizar, cumprir esta compensação que pode chegar até meio, um porcento do valor de acomodação do empreen-
dimento. O Presidente colocou algumas discussões que tivemos em reuniões passadas, se a ou não a necessidade para solicitar esta compensação de ter apresentado 
pelo empreendedor o EIA/RIMA. Trabalhei também durante muitos anos na Central, no órgão fazendo este tipo de trabalho. Já vi empreendimento tendo que cumprir 
esta compensação, mesmo não tendo formalizado o seu processo através do EIA/RIMA. Minha visão neste sentido da lei é que de fato precisaria de cumprir esta 
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compensação. A outra compensação que estamos discutindo é em relação a compensação da Mata Atlântica. Minha duvida é em relação ao momento de solicitar  esta 
compensação e o cumprimento desta compensação. Além das Leis que o César (IEF) falou, nós temos uma Instrução Serviço do Estado, Instrução Serviço nº 2 de 2017, 
um dos fatos que compõe esta instrução, fi ca claro que o momento de cumprimento, que a assinatura do termo de compromisso  para cumprir esta compensação de 
Mata Atlântica, ela tem que ser após a LP (Licença Prévia) então  o que entendo, quando nós formos levar algum processo LP e LI para o Conselho, este termo de 
compromisso da compensação de Mata Atlântica, ele já tem que estar assinado, averbado, registrado, junto com a matricula do imóvel do empreendimento. Eu 
gostaria de saber se este meu entendimento esta correto, César (IEF), como tem sido feito o cumprimento desta condicionante no Estado. Tem que ter este termo de 
compromisso, vocês exigem este termo de compromisso na LP ou na LI? Deixar claro para não termos dúvidas, os conselheiros, na hora da votação. César (IEF)- infeliz-
mente vou fi car devendo um pouco na resposta, porque, dentro do Estado as intervenções ambientais elas não são unifi cadas em um único órgão, tem os empreendi-
mentos não passíveis de licenciamento, ou passíveis de licenciamento simplifi cado são analisados pelo IEF. Já os empreendimentos que são passíveis de licenciamento 
ambiental são analisados pela SUPRAM. Eu trabalho no IEF. A compensação da Mata Atlântica é competência do IEF, a do SNUC também. Nós trabalhamos só com 
empreendimentos não passíveis ou licenciamentos simplifi cados, então posso falar destes. Dentro destes empreendimentos existe esta Instrução de Serviço nº 2 de 
2017, e nós cobramos sim, que o termo seja pelo menos assinado, antes da emissão do documento autorizativo. A pessoa tem que provar esta compensação antes da 
emissão do documento autorizativo. Não liberamos o documento para a pessoa fazer a intervenção ambiental, se ela não tiver já aprovada a área da compensação 
ambiental. O mesmo estabelece dentro da SUPRAM. Na LP (Licença Prévia) não vai ser liberado a intervenção. A intervenção vai ser liberado na LI (Licença de Instalação). 
Acredito que este texto esteja correto mesmo. Porque dentro do IEF é antes da intervenção. Pode ser condicionado isto. Conselheiro César- acho que fi cou entendido, 
agradeço sua explicação. Esta instrução de Serviço fala exatamente isto “conforme detalhado neste quadro, todas as licenças subserviente a licença prévia, somente 
poderão ser emitidas com a apresentação e cópia do Termo de Compromisso de compensação fl orestal referente a lei 11428, fi rmado perante o IEF, o qual se 
compromete a executar as medidas compensatórias estabelecidas, no caso de Contagem é Secretaria de Meio Ambiente. Então para mim fi cou claro, para votarmos 
uma LI precisaríamos do Termo de compromisso de Compensação Florestal. Este termo só é possível se assinado após a formalização e analise do processo de 
compensação com a defi nição da área onde vai ser feita esta compensação da Mata Atlântica e tudo mais. Ficou claro e podemos até condicionar dentro da LP a ser 
cumprida na LI. Mas não podemos emitir a LI, você fala que não pode ser emitida a autorização de supressão, mas pelo que eu li não pode emitir qualquer tipo de 
licença. As licenças subsequentes desta instrução fala que não podemos emitir a LI antes que este termo esteja devidamente cumprido e assinado. Estou satisfeito. 
2- Discussão e aprovação da Deliberação Normativa Nº 24 do COMAC que propõe alteração da DN 23 sobre a Câmara Técnica Temática de Políticas de Proteção de 
Áreas de Preservação Permanente - CAPP. Dr. Fábio- fez a apresentação. DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº  24 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 (Diário Ofi cial de Contagem 
de.........., edição nº ....., pg .....) Altera a Deliberação Normativa 23 de 15 de Maio de 2018 que Institui a Câmara Técnica Temática de Políticas de Proteção de Áreas de 
Preservação Permanente – CAPP do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CONTAGEM - COMAC, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Art.11, VIII do Regimento Interno – Deliberação Normativa 04 de 16 de fevereiro de 2004 e em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 2.570, 
de 17 de dezembro de 1993,  D E L I B E R A, Art. 1º. O Art. 2º  da Deliberação Normativa 23 de 15 de Maio de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação, fi cando 
acrescido do inciso VIII: “VIII- Decidir e anuir a pedidos administrativos de supressão de vegetação com proteção por legislação especifi ca e ou constante na lista 
brasileira de espécies  ameaçadas de extinção  quando tais atos forem de  competência do COMAC, observando o  total de indivíduos suprimidos inferior a .........’’ Art. 
2º. O Art.  3º  da Deliberação Normativa 23 de 15 de Maio de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º. A Câmara Técnica Temática de Políticas de 
Proteção de Áreas de Preservação Permanente – CAPP será composta por 4 (quatro) conselheiros, sendo dois representantes da Sociedade Civil e dois representantes do 
Poder Público. §1º A indicação dos membros que comporão a CAPP será feita pelo Presidente do COMAC, em ato próprio publicado no Órgão Ofi cial dos Poderes do 
Município, dentre os membros que compõem o Plenário. § 2º A presidência da CAPP será exercida pelo Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e 
substituído pelo Subsecretário, que não terá direito a voto comum e exercerá voto de qualidade, sendo substituído, em caso de falta ou impedimento, por quem dele 
receber designação formal, mediante ato próprio, dispensada sua publicação.” § 3º.        O mandato dos representantes das entidades integrantes da CAPP coincidirá 
com o respectivo mandato no Conselho Municipal de Meio Ambiente.” Art. 3º. O Art. 4º da Deliberação Normativa 23 de 15 de Maio de 2020 passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 4º. A CAPP reunir-se-á na forma do artigo 32 do Regimento Interno do COMAC, por convocação do Presidente com a prévia publicação da 
pauta, observando a presença da maioria de seus membros, e suas decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes, cabendo ao Presidente voto de 
qualidade.” Art. 4º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário  nos casos em que menciona. Contagem, 14 
de setembro de 2020. Tércio de Sales Morais. Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Portanto texto integral após a atualização: DELIBERAÇÃO 
NORMATIVA Nº 23 DE 15 DE MAIO DE 2018 - (Diário Ofi cial de Contagem de 29 de junho de 2018, edição nº 4374, pg 80/82). Institui a Câmara Técnica Temática de 
Políticas de Proteção de Áreas de Preservação Permanente – CAPP do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. O CONSELHO MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE DE CONTAGEM - COMAC, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art.11, VIII do Regimento Interno – Deliberação Normativa 04 de 16 de 
fevereiro de 2004 e em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 2.570, de 17 de dezembro de 1993, CONSIDERANDO a disposição contida no Art. 12 do Regimento Interno 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer o  Regimento Interno da respectiva Câmara,       D E L I B E R A, Art. 1º - Fica 
criada a Câmara Técnica Temática de Políticas de Proteção de Áreas de Preservação Permanente – CAPP, como uma unidade de discussão e proposição de políticas, 
normas e ações do COMAC, no âmbito das competências estabelecidas nesta Resolução. Art. 2º - A Câmara Técnica Temática de Políticas de Proteção de Áreas de 
Preservação Permanente – CAPP tem as seguintes competências comuns: I – Decidir, administrativamente, sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse 
social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP;  II – Deliberar sobre a 
possibilidade de reconhecimento de ocupação antrópica consolidada em área urbana e o uso alternativo do solo em Área de Preservação Permanente – APP. III - Fis-
calizar e analisar qualquer projeto público ou privado que implique no impacto à Áreas de Preservação Permanente, ouvindo-se a coletividade; IV – Propor as políticas 
de conservação e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais e para o desenvolvimento sustentável; V - Propor normas e padrões de proteção das Áreas de 
Preservação Permanente - APP, no âmbito de sua especialidade e observada a legislação vigente; VI – Emitir certidão de anuência em relação as intervenções em 
recursos hídricos, no tocante as autorizações do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; VII -  Responder a consulta sobre a matéria de sua competência. 
VIII- Decidir e anuir a pedidos administrativos de supressão de vegetação com proteção por legislação especifi ca e ou constante na lista brasileira de espécies  ameaça-
das de extinção  quando tais atos forem de  competência do COMAC, observando o  total de indivíduos suprimidos inferior a .........’’ (Acrescido pela Deliberação 
Normativa 24 ......). Art. 3º - A Câmara Técnica Temática de Políticas de Proteção de Áreas de Preservação Permanente – CAPP será composta por 4 (quatro) conselheiros, 
sendo dois representantes da Sociedade Civil e dois representantes do Poder Público. § 1º - A CAPP funcionará com a designação de presidência, Vice-Presidência, 
relatoria e Revisor. § 2º - A defi nição dos membros de que trata o caput será objeto de ato do Presidente do Conselho, ouvido o Plenário a ser publicado no Órgão 
Ofi cial do Município. § 3º - A CAAP terá como relator, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, de livre 
designação e dispensa pelo Presidente do Conselho. § 4º - Caberá ao Relator da CAPP emitir voto na forma de Relatório Técnico Conclusivo, referente a demandas que 
lhe serão apresentadas pelo Presidente do Conselho, pelo Presidente da Câmara ou por qualquer um dos conselheiros. § 5º - Ao Revisor compete analisar o voto do 
Relator, propondo, se for o caso, revisão na forma de novo Relatório Técnico Conclusivo para fi ns de deliberação da CAPP, que devolverá ao presidente com pedido de 
pauta. § 6º - O mandato dos representantes das entidades integrantes da CAPP coincidirá com o respectivo mandato no Conselho Municipal de Meio Ambiente.  
(Alterado pela Deliberação Normativa 24 de .......). Art. 3º. A Câmara Técnica Temática de Políticas de Proteção de Áreas de Preservação Permanente – CAPP será 
composta por 4 (quatro) conselheiros, sendo dois representantes da Sociedade Civil e dois representantes do Poder Público. §1º A indicação dos membros que 
comporão a CAPP será feita pelo Presidente do COMAC, em ato próprio publicado no Órgão Ofi cial dos Poderes do Município, dentre os membros que compõem o 
Plenário. § 2º A presidência da CAPP será exercida pelo Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e substituído pelo Subsecretário que não terá 
direito a voto comum e exercerá voto de qualidade, sendo substituído, em caso de falta ou impedimento, por quem dele receber designação formal, mediante ato 
próprio, dispensada sua publicação.” § 3º. O mandato dos representantes das entidades integrantes da CAPP coincidirá com o respectivo mandato no Conselho 
Municipal de Meio Ambiente. (Alterado pela Deliberação Normativa 24 de .....). [NR].  Art. 4º – Caberá ao Relator, apresentar o voto na forma de Relatório Técnico 
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Conclusivo de matéria encaminhada a sua análise ao Presidente da CAPP, por meio eletrônico,  que o encaminhará ao Revisor para manifestação do voto, também por 
meio eletrônico. § 1º - Caberá ao Presidente, encaminhar a manifestação de Voto do Relator e do Revisor aos demais membros da CAP para conhecimento e posterior 
inclusão em pauta. § 2º - A CAPP reunir-se-á na forma do artigo 32 do Regimento Interno do COMAC, por convocação do Presidente com a pévia publicação da pauta, 
observando a presença da maioria de seus membros, e suas decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes, cabendo ao Presidente, além do voto comum, 
o de qualidade. (Alterado pela Deliberação Normativa 24 de .......). Art. 4º. A CAPP reunir-se-á na forma do artigo 32 do Regimento Interno do COMAC, por convocação 
do Presidente com a prévia publicação da pauta, observando a presença da maioria de seus membros, e suas decisões serão tomadas por maioria de votos dos 
presentes, cabendo ao Presidente, além do voto comum, o de qualidade. (Alterado pela Deliberação Normativa 24 de..... ) [NR]. Art. 5º - Das decisões da Câmara 
Técnica Temática de Políticas de Proteção de Áreas de Preservação Permanente – CAPP caberá recurso administrativo ao Pleno do Conselho – COMAC  no prazo de 10 
dias da sessão.       § 1º. Poderá recorrer a parte diretamente interessada no objeto da questão, devendo demonstrar sua legitimidade. Art. 6º - Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Contagem, 15 de maio de 2018. Prof. WAGNER DONATO RODRIGUES. Presidente do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente. Foi aprovado pelos conselheiros de 1 a 10 indivíduos arbóreos 3- Apresentação das Compensações da Via 630.      Dr. 
Fábio- apresentou o 1º Termo Aditivo ao TCCA 104/2018 nos processos 06577/2018-03A - 06572/2018-03A - 06575/2018-03A, passando a vincular os processos 
mencionados. 4- ENG Apoio Administrativo - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2 (LP/LI). Processo Nº 01528/2020-03A. Técnico Rômulo. 
O Presidente Tércio- sugeriu retirar de pauta, tentou apresentar mas tem algumas pendências, faltou algumas informações, e tem que conter defi nidas a questão da 
supressão de vegetação. Teremos o prazo até a próxima reunião  para o nosso técnico refazer o parecer e a apresentação incluindo as informações faltantes. Foi feito 2 
propostas: 1- pedido de vistas pelo conselheiro Henrique em conjunto com alguns outros conselheiros. 2- retirada de pauta. Retirado de pauta e trazer na próxima 
reunião com uma apresentação mais clara e objetiva. O conselheiro Henrique que pediu vistas concordou. 5- Daido Química do Brasil- Julgamento do pedido de Licença 
Ambiental Concomitante - LAC- Processo Nº 00030/1983/0006/2015. Técnica Maria José- localizado na Rua Theodoro Mendes Pires, Nº 102, Bairro Cinco, Contagem. 
Este empreendimento desde 1974 ele foi licenciado. Em 1974 nem existia ainda o licenciamento ambiental, era uma licença de funcionamento. Não possuía prazo de 
validade nem tinha condicionante. Em 2015 foi solicitado uma nova licença ambiental, foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta. As atividades é uma 
empresa dedicada ao ramo de fabricação de óleos industriais especiais para o processo de laminação, tratamento térmico, desmoldante, encruamento, corte, protetivos 
e detergentes. Este Termo de Ajustamento de Conduta que foi assinado foi com base na DN 74 aonde se estabeleceu uma série de itens que a empresa deveria se 
adequar. Foi reenquadrado em Classe 4 e passou para o município a competência. Pegamos o processo a partir deste termo de ajustamento de conduta. Estabelecia 
regularidades que era necessária para o empreendimento, foi solicitado a regularização do poço (hidrométrico, horímetro), foi solicitado um projeto técnico de 
aproveitamento de água pluvial do telhado para retirar o lançamento da água pluvial, evitar contaminação por óleo, o laudo de monitoramento da pressão sonora, o 
laudo de medições referentes a medição atmosféricas das fontes fi xas, na época era uma caldeira a lenha foi substituída por uma caldeira a gás e mesmo assim 
permaneceu o monitoramento dos efl uentes, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos.  Posteriormente ao Termo de ajustamento de Conduta analisamos a licença 
de ambiental corretiva. Eu e José Gilvane analisamos o processo na parte de coleta de água fl uvial, analisamos o processo desde a matéria prima até o processamento, 
o embase, toda  parte processual, nós verifi camos. Não é um processo complexo. Mostrou Slides. Como é uma empresa antiga é um processo bem controlado. O 
técnico José Gilvane esclareceu os pontos que estava faltando, para fechar todo este processo de coleta e retirar o lançamento da água pluvial do lançamento da rede 
Copasa. Ele tem contrato Copasa já assinado. Esta dentro dos padrões, a Copasa apresentou um laudo falando que esta satisfatório. Solicitou um cronograma de obras, 
um plano de manejo de acordo com a NBR. Relatório fotográfi co da execução da obra. O Estado tinha solicitado também uma investigação ambiental da área para ver 
se não tinha nenhuma contaminação. Solicitamos que a empresa fi zesse um relatório comunicasse ao NEA este nível de contaminação, para que o NEA acompanhasse e 
verifi casse a necessidade e agente acompanhar se vai ser necessário um tipo de intervenção ou não. Estamos sugerindo a licença ambiental com condicionantes: 
1- Atender PARECER TÉCNICO emitido Laudo de Vistoria/ Relatório Técnico Nº 0226/2019 emitido em 13/12/2019. 30 dias a partir da concessão da Licença Ambiental. 
2- Executar programa de monitoramento de emissões atmosféricas, conforme ANEXO II. 3- Dar continuidade ao Programa de Monitoramento dos resíduos sólidos 
gerados durante a operação do empreendimento, conforme especifi cações estabelecidas no ANEXO II deste parecer. Além do monitoramento estabelecido no ANEXO II       
a DAIDO deverá obedecer às diretrizes estabelecidas nas DELIBERAÇÕES NORMATIVAS ESTADUAIS pertinentes, inclusive aquelas relativas ao cadastro no programa DTR 
– SISTEMA ESTADUAL DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS, apresentando documentação comprobatória. 4- Apresentar documentação comprobatória de 
atendimento ao CONTRATO COPASA. Anualmente, durante a vigência da Licença Ambiental. 5- Apresentar documentação comprobatória atualizada quanto as 
ocorrências de contaminação na área. Apresentar documentação comprobatória quanto as revalidações da outorga hídrica e atendimento às condicionantes. 6- Manter 
AVC (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) atualizado. Durante a vigência da Licença Ambiental. A concessão da licença é por 10 anos. Dr. Fábio- parecer jurídico 
acompanha o parecer técnico, sugiro apenas incluir condicionantes a obrigação de comprovar o recolhimento da taxa de preço público de análise do pedido de 
revalidação perante o Município, prazo de 30 dias. Técnica Maria José- quanto ao item 1 das condicionantes, foi um parecer técnico emitido pelo meu colega é difícil 
alterar o prazo. Não é tão complexo o que ele solicitou. Ele solicitou concluir o projeto apresentado.  A empresa esta ciente desde 2019 que seria solicitado. Coloquei 
como condicionante. Sr. Geraldo Antunes (advogado da empresa)- estamos atendendo a esta solicitação, só pedimos para que este prazo seja estendido para 90 dias 
para a proposta de execução. Técnica Maria José- o conselho pode alterar. É um pedido da empresa, cabe ao conselho referendar ou não. Conselheiro Adilson- o item 1 
prorroga para 180 dias, esta é a proposta?  A questão da correção de LO esta cabendo no momento. A questão do TAC unicamente cita a questão da água fl uvial. Presi-
dente Tércio- sobre a parte jurídica fi cou esclarecido, vamos seguir o que esta no parecer do Dr. Fábio, a licença de Operação. Técnica Maria José- Mostrou Slides. Estes 
itens foram do Termo de Ajustamento de Conduta: -comprovar instalação de hidrométro, horímetro. - apresentar projeto técnico de aproveitamento de água pluvial. 
- apresentar laudo de monitoramento de poluição sonora. - apresentar o monitoramento dos efl uentes de medição e manter o gerenciamento de resíduos sólidos, este 
itens foram os estabelecidos no termo de ajustamento de conduta. 90 dias e mensalmente para os resíduos. Todos os itens foram atendidos. São 40 funcionários e 8 
mil metros quadrados.  Conselheiro Adilson- esclarecido.  Presidente Tércio- colocou em votação, o qual foi aprovada. Colocou em votação também a extensão do 
prazo da condicionante 1, de 90 para 180 dias. Aprovada.  Sr. Geraldo Antunes (advogado da empresa)- agradeceu toda a equipe e a todos os conselheiros.  Presidente 
Tércio- colocou em votação os itens: 4- ENG Apoio Administrativo - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2(LP/LI). Processo Nº 01528/2020-
03A. 6- Nova Contagem Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2(LP) Processo Nº 02195/2020-03A. 
7- VIC Engenharia Ltda. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Processo Nº 12072/2020. 8- Parque Campo Alegre. - Julgamento do pedido de supressão 
arbórea. 9- Hard Incorporações S.A - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2(LP/LI). Processo           Nº 04031/2020-03A. 10- Prestação de 
Contas do Fundo de Meio Ambiente, para segunda-feira 21/09/2020, Reunião Extraordinária, o qual foi aprovado pelos conselheiros. 11-Assuntos Gerais pertinentes ao 
COMAC. O Presidente Tércio encerrou a reunião.
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Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO
PAC Nº. 181/2020  DISPENSA Nº. 091/2020
OBJETO: Locação do imóvel, pelo período de 12 (doze) meses, para instalação da USF Chácaras Belém, localizada na Rua dos Pioneiros, 25 - Bairro Vila Belém / Conta-
gem /MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1.10.301.0040.2190339039.10 CR 756 e da Fonte De Recurso 2159.
Ratifi co o procedimento e autorizo a despesa com Sra. LEA MOREIRA DOS SANTOS, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 373.002.536-87, referente à locação do imóvel 
para instalação da USF Chácaras Belém,   no período de 28/10/2020 a 28/10/2021 no valor R$ 21.569,40 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta 
centavos).
Publique-se
Contagem, 22 de outubro de 2020
Sr. CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLO-
GAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 018.2020, Processo nº 033.2020, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, instrumentos cirúrgicos com 
recursos da Rede Cegonha 2019 para atender ao Complexo Hospitalar de Contagem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, 
no valor total estimado de R$ 97.264,28– (noventa e sete mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Dotação Orçamentária: 

Unidade orçamentária Projeto atividade Elemento da despesa Fonte

1113.1 10.122.0038.2186 449052 04 2153
Empresa:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI - R$ 97.264,28
Cleber de Faria Silva - Secretário Municipal de Saúde.  Em 20 de outubro  de 2020.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Eletrônico nº 055/2020 Processo nº 133/2020, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESOSPITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – SAD.  NATUREZA 
DA DESPESA: 339030 09 (MEDICAMENTOS). Conforme quadra abaixo:

Vencedores Valor

NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R$ 27.888,00

TOTAL R$ 27.888,00
Cleber de Faria Silva – Secretário Municipal de Saúde.  Em 19 de Outubro de 2020.



"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, 22 de outubro de 2020 Página 37 de 42 Diário Oficial de Contagem - Edição 4930

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HO-
MOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 143/2019, Processo nº 219/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PADRONIZADOS DOS ITENS FRUSTRADOS NOS PREGÕES OCORRIDOS NO ANO 2019 E SUBSTITUIÇÃO DOS PREGÕES 58-2018, 59-2018, 60-2018, QUE ENCER-
RAM SUA VIGÊNCIA EM 01/2020. NATUREZA DA DESPESA: 339030 09 (MEDICAMENTOS). Conforme quadra abaixo:

Vencedores Valor

AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 29.150,00

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 182.875,00

MEDILAR IMPORT. E DIST.  DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A R$ 183.825,00

BH FARMA COMERCIO LTDA R$ 257.032,00

CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 338.200,00

LIGIA MARIA CARNEIRO R$ 113.760,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA R$ 117.990,00

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME R$ 351.500,00

PROATIVA HOSPITALAR EIRELI R$ 46.680,00

SOLUMED DIST.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP R$ 388.060,00

SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 47.927,50

UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R$ 54.960,00

TOTAL: R$     2.111.959,50

Cleber de Faria Silva – Secretário Municipal de Saúde.  Em 23 de Setembro de 2020.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
RDC PRESENCIAL N. 006/2020 

A Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

RDC PRESENCIAL N. 006/2020 – PA 162/2020, tipo Maior Desconto, para contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada, por preços unitários, para 
obras de implantação da pista de caminhada e da praça com academia da cidade e playground, no Bairro Tropical, Contagem/MG, com entrega do envelope de propos-
ta até às 09:00 (nove horas) do dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2020.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus anexos, que estarão disponíveis a partir do dia 28 (vinte e oito) de outubro de 2020, no site 
www.contagem.mg.gov.br/licitações devendo o interessado preencher seus dados para a retirada do mesmo ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), situada à rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar – Bairro Eldorado - Contagem/MG, tel.: (0**31) 
3391.9352 e 99317.4636, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 13:00 horas, por meio da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisição do DVD, os 
interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso e ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denomina-
ção completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, e -mail e nome da pessoa para contato.

João Batista dos Mares Guia
Secretário de Obras e Serviços Urbanos
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Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO
E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS PESSOA JURÍDICA

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, NA FORMA ABAIXO:

MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 18.715.508/0001-31, com sede administrativa na Praça Tancredo Neves, n.º 200, 
Camilo Alves, Contagem, MG, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, neste ato representado pelo titular da Pasta Senhor Alexandre 
Rocha Valadares, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, e GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.198.603/0001-40, com sede à Rua dos Americanos, nº 400, bairro Milionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30620-050, neste ato representada por seu Diretor Geral 
Senhor Américo da Conceição Martins, tendo em vista o que consta do Procedimento Administrativo de Indenização SEMOBS nº 001/2019, fi rmam o presente Termo de 
acordo com as seguintes cláusulas e condições que seguem:

Cláusula Primeira: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM reconhece que GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA, prestou os serviços executados sem amparo contratual válido no Con-
trato Administrativo nº 0025/2015, celebrado para construção de edifi cações da Praça CSU Amazonas, no valor total de R$142.672,95 (cento e quarenta e dois mil 
seiscentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Cláusula Segunda: GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA declara, sob as penas da Lei, que os valores expressos que instruem e justifi cam este instrumento contemplam todos 
os custos de qualquer natureza incidentes sobre os serviços executados sem amparo contratual válido no Contrato Administrativo nº 0025/2015, celebrado para cons-
trução de edifi cações da Praça CSU Amazonas, inexistindo outros débitos aos mesmos concernentes.

Cláusula Terceira: Em face do disposto na Orientação Técnica CGM nº 002/2018 e na Orientação Técnica da PGM nº 007/2017, a despesa discriminada na Cláusula 
Primeira, apurada e atestada por seu ordenador é, neste ato, reconhecida pelo MUNICÍPIO DE CONTAGEM, para os efeitos preconizados em tais atos normativos.

Cláusula Quarta: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$142.672,95 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e 
dois reais e noventa e cinco centavos), abrangendo o principal e eventuais acessórios, no prazo de até 30 dias, a contar da data de publicação deste instrumento no 
Diário Ofi cial.

Parágrafo único: O pagamento será realizado mediante depósito na conta-corrente de n.º 101994-5, agência 0503-7 do Banco do Brasil em favor de GERMEC CONS-
TRUÇÕES LTDA, CNPJ 00.198.603/0001-40.

Cláusula Quinta: Efetuado o depósito bancário, GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA confere ao MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por este instrumento, em razão da prestação dos 
serviços pelo Contrato Administrativo nº 0025/2015, celebrado para construção de edifi cações da Praça CSU Amazonas, a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretra-
tável quitação, para nada mais reclamar ou pleitear a qualquer título ou pretexto.

Cláusula Sexta: O presente ajuste tem força de título executivo extrajudicial, obrigando os acordantes, herdeiros e sucessores a qualquer título.

Cláusula Sétima: O foro competente para dirimir questões resultantes do presente acordo é o da Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, que prevalecerá sobre 
qualquer outro.

Assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, junto as testemunhas abaixo.

 Contagem, 22 de outubro de 2020.

_____________________________________________
Alexandre Rocha Valadares
Secretário Municipal de Cultura Esporte e Juventude

_______________________________________________
Américo da Conceição Martins
Diretor Geral – GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA

Testemunhas:

Nome  Nome
CPF  CPF
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Funec

EXTRATO TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 009/2020 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE RIACHO e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 119/2020, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira inicialmente pactuada à realidade e 
necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades fi nanceiras da Fundação e deverão 
ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais), para Custeio, a ser incluída na 3ª parcela de custeio do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual até o limite 
legal dos recursos fi nanceiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de R$ 
106.020,00 (cento e seis mil e vinte reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

- 1.1122.12.362.0037.2094- 3350.4100 Fonte:  6100   

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratifi cam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modifi cados por este TERCEIRO TERMO 
ADITIVO.

EXTRATO TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 002/2020 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE INCONFIDENTES e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 115/2020, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste TERCEIRO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira inicialmente pactuada à realidade e 
necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades fi nanceiras da Fundação e deverão 
ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 8.867,00 (oito mil e oitocentos e 
sessenta e sete reais), para Custeio, a ser incluída na 3ª parcela de custeio do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contra-
tual até o limite legal dos recursos fi nanceiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de R$ 
102.104,00 (cento e dois mil cento e quatro e reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

- 1.1122.12.362.0037.2094- 3350.4100 Fonte: 6100  

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratifi cam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modifi cados por este TERCEIRO TERMO 
ADITIVO.
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EXTRATO QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 001/2020 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE CENTEC e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modifi cações posteriores e, 
considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 119/2020, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste QUARTO TERMO 
ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira inicialmente pactuada à realidade e necessidade 
da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades fi nanceiras da Fundação e deverão 
ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 13.165,00 (treze mil cento 
sessenta e cinco reais), para Custeio, a ser incluída na 3ª parcela de custeio do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contra-
tual até o limite legal dos recursos fi nanceiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de R$ 
169.105,00 (cento e sessenta e nove mil cento e cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

- 1.1122.12.362.0037.2094- 3350.4100 Fonte:  6100   

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratifi cam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modifi cados por este QUARTO TERMO 
ADITIVO.

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento

dos interessados, que a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, 

quando da sessão realizada no dia 14/10/2020, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

2ª JARI

Sessão Ordinária Nº 02-083/2020

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

14/10/2020 4371020200032375 AH00675251 AMH3631 Deferido LEANDRO ALMEIDA FERNANDES

14/10/2020 4371020200032314 AM00821550 HHK9843 Deferido LEANDRO CLEOMAR DA SILVA

14/10/2020 4371020200032209 AL00589670 HDH0817 Indeferido ACACIO BITENCOURT FILHO

14/10/2020 4371020200032205 AL00813170 HIS2347 Indeferido Alexandre Miranda Fernandes

14/10/2020 4371020200032201 AL00797534 QOU9603 Indeferido Andre Vinicius De A Lima Schulz

14/10/2020 4371020200032283 AB01202279 PWN8078 Indeferido DANIEL ROCHA BARROS

14/10/2020 4371020200032456 AL00715934 GZW2663 Indeferido DARCI FERREIRA
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14/10/2020 4371020200031996 AH00673179 OPX0342 Indeferido EDERSON SILVA PEREIRA

14/10/2020 4371020200032513 AL00765798 EQY8513 Indeferido GERSON LANA DA SILVA

14/10/2020 4371020200032519 AL00778588 HBL7863 Indeferido GILBERTO ARAUJO BRITO

14/10/2020 4371020200031948 AL00769934 QPW7447 Indeferido JOAO PAULO DE ALCANTARA

14/10/2020 4371020200031943 AL00770694 OXA2038 Indeferido JOSE DA SILVA COURA

14/10/2020 4371020200031997 AL00800525 HJO7087 Indeferido Jario Vieira Costa

14/10/2020 4371020200031999 AL00808326 HJO7087 Indeferido Jario Vieira Costa

14/10/2020 4371020200032002 AL00810014 HJO7087 Indeferido Jario Vieira Costa

14/10/2020 4371020200032330 AH00679337 PYW5183 Indeferido Kleber Guimaraes Junior

14/10/2020 4371020200032333 AL00812008 HGR5077 Indeferido Manoel Cunha Tavares

14/10/2020 4371020200032329 AL00804669 OOW4715 Indeferido Mateus Lima Andrade

14/10/2020 4371020200032006 AL00804549 PYJ5173 Indeferido Monica Maria Da Silva

14/10/2020 4371020200032049 AL00589382 HNV9359 Indeferido OPRACAI SUCOS E VITAMINAS LTDA

14/10/2020 4371020200032004 AL00813081 FJX9378 Indeferido Paulo Victor Duarte Ferreira

14/10/2020 4371020200032015 AL00805765 HGE8638 Indeferido Renato Tiago Lopes

14/10/2020 4371020200032376 AL00807327 HGE8638 Indeferido Renato Tiago Lopes

14/10/2020 4371020200032506 AL00773403 GSV4426 Indeferido WELERSON JAIME ALVES DE SOUZA

14/10/2020 4371020200032516 AL00795885 PWF4325 Indeferido WLADIMIR FERNANDES

14/10/2020 4371020200032485 AH00687234 LHM1920 Indeferido Wanderley De Paula Reginaldo

14/10/2020 4371020200032497 AH00684998 PXW8496 Indeferido Weliton Nunes Alves

14/10/2020 4371020200032377 AL00804805 HNL0935 Indeferido Wilmar Goncalves De Oliveira

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação,

ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do

CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE  COLETIVO - 1ª Instância

Julgamento Nº Recurso/Protocolo Nº AIT/NAT Placa Resultado Recorrente

14/10/2020 33969/2020 1222 PUN-3626 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 33972/2020 1223 PUN-3626 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 33967/2020 1492 HBG-0460 INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

14/10/2020 45463/2019 744 - INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 5934/2020 1371 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

14/10/2020 5943/2020 1391 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

14/10/2020 45215/2019 270 - INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 45088/2019 271 PUN-3664 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 45214/2019 272 - INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 45087/2019 356 - INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 46013/2019 704 - INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 45465/2019 745 - PEDIDO DE VISTAS CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 4240/2020 1335 - PEDIDO DE VISTAS CONSÓRCIO NORTE LTDA

14/10/2020 5936/2020 1389 - PEDIDO DE VISTAS CONSÓRCIO NORTE LTDA

14/10/2020 45384/2019 474 - PEDIDO DE VISTAS CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 45376/2019 475 - PEDIDO DE VISTAS CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 45382/2019 476 - PEDIDO DE VISTAS CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 45100/2019 578 - PEDIDO DE VISTAS CONSÓRCIO SUL

14/10/2020 46016/2019 703 - PEDIDO DE VISTAS CONSÓRCIO SUL

Das decisões da JARI de 1ª Instância, referentes aos recursos de infrações previstas no Regulamento Operacional do Serviço Transporte Coletivo 

de Contagem, cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 15(quinze) dias contados da presente publicação, à 2ª Instância, em 

conformidade com o disposto nos Decretos Municipais nº 382/2014 e 440/2018, bem como na Portaria Trancon nº 43/2019.
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O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE  COLETIVO - 2ª Instância

Julgamento Nº Recurso/Protocolo Nº AIT/NAT Placa Resultado Recorrente

14/10/2020 6222/2020 743 - INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

Secretaria da JARI - CONTAGEM,  14 de Outubro de 2020
JUNIA MARIA DE LIMA DRUMMOND LANZA GUIMARÃES
Presidente da 2ª JARI / CONTAGEM - MG

Câmara Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA - FUNIP.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

RITA DE CASSIA GOMES 029.502.216-70 01/10/2020 31/12/2020 1.800,00

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

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

YASMIM BATISTA PEREIRA PAIVA 140.761.756-70 01/10/2020 31/12/2020 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
SOCIEDADE LTDA.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

JESSICA FERNANDA DA SILVA 700.027.916-84 01/10/2020 31/12/2020 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE UNA CONTAGEM.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

JOÃO VICTOR MARTINS PEREIRA 019.379.746-18 01/10/2020 31/12/2020 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA - FUNIP.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

CINTIA GERALDA DA SILVA TEIXEIRA 035.180.856-62 01/10/2020 31/12/2020 1.800,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA - FUNIP.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

MICHELE WALTER 835.771.906-63 01/10/2020 31/12/2020 1.800,00
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