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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.955, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a Composição do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Contagem (CMSA).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso da atribuição legal lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e, considerando ainda o disposto no art. 31 
da Lei nº 4.377, de 14 de julho de 2010,

DECRETA:

Art. 1º  Ficam nomeados, os seguintes membros para comporem o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Contagem (CMSA), para mandato de 2 anos:
I – representantes do Poder Executivo:
a) Secretaria do Município responsável pelo saneamento básico:
1. João Batista dos Mares Guia, titular e Presidente, e 
2. Clair José Benfi ca, suplente;
b) Secretaria do Município responsável pela saúde:
1. José Renato de Rezende Costa, titular, e 
2. Wilson da Silva Carvalho, suplente;
c) Secretaria do Município responsável pelo planejamento:
1. Cláudio de Paiva Ferreira, titular, e 
2. Frederico Lima Pessanha Vittori, suplente;
d) Secretaria do Município responsável pelo meio ambiente:
1. Eduardo Eustáquio de Morais, titular, e 
2. Eric Alves Machado, suplente;
e) Secretaria do Município responsável pelo desenvolvimento urbano:
1. Fernando Antônio Ribeiro da Costa, titular, e 
2. Antônio Carlos Xavier da Gama, suplente;
II – representantes da Sociedade Civil:
a) Associações de Bairros ou Federação de Associações de Bairros:
1. Cristina Maria de Oliveira, titular, da Associação dos Moradores Amigos e Simpatizantes do Campo Alegre, e
2. Paulo Gomes Vieira, suplente, da Associação Comunitária Bairros Cabral, Cândida Ferreira e Adjacências;
b) Entidade de classe ou conselho profi ssional:
1. Gil Diniz Neto, titular, do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG), e 
2. Gustavo Henrique da Silva Tomaz, suplente, do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG);
c) Órgão ou Entidade representativa do setor produtivo:
1. Marco Aurélio Moreira, titular, do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG), e 
2. Emir Cadar, suplente, do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG);
d) Agente prestador de serviços de saneamento básico no Município:
1. José Alvim Pereira, titular, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), e 
2. Ronaldo Pereira da Costa, suplente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA);
e) Organização não governamental com atuação na área de saneamento e meio ambiente:
1. Marcio Roberto Lima, titular, do Instituto GUAICUY (SOS Rio das Velhas), e 
2. Maurício Cassim, suplente, da Associação de Proteção de Defesa das Águas Vargem das Flores (APROVARGEM);
f) Instituição pública ou privada de ensino superior:
1. Tatiane Cristina Franco Puiati, titular, do Centro Universitário Una de Contagem, e
2. João Pedro Rabelo Lamas, suplente, do Centro Universitário Una de Contagem;
III – representantes do Poder Legislativo Municipal:
a) Vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes), titular, e 
1. Vereador José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital Santa Helena), suplente.
Art. 2º  Fica revogado o Decreto nº 721, de 30 de outubro de 2018.
Art. 3º  Ficam convalidados os atos praticados pelos membros desse Conselho a partir de 17 de dezembro até a data da publicação deste Decreto.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 18 de dezembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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DECRETO Nº 1.956, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre condições de medições dos Contratos Administrativos no mês de dezembro de 2020.

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

DECRETA:

Art. 1º  Fica estabelecido, em caráter excepcional, que as medições nos Contratos Administrativos no mês de dezembro de 2020 poderão ocorrer de forma parcial. 
Parágrafo único.  O Ordenador de Despesas da pasta gestora do Contrato Administrativo, motivadamente e a seu critério, deliberará sobre quais contratos serão medi-
dos parcialmente. 
Art. 2º  A medição parcial visa promover o equilíbrio econômico-fi nanceiro dos Contratos Administrativos.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 18 de dezembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

DECRETO Nº 1.957, DE 18 DEZEMBRO DE 2020

Declara de utilidade pública para fi ns de desapropriação, os imóveis que menciona, situados em área urbana no Bairro Alvorada, 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 do Município e 
considerando o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

DECRETA: 

Art. 1º  Ficam declarados de utilidade pública para fi ns de desapropriação, os seguintes imóveis:
I - imóvel denominado anteriormente ĐCORTUMEĐ, com área de 1.933,00 m² (um mil novecentos e trinta e três metros quadrados), registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Contagem-MG, sob a matrícula nº 7.089, índice cadastral nº 105202004000-0; e
II - imóvel denominado anteriormente ĐCORTUMEĐ, com área de 966,00 m² (novecentos e sessenta e seis metros quadrados), registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Contagem-MG, sob a matrícula nº 27.090, índice cadastral nº. 105202005000-0. 
Art. 2º  A desapropriação de que trata o art. 1º deste Decreto destina-se a implantação da Unidade Municipal de Ensino do Bairro Alvorada.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas em Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º  A Procuradoria-Geral do Município fi ca autorizada a promover a desapropriação do imóvel de que trata o art. 1º deste Decreto e suas respectivas benfeitorias, 
podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941.
Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de dezembro de 2020.  

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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DECRETO Nº 1.958, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera o Decreto nº 1.870, de 23 de outubro de 2020, que dispõe sobre os novos protocolos para o funcionamento das atividades comerciais no Município de Conta-
gem, em decorrência da pandemia causada pela COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal lhe confere o inciso VII, do art. 92, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e,
- CONSIDERANDO o Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem, provocada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19);
- CONSIDERANDO a Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) 6.341, que reconhece competência concorrente dos Estados, Distrito Federal, Municípios e União no 
combate à COVID-19;

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 1.870, de 23 de outubro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º  ..................
.................................
§1º  Ficam autorizadas as apresentações de música ao vivo nos estabelecimentos de que trata este artigo, desde que o músico fi que separado dos clientes por meio de 
uma proteção de acrílico.
§2º  Fica proibida a realização de eventos de qualquer natureza nos bares, restaurantes, lanchonetes e padarias, em especial confraternizações, amigo oculto e 
aniversários.” (NR) 
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de dezembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

EXTRATO DO TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 079/2020
PA nº 091/2020 – PE. nº 0024/2020 – EDITAL nº 041/2020

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.715.508/0001-31, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 200, Bairro Camilo 
Alves, Contagem/MG, CEP: 32.017-900, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA, representada neste instrumento pelo 
Secretário ANDRÉ SILVA SOARES, conforme competência delegada pelo Decreto Municipal nº 029/2013, nomeado pelo Ato Administrativo nº 24.062, publicado no 
Diário Ofi cial de Contagem–DOC, Edição nº 4.796 de 06 de abril de 2020, portador da cédula de identidade nº MG-12.450.966, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF 
sob o nº 065.021.376-95, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: A BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.–EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.284.314/0001-12, com sede na Rua Monsenhor Gonza-
les, n° 618, sala 305, Bairro Centro, Manhuaçu/MG, CEP: 36.900-028, representada neste instrumento por, BRUNA VERÍSSIMO VAZ, portadora da cédula de identidade 
nº M-14.763.003, expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF sob o nº 075.538.236-60, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada pelo Contrato Social, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
Considerando a decisão judicial proferida em 20 de outubro de 2020, nos autos do agravo de instrumento nº 1.0000.20.509756-1/001 pelo Desembargador Maurício 
Soares do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar suspensão do pro-
cedimento licitatório objeto da lide ou a suspensão da assinatura do contrato administrativo ou da sua execução;
Considerando o ofi cio nº 333/2020/GAB/PGM de 14 de dezembro de 2020, expedido pelo Procurador Geral do Município, Marius Fernando Cunha de Carvalho, 
que relata que não há dúvidas jurídicas a serem sanadas pela PGM e orienta que se cumpra a decisão judicial proferida nos autos do agravo de instrumento nº 
1.0000.20.509756-1/001;
Considerando o ofício SETGER/GAB/Nº 063/2020 de 16 de dezembro de 2020, expedido pelo Secretário Municipal de Trabalho e Geração de Renda, André Silva Soares, 
que determina que seja acatada a decisão judicial de suspender o Contrato Administrativo nº 079/2020.
Fica suspenso a partir do dia 18 (dezoito) de novembro de 2020 do Contrato Administrativo nº 079/2020, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PARA AS FUNÇÔES DE ASSISTENTE DE FACILITIES I, ASSISTENTE DE FACILITIES II E SUPERVISOR DE ATEN-
DIMENTO, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, conforme especifi cações estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, parte 
integrante e inseparável deste instrumento.

Contagem/MG, 18 (dezoito) de dezembro de 2020.

ANDRÉ SILVA SOARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA
CONTRATANTE
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.309
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; NOMEIA, para cargos em comissão, com vencimento equivalente ao DAM-8, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 434, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
LOUANE DE MACEDO MORAIS, designada para responder pela direção da unidade escolar ĐUMEI TropicalĐ;
ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA, designada para responder pela direção da unidade escolar ĐUMEI ArvoredoĐ;
GLAUCIA ROSA DA SILVA, designada para responder pela direção da unidade escolar ĐUMEI Vale das OrquídeasĐ;
WANIA PATRICIA DE LIMA SILVA, designada para responder pela direção da unidade escolar ĐUMEI Vila São PauloĐ;
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de dezembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
TAMARA LIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Administração Interina

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.310
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, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo, conforme descrito; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, con-
forme 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.
ANTONIO ROBERTO BENTO, cargo em comissão DAM-9;
FERNANDO VIEIRA SERAFIM, cargo em comissão DAM-7, código SEDUC.DAM7.03, designado para responder pela Diretoria de Organização Escolar.
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de publica-
ção deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 434, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
ARTHUR OTAVIO GOMES DE SALES, cargo em comissão DAM-9, código SEDUC.DAM9.05; para exercer suas atribuições de assessoramento em setor a ser especifi cado 
por Portaria do Secretário Municipal de Educação;
FELIPE BATISTA LEAL, cargo em comissão DAM-7, código SEDUC.DAM7.03, designado para responder pela Diretoria de Organização Escolar.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de dezembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
TAMARA LIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Administração Interina

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 150, GAB/COMANDO/GCC, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a certifi cação de Armeiro Institucional
O SUBSECRETÁRIO DE SEGURANÇA E COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 2o. da Lei no. 10.826, 22 de dezembro de 2003, que prevê competir ao SINARM cadastrar os armeiros em atividade no 
país, bem como conceder licença para exercer a atividade;
CONSIDERANDO o Decreto 9.847, de 25 de junho de 2019 que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a 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 a Portaria no. 2259/2011-DG/DPF, de 10 de maio de 2011 que regulamenta o exercício da atividade de armeiro no Brasil.
 RESOLVEM:
Artigo 1° - Conceder aos Guardas Civis do anexo único a CERTIFICAÇÃO DE ARMEIRO  INSTITUCIONAL.
Paragrafo Único: A presente certifi cação foi emitida com base na apresentação do certifi cado de Armeiro, reconhecido e fi scalizado pela Polícia Federal, bem como pela 
experiência apresentada durante as atividades de manutenção das armas de fogo institucionais.

Contagem, 18 de dezembro de 2020.

LEVI DE SOUSA SAMPAIO
Subsecretário de Segurança e Comandante da Guarda Civil de Contagem
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PORTARIA N° 150, GAB/COMANDO/GCC, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO ÚNICO

ARMEIROS

ARMEIROS INSTITUCIONAIS 

NOME MAT.

01 RONALD PEVIDOR BERNARDO 33.798-6

02 VINÍCIO PRATA NETTO 42.453-6

03 JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA NETO 33.775-7

04 JUNIO ALVES MARTINS 33.763-3

Contagem, 18 de dezembro de 2020.

LEVI DE SOUSA SAMPAIO
Subsecretário de Segurança e Comandante da Guarda Civil de Contagem

Secretaria Municipal 
de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coimbra, nº 100, Bairro Santa Cruz – Industrial CONTAGEM/MG

PORTARIA SEDUC Nº 56 , DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Institui procedimento para requerimento de curso de formação continuada para os professores da rede e do quadro administrativo. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Complementar N.º 
247, de 29 de dezembro de 2017; pelo Decreto N.º 29, de 18 de março de 2013; pelo Decreto N.º 434, de 20 de março de 2018, pelo Decreto N.º 453, de 20 de março 
de 2018, e,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído que o requerimento de cursos de formação continuada para os Professores da Rede Municipal de Ensino de Contagem e do quadro Adminis-
trativo da Secretaria Municipal de Contagem, oriundo do Contrato Administrativo nº 175/2020, PA nº 004/2020, PE nº 001/2020, Edital 020/2020, Ata de Registro de 
Preços nº 042/2020, fi rmado na data de 27 de novembro de 2020 deverá ser direcionado ao Assessor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Contagem, 
FRANKLIN MANRIQUE CANUTO, inscrito sob a matrícula nº. 0147.924-1.
Art. 2º  Caberá ao Assessor Pedagógico organizar o início e a conclusão dos cursos junto a empresa detentora do Contrato Administrativo, inclusive o acompanhamento 
da formação e entrega dos diplomas. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Contagem, 18 de dezembro de 2020.

Sérgio Mendes Pires
Secretário Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Contagem
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PORTARIA CONJUNTA SEDUC /FUNEC Nº 57, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estabelece a retomada das atividades presenciais do quadro administrativo no âmbito da Rede  Municipal de Educação, na Fundação Ensino de Contagem - Funec  e 
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº. 
247, de 29 de dezembro de 2017; Decreto nº 434, de 20 de março de 2018; Decreto nº 453, de 26 de março de 2018; e,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.526, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), no âmbito do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Ensino de Contagem -Funec possuem sistema eletrônico de gestão implantado que possibilita a 
realização do teletrabalho nos termos estabelecidos no Decreto Municipal nº 1.503, de 12 de março de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos elevados riscos de saúde pública, bem como a necessidade de retomada das 
atividades presenciais imprescindíveis para o bom funcionamento do órgão;

RESOLVE:

Art. 1º As atividades presencias no que concerne o quadro administrativo da Rede Municipal de Educação, na Fundação Ensino de Contagem – Funec, deverão ser re-
tomadas a partir do dia 21 de dezembro de 2020 , com a participação de todos os servidores, observadas as medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19) divulgadas pela Gerência de Saúde no Trabalho - GERSAT.

Parágrafo Primeiro: Compete à chefi a imediata organizar o retorno dos servidores e colaboradores em atividades presenciais para cumprir o disposto nesta Portaria, de 
modo a respeitar as regras de distanciamento social e outros cuidados estabelecidos com o objetivo de resguardar a saúde e a prevenção ao contágio pela COVID-19.

Parágrafo Segundo: As Superintendências subordinadas à Subsecretaria de Ensino, deverão manter no mínimo 1(um) funcionário para atendimento, no horário com-
preendido de 08 às 17 horas.  

Art. 2º Em virtude do retorno das atividades presenciais, fi cam mantidas as disposições relativas à realização do teletrabalho contidas na Portaria SEDUC/FUNEC nº 16, 
de 19 de março de 2020, para os servidores que são do grupo de risco.

Art. 3º Conforme art. 2º, do Decreto Municipal nº 1.526, de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto Municipal Nº 1.794, de 11 de setembro de 2020 terá priori-
dade para a manutenção da realização de teletrabalho, na retomada dos serviços presenciais de que trata o art. 1º desta Portaria, os servidores que:

I - tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
II - forem comprovadamente imunossuprimidos; e
III - estejam na condição de gestante.

Parágrafo único: Serão mantidos em teletrabalho ou sobreaviso os servidores em comprovada condição clínica incompatível com o trabalho presencial. 

Art. 4º A implementação do retorno das atividades presenciais observará, entre outras, as seguintes medidas para prevenir a contaminação pelo agente Coronavírus – 
SARS-COV-2: 

I – a defi nição do quantitativo de servidores que poderá prestar serviço presencial, simultaneamente, conforme a capacidade do espaço físico, respeitando o distancia-
mento seguro;
II – o uso obrigatório de máscaras de proteção facial para ingresso e permanência nas dependências dos órgãos e das entidades, bem como nos espaços de circulação e 
uso comum;
III – o distanciamento social de 02 (dois) metros entre as pessoas, respeitada a sinalização onde houver; 
IV – a lotação indicada nos espaços de uso comum, como refeitórios, copas, restaurantes, praças de alimentação, banheiros, elevadores, plenários, auditórios e salas de 
reunião;
V – a realização de reuniões, prioritariamente, por meio remoto;
VI – a higienização adequada das mãos antes e após a utilização de qualquer equipamento de uso comum;
VII – as rotinas e os procedimentos de limpeza dos espaços, observando as recomendações das autoridades sanitárias; 
VIII – evitar contato próximo com outras pessoas (apertar as mãos, abraçar, beijar), tocar a boca, olhos e nariz sem lavar as mãos; 
IX – demais medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo. 

Art. 5º O servidor que apresentar quaisquer dos sintomas ou sinais característicos da doença infecciosa viral respiratória, causada pelo agente coronavírus – SARS-
COV-2, ou tiver contato com pessoa infectada, fi ca impedido de se apresentar ao órgão. 

§ 1º O servidor diagnosticado com COVID-19 deverá comunicar imediatamente o fato à chefi a imediata. 

§ 2º A chefi a imediata deverá informar o fato à unidade de recursos humanos para que os servidores que tiveram contato com o servidor infectado com o SARSCOV-2, 
ao compartilhar o mesmo ambiente de trabalho, sejam comunicados, aplicando-se, nessa situação, o disposto no caput. 

Art. 6º O servidor que for impedido de comparecer às dependências das unidades escolares de exercício, como medida de segurança para prevenção da contaminação 
pelo agente coronavírus– SARS-COV-2 de que trata o art. 6º, deverá comunicar o fato prontamente a sua chefi a imediata. 

§ 1º Se o servidor se sentir apto a desempenhar as atividades laborais, deverá realizar suas atividades na modalidade teletrabalho.

§ 2º Se o servidor não se sentir apto a desempenhar as atividades laborais, deverá se dirigir à unidade de saúde para atendimento médico e, caso seja afastado do 
trabalho, requerer licença para tratamento de saúde. 

Art. 7º Fica suspensa a realização de eventos nas dependências das Escolas da Rede Muncipal de Ensino de Contagem e  da Fundação de Ensino de Contagem – Funec, 
bem como a designação de servidor ou membro para participar de eventos em que haja aglomeração de pessoas.
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Art. 8º As ações ou omissões que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a sanções penais, civis, éticas e administrativas. 

Art. 10º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria deverão encaminhados para chefi a imediata. 

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Contagem, 18 de dezembro de 2020.

SÉRGIO MENDES PIRES
Secretário Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – Funec

Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 992/2020

PROCESSO Nº 02282/2015-02A
RECORRENTE:ERLAN AUGUSTO GRANATO
ASSUNTO: Imóvel rural em zona urbana
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 14 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de revisão de lançamento – Área urbana com atividade agropastoril – COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL – REGÊNCIA PELA 
LEI COMPLEMENTAR 248/2018 -  EXCEÇÃO DITADA PELO DECRETO-LEI 57/1966 - procedência PARCIAL DO pedido em primeira instância – RECURSO CONHECIDO e 
provido - DECISÃO reformada. Em decisão unânime, acompanhando o voto do relator, a 2ª Câmara reformou a decisão parcial de primeira instância para reconhecer o 
direito do recorrente de recolher o ITR, desconstituindo os lançamentos de IPTU de 2015 até 2020, desde que mantidas as mesmas condições de utilização agropastoril 
do imóvel rural encravado na nova zona urbana do município, na forma da exceção ditada pelo Decreto-lei 57, de 1966, ainda em vigor. Participaram do julgamento, 
presidido pelo sr. José Carlos Carlini Pereira, os conselheiros sr. Adriano Cardoso, sr. Marco Tulio Marchesini e sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 993/2020

PROCESSO Nº 2012061912135218
RECORRENTE:JLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ASSUNTO: Incorporação e preponderância
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 14 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – incorporação de bem imovel ao capital social - pedido de reconhecimento de imunidade – questão de preponderância – ATIVIDADE 
IMOBILIÁRIA – prescrição afastada - INdeferimento do pedido em primeira instância – prazo de 36 meses de suspensão concedido – ausência de demonstração de não 
preponderância – RECURSO CONHECIDO e NÃO provido - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade, acompanhando o voto do relator, a 2ª Câmara conheceu do recurso 
voluntário por ser tempestivo e manteve a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de reconhecimento de imunidade em operação de incorpo-
ração de bem imóvel ao capital social da empresa requerente, fi cando mantida a notifi cação de lançamento do ITBI relacionado ao imóvel de índice cadastral nº 
30.0013.0050.000. Participaram do julgamento, presidido pelo sr. José Carlos Carlini Pereira, os conselheiros sr. Adriano Cardoso, sr. Marco Tulio Marchesini e sr. Felipe 
Gonçalves de Moura Bicalho.
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ACÓRDÃO Nº 994/2020

PROCESSO Nº 00944/2018-02A
RECURSO OFICIAL
INTERESSADO: MARIA JÚLIA DOS SANTOS SILVA
ASSUNTO: Restituição de Créditos Tributários
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 14 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

ITBI –– DIREITO DE RESTITUIÇÃO – TRANSFERÊNCIA NÃO CONCLUÍDA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO VENDEDOR DO IMÓVEL - ARTIGOS 39, 40 E 71 DO CTMC – DEFE-
RIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO. Por unanimidade dos votos, a Segunda Câmara conheceu do recurso de ofício e negou-lhe provi-
mento, para manter a decisão de primeira instância, que deferiu o pedido de restituição do ITBI no valor de R$13.755,03 (treze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais 
e três centavos), pago indevidamente em 06/10/2016, com fulcro nos artigos 39, 40 e 71 do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento, 
presidido pelo Sr. Jose Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 995/2020

PROCESSO Nº 01640/2016-02A 
RECORRENTE: MÔNICA CAMPOS HORTA
ASSUNTO: REVISÃO IPTU
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 14 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU. EXERCÍCIO 2016 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – MANUTENÇÃO DO DADOS CADASTRAIS – INDEFERIMENTO DE REVISÃO EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, 
para manter a decisão de primeira instância de indeferimento de revisão do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU do exercício de 2016, do 
imóvel de índice cadastral nº 02.407.0425.003, tendo em vista que foram mantidos os dados cadastrais do imóvel, de natureza comercial. Participaram do julgamento, 
presidido pelo Sr. Jose Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 996/2020

PROCESSO Nº 10772/2019-02A
RECORRENTE: BLYDE COMERCIAL EIRELI 
ASSUNTO: Revisão do Lançamento do IPTU
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 14 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – REVISÂO LANÇAMENTO IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – VALOR VENAL – NULIDADE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCOS-
TITUCIONALIDADE – INCOPETÊNCIA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário, não 
conheceu da preliminar devido a decisão de primeira instância estar devidamente fundamentada, no mérito negou provimento ao pedido de revisão do lançamento 
de IPTU para o exercício 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 08.584.0100.000, devido ao lançamento estar em conformidade com a legislação vigente, nos 
termos do Código Tributário do Município de Contagem e do Decreto 916/2019. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Jose Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano 
Cardoso, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 997/2020

PROCESSO Nº 10769/2019-02A
RECORRENTE: BLYDE COMERCIAL EIRELI 
ASSUNTO: Revisão do Lançamento do IPTU
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 14 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – REVISÂO LANÇAMENTO IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – VALOR VENAL – NULIDADE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCOS-
TITUCIONALIDADE – INCOPETÊNCIA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário, não 
conheceu da preliminar devido a decisão de primeira instância estar devidamente fundamentada, no mérito negou provimento ao pedido de revisão do lançamento 
de IPTU para o exercício 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 08.604.0100.002, devido ao lançamento estar em conformidade com a legislação vigente, nos 
termos do Código Tributário do Município de Contagem e do Decreto 916/2019. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Jose Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano 
Cardoso, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 998/2020

PROCESSO Nº 14841/2019-02A
RECORRENTE: VALDECIR NUNES
ASSUNTO: Isenção do IPTU e TCRS
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
DATA DO JULGAMENTO:14 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
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IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO EXERCÍCIO 2019 – IMÓVEL FRACIONADO, NÃO HAVENDO A ÉPOCA DO PEDIDO O CADASTRAMENTO POR 
FRAÇÃO IDEAL – PEDIDO DE CADASTRAMENTO POR FRAÇÃO IDEAL FEITO POSTERIORMENTE A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU – RECURSO INTEMPESTIVO, 
PORTANTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, o Conselho não conheceu do recurso voluntário por ser o 
mesmo intempestivo, fi cando mantida a decisão proferida em primeira instância e com ela os lançamentos de IPTU e TCRS incidentes sobre o imóvel constituído pelo 
lote 10, quadra 79, situado à Rua João Menezes Soares, nº 248, Bairro Parque Xangrilá, CEP 32.186-240, Contagem/MG, com índice cadastral de n° 09.145.0126.001, 
para o exercício 2019. Participaram da reunião presidida pelo Sr. Jose Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Felipe Gonçalves 
de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 999/2020

PROCESSO Nº 23773/2018-02A
RECORRENTE: VANESSA VILLAS BOAS MOREIRA 
ASSUNTO: Isenção do IPTU e TCRS
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
DATA DO JULGAMENTO:14 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO EXERCÍCIO 2018 – IMÓVEL FRACIONADO; AUSÊNCIA DO CADASTRAMENTO DA RESPECTIVA  FRAÇÃO DO 
TERRENO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, o Conselho conheceu do recurso voluntário, mas 
negou-lhe o provimento, fi cando mantida a decisão proferida em primeira instância e com ela os lançamentos de IPTU e TCRS incidentes sobre o imóvel constituído 
pelo lote 15, quadra 37, situado à Rua Japurá, nº 81, Bairro Amazonas, CEP 32.223-490, Contagem/MG, com índice cadastral de n° 04.243.0207.002, para o exercício 
2018, face ao fracionamento irregular do imóvel, não havendo sido feito o desmembramento/remembramento; ausência de índice cadastral correspondente a respec-
tiva fração, não correspondendo às exigências do art. 50-C da Lei 1.611/83 c/c Decreto 422 de 09 de março de 2018. Participaram da reunião presidida pelo Sr. Jose 
Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

Contagem, 14 de dezembro de 2020

Silma C. Lobato pereira 
M- 10028-5
CONTAC

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 1.000/2020

PROCESSO Nº 2020022112422830
RECORRENTE:VIEIRA ANDRADE EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA
ASSUNTO: Incorporação e preponderância
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 15 de dezembro de 2020
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – incorporação de bem imovel ao capital social - pedido de reconhecimento de imunidade – questão de preponderância – ATIVIDADE 
IMOBILIÁRIA –   INdeferimento do pedido em primeira instância – EMPRESA NOVA – DIREITO AO prazo de 36 meses de suspensão CONDICIONAL DO LANÇAMENTO – 
QUESTÃO DE preponderância – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO e NÃO provido - DECISÃO REFORMADA de ofício para suspender a exigência. Por unanimidade, 
acompanhando o voto do relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou provimento ao pedido de não incidência do ITBI em primeira instância, mas, 
de ofício, reformou a decisão para conceder à requerente o prazo legal de 36 (trinta e seis) meses do § 3º do art. 71-B do CTMC de suspensão do lançamento para de-
monstrar a não preponderância de atividade imobiliária no período. Participaram do julgamento, presidido pelo sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o sr. José Carlos Carlini 
Pereira, o sr. Cesar Augusto de Barros e o sr. Mário Lúcio  Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 1.001/2020

PROCESSO Nº 23478/2019-02A
RECORRENTE: IRENE RODRIGUES SILVA 
ASSUNTO: Isenção para aposentados
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 15 de dezembro de 2020
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
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IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de ISENÇÃO PARA APOSENTADO – EXERCÍCIO 2019 – INdeferimento do pedido em primeira instância – não COMPRO-
VAÇÃO DE residência no IMÓVEL - intempestividade – RECURSO CONHECIDO e NÃO provido - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade, acompanhando o voto do relator, 
a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário por ser tempestivo e manteve a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção do IPTU para o 
exercício de 2019, em razão de intempestividade do pedido inicial. Participaram do julgamento, presidido pelo sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o sr. José Carlos Carlini 
Pereira, o sr. Cesar Augusto de Barros e o sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 1.002/2020

PROCESSOS No 11946/2019-02A
RECORRENTE: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA DO HIBISCO
ASSUNTO: Revisão de lançamento de IPTU
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
DATA DO JULGAMENTO: 15 de dezembro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO IPTU 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA INCLUSÃO DA APP NO IPTU – IMPROCEDÊNCIA 1ª INS-
TÂNCIA –– DECISÃO FUNDAMENTADA – BASE UTILIZADA EXCLUÍNDO APP – PROVIMENTO NEGADO. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Primeira Câmara 
conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão de lançamento de tributos 
imobiliários (IPTU), exercícios 2019, incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 10.829.4187-000-0, localizado na Rua Dois, Condomínio Estância do Hibisco, Con-
tagem/MG. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. 
César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 1.003/2020

PROCESSO Nº: 13788/2019-02A
RECORRENTE: LEDA SOCORRO PANTA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: CÉSAR AUGUSTO DE BARROS
VOTO DIVERGENTE: MARCELO RODRIGUES DO CARMO.
DATA DO JULGAMENTO: 15 de dezembro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU/TCRS - 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - 
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA.  TODOS OS REQUISITOS LEGAIS FORAM PREENCHIDOS. Acompanhando o voto do relator divergente, vencido a Relator 
original, a 1ª Câmara, por maioria, 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 32, quadra 96, de índice cadastral nº 04.429.0502.001-0, localizado na Rua Coronel Vicente 
Ferreira, nº 600, Bairro Industrial, Contagem/MG, haja vista que restou demonstrado nos autos que a 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. Marcelo Rodrigues do Carmo, a Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. 
César Augusto de Barros e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 1.004/2020

PROCESSO Nº 06711/2018-02A
RECORRENTE: IRENE RODRIGUES 
ASSUNTO: Revisão de lançamento de IPTU exercício de 2018
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 15 de dezembro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU. EXERCÍCIO 2018. PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO –  INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – COE-
FICIENTE DE APROVEITAMENTO CONFORME LC 260/2018. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe 
provimento, para reformar a decisão de primeira instância e determinar a revisão do lançamento do IPTU, exercício 2018, referente ao imóvel constituído pelo lote 021 
quadra 009, de índice cadastral nº 09.522.0405.001, localizado na Rua Três, nº 386, Bairro Chácaras Cotia, Contagem/MG, para que seja considerado o coefi ciente 
aproveitamento estabelecido pela LC 260/2018 e também a área construída de 435m², conforme apurado pela empresa Esteio Engenharia Ltda. Participaram do julga-
mento, presidido pelo Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. José Carlos Carlini Pereira, Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

Contagem, 15 de dezembro de 2020

Silma C. Lobato pereira 
M- 10028-5
CONTAC
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CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 1.005/2020

PROCESSO Nº 17213/2016-02A
REQUERENTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
RECORRENTE: Superintendência de Cobrança e Crédito
ASSUNTO: Restituição de Crédito Tributário
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 16 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

ISSQN RETIDO – RECURSO DE OFÍCIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 150, VI, “C” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA – FINALIDADE NÃO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENTIDADE TOMADORA – ART. 78-D, III E 78-H DO CTMC - DECISÃO 
MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso de 
ofício e votou pela manutenção da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de restituição de créditos tributários, uma vez que não houve comprovação de 
pagamento indevido na forma do inciso I, do art. 39 do CTMC, eis que os serviços de vigilância contratados pela entidade requerente não estão relacionados com sua 
fi nalidade essencial, na forma do que dispõe o § 4º do art. 150 da CF/88 c/c art. 47, III, § 3º e 78-D, III, e 78-H, do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. 
Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Rogério da Silva Lisboa e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 1.006/2020

PROCESSO Nº 09856/2019-02A
RECORRENTE: SOLANGE APARECIDA LARA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Revisão Lançamento IPTU
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 16 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – REVISÃO LANÇAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO – METRAGEM – LAUDO TÉCNICO – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 
Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que deferiu o pedido de revisão de lançamento de 
IPTU para o imóvel de índice cadastral nº 02.417.0128.003, determinando a área construída de 18,00m² com as informações técnicas da Diretoria de Cadastro Tributá-
rio bem como respeitado o CTMC e o Decreto 916/2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, 
Sr. Rogério da Silva Lisboa e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 1.007/2020

PROCESSO Nº 09748/2019-02A
RECORRENTE: VENILTON DE SOUZA SILVA
ASSUNTO: Revisão Lançamento IPTU
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 16 de dezembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – REVISÃO LANÇAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO – METRAGEM – LAUDO TÉCNICO – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 
Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que deferiu o pedido de revisão de lançamento de 
IPTU para o imóvel de índice cadastral nº 04.400.0750.002, determinando a área construída de 102,62m² com as informações técnicas da Diretoria de Cadastro Tributá-
rio bem como respeitado o CTMC e o Decreto 916/2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, 
Sr. Rogério da Silva Lisboa e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

Contagem, 16 de dezembro de 2020

Silma C. Lobato pereira 
M- 10028-5
CONTAC
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO NO DEC - Domicílio Eletrônico do Contribuinte

A Diretoria de Fiscalização da Receita Municipal torna público que promoveu ao credenciamento dos contribuintes abaixo no 

Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, conforme disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 7º da Instrução Normativa SUREM nº 04, 

de 30/10/2018, fi cando os mesmos cientifi cados desde a publicação deste edital.

RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA CADASTRO DEC

 J.S CHASSIS LTDA - INSC. 49834010 02.291.333/0001-42 14/12/2020

Shadoow Ltda - ME 03.507.885/0001-08 14/12/2020

Tecnobras Groupp Tecnologia Industrial Ltda 29.631.575/0001-94 14/12/2020

JC Comunicação e Publicidade Ltda 22.764.754/0001-50 14/12/2020

TBNA Projetos Mecanicos Ltda 08.064.613/0001-02 14/12/2020

ELAINE FATIMA DO AMARAL APOLINARIO 01403341656 22306977000174 17/12/2020

EDINHO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 21514821000116 17/12/2020

IDIOMS TREINAMENTO LTDA 11940821000124 17/12/2020

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E BIOLOGICAS LTDA 11185088000180 17/12/2020

J R INSTALACOES LTDA-ME 18542746000192 17/12/2020

ELO INGREDIENTES REPRESENTACOES LTDA - ME 15111395000177 17/12/2020

PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA 00.353.808/0001-52  15/12/2020

CRIS REPRESENTACOES EIRELI 19.933.529/0001-96  15/12/2020

ROGERIO DA SILVA TEIXEIRA REPRESENTACAO 20.390.790/0001-76  15/12/2020

JC LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI - ME 27.332.302/0001-13 15/12/2020

JOARSAN REPRESENTACOES LTDA - ME 02.708.440/0001-23 15/12/2020

SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A 07.594.978/0326-14  15/12/2020

CONTEME SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA 01.492.603/0001-10 15/12/2020

Salute Clínica Médica Ltda 09.044.563/0001-56 15/12/2020

Wanderlaine Luiza do Nascimento Rodrigues-ME 22.543.950/0001-03 15/12/2020

Juliana de Moura Santos

Diretora de Fiscalização

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2020

No dia 19 de outubro de 2020, a Reunião Ordinária do COMAC aconteceu ON LINE, pela plataforma “meet.jit.si/COMAC”, às 09:00 horas. Compareceram à reunião o 
Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Fábio Silva Azevedo (assessor jurídico); Eduardo Eustáquio de Morais (Subsecretário), Tércio de Sales Morais; os 
conselheiros: Clair José Benfi ca, representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Júlio Alves Rios e 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 R. S. 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; 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; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação 
Comercial Industrial de Contagem - ACIC. Funcionários da SEMAD: Gilmar Ferreira do Carmo; Rômulo Henrique Rocha; Luciana Pereira Martins; Marcus Vinícius 
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Rodrigues Camilo.      O Presidente Wagner deu Bom dia a todos, conferiu o quórum e iniciou a Reunião. Colocou em votação o 1º ponto de pauta: Aprovação da Ata 
da 243ª Reunião Ordinária do COMAC e Ata da 3ª Reunião Extraordinária do COMAC. Conselheira Cristina- referindo a Reunião Ordinária, no fi nal da ata quando ela 
fala o Presidente Tércio colocou em votação os itens, fala os itens e no fi nal fala “colocou prestação de contas do fundo de meio ambiente”. Aí depois para “Segunda-
-feira” então dá entender que esses itens foram votados na reunião, então é só botar uma vírgula. Presidente Wagner- vai ser feito a correção conforme o seu pedido. 
Conselheiro César- a reunião esta sendo gravada, tem como colocar ela na íntegra ao invés de fazer com resumo.  Presidente Wagner- transcrever todas as falas da 
reunião não é usual, complicado. Agente faz um resumo e submete a apreciação de todos os conselheiros, já a muitos anos. As gravações fi cam disponíveis. O qual foi 
aprovadas. 2º ponto de pauta: ENG Apoio Administrativo - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2 (LP/LI). Processo Nº 01528/2020-03A. Foi 
feito pedido de vista pelo conselheiro Adilson Pereira dos Santos. O conselheiro fez a apresentação, o relatório foi elaborado com base na análise realizada sobre o 
parecer único nº 181/2020, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Contagem, as informações e observações coletadas durante a vistoria de campo realizada em 
23/09/2020, na área do projeto do empreendimento ENG Apoio Administrativo. Contou com a colaboração da conselheira Cecília Rute de Andrade Silva, conselheiro 
César Moreira de Piava Rezende, conselheira Cristina Maria de Oliveira e também moradores que estão registrado em fotos e Rômulo e mais os representantes do 
empreendimento. Gostaria de salientar que este parecer foi retirado de pauta na 243ª Reunião Ordinária do COMAC, ocorrida ON LINE, pela plataforma meet.jit.si/
COMAC, no dia 14 de setembro de 2020, às 9:00 horas, havendo nesta ocasião, inconsistências graves de algumas informações ambientais básicas para os devidos 
esclarecimentos dos conselheiros que participavam da reunião. Este mesmo parecer único foi alterado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e novamente 
enviado no dia 18/09/2020, às 23:20hs. No dia seguinte (sábado, dia 19/09/2020, o parecer foi reenviado (já um terceiro parecer) para que fosse apreciado na Reunião 
Extraordinária do COMAC que ocorreu no dia 21/09/2020, às 9:00hs. Assim cabe aqui destacar que os conselheiros tiveram poucas horas do fi nal de semana para 
avaliar um processo tão complexo como este aqui discutido. Diante desta situação, foi pedido vistas pelo conselheiro Adilson Pereira dos Santos, que subscreveu este 
relatório, para que o COMAC tivesse mais tempo para analisar o processo e fazer suas considerações e avaliações que entendessem ser pertinentes, conforme descrevo 
abaixo. O empreendimento da ENG Apoio Administrativo, como o próprio parecer único descreve, trata-se Distrito Industrial e zona estritamente industrial, comercial 
ou logística, cuja a classe é 3, formalizado por meio de um Relatório de Controle Ambiental - RCA e Plano de Controle Ambiental, envolvendo as fases Prévia e de 
Instalação (LP+LI). O seu tamanho total descrito no parecer é de 92,930 hectares. Durante a votação do processo houve uma dúvida grande se o empreendimento 
estava ou não inserido na APA Vargem das Flores, motivo pelo qual já nos posicionamos contrários a votação de qualquer outro empreendimento nestas condições, 
tendo em vista o disposto na Recomendação nº 23/2020 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, lavrada em 17 de setembro de 2020, pelo Promotor de 
Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Contagem/MG, o Sr. Leonardo Barreto Moreira Alves. Fomos esclarecidos pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Contagem e os próprios representantes da empresa, embora isso não estivesse claro nos diferentes pareceres apresentados, que o projeto está inteiramen-
te inserido fora da APA Vargem das Flores, motivo pelo qual nos sentimos aptos a votar este processo. Conforme supracitado, o processo foi formalizado com base em 
um Relatório de Controle Ambiental - RCA e Plano de Controle Ambiental no qual sabemos que são documentos técnicos que não trazem a complexidade das 
avaliações trazidas em um estudo de impacto ambiental - EIA. Todo EIA, como sabemos, precisa contemplar um período hidrológico inteiro (estação seca e chuvosa) de 
forma que sejam levantadas as espécies de Flora e da Fauna nos diferentes períodos do ano. De acordo com a Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986, em 
seu parágrafo 2º, inciso XIII, temos:...Art. 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem 
submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modifi cadoras do meio ambiente, tais como: 
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;... Ora se a legislação é tão clara e cristalina exigindo a apresentação de um EIA/RIMA, porque o processo 
foi formalizado por meio de um RCA/PCA. Não há o que se falar em baixo impacto ambiental já que estamos falando de um empreendimento que iria suprimir 
vegetação do bioma Mata Atlântica, especialmente protegida por lei específi ca. Também não fi caram claros os pontos do parecer que seguem abaixo. De acordo com o 
Artigo 31 da Lei 11.428/2006 temos: Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas em lei, o parcelamento do solo para fi ns de loteamento 
ou qualquer edifi cação em área de vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao dispositivo no Plano Diretor 
do Município e demais normas aplicáveis, e dependerão de prévia autorização do órgão estadual competente, ressalvado o dispositivo nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei. § 
1º Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início da vigência desta Lei, a supressão da vegetação secundária em estágio médio de regeneração somente será 
admitida, para fi ns de loteamento ou edifi cação, no caso de empreendimento que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio médio de regeneração em 
no mínimo 30% (trinta por cento) da área total coberta por esta vegetação. § 2º Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência desta Lei, a 
supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração fi ca condicionada a manutenção de vegetação em estágio médio de regeneração em no mínimo 
de 50% (cinquenta por cento) da área coberta por essa vegetação. Ainda segundo o Artigo 17 desta mesma Lei temos: Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação 
primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, fi cam condicionados à compensação 
ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfi ca, sempre 
que possível na mesma microbacia hidrográfi ca, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 
metropolitana. Desta forma, ainda que não esteja claro se estamos tratando de área urbana ou rural, uma vez que temos características de área rural para este local 
como ausência de desmembramento, ausência de dispositivo de drenagem pluvial, de iluminação pública, adensamento demográfi co ausente, falta de atendimento de 
esgoto e água tratada e tantas outras características que poderiam certamente enquadrar como uma área rural; também não está claro onde será a área de compensa-
ção da Mata Atlântica que, conforme a nossa Legislação Estadual precisa ocorrer na mesma bacia e dentro na região metropolitana, preferencialmente na mesma 
microbacia e dentro do município de supressão. Não podemos confundir a preservação dos 30% ou 50% disposto no Artigo 31 da Lei, com a compensação ambiental 
disposta no Artigo 17 da mesma Lei, não sendo possível utilizar uma mesma área para atender os dois Artigos citados. Cabe aqui ressaltar que estas questões não estão 
claras no parecer e a Instrução de Serviço SISEMA Nº 002/2017 citada já em outras reuniões deixa claro que no quadro: Procedimentos a serem adotados pelas 
SUPRAMs, NRRAs e SUPPRI quando da exigibilidade de compensação por corte ou supressão de vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica, há a seguinte observação: Conforme detalhado neste quadro, todas as licenças subsequentes à Licença Prévia, somente poderão 
ser emitidas com apresentação de cópia do Termo de Compromisso de Compensação Florestal - TCCF referência à Lei Federal 11.428/06, fi rmado perante o IEF, no qual 
o empreendedor se compromete a executar as medidas compensatórias estabelecidas pela CPB/COPAM nos moldes e prazos defi nidos no TCCF. Ainda que seja 
inadmissível aceitar a formalização de um Distrito Industrial sem um EIA/RIMA e com tantas outras questões não esclarecidas; aceitar um processo na fase de LP+LI, 
como é o caso, com uma Instrução clara que somente será admitida licenças subsequentes à Licença Prévia após a apresentação de cópia do Termo de Compromisso de 
Compensação Florestal - TCCF referente à Lei Federal 11.428/06, fi rmado perante o IEF, como bem sabemos que ainda não há, certamente desabilita o processo ser 
conduzido para as duas fases (LP+LI). Outra questão que chamou atenção e não fi caram claras quais foram ou serão as ações, medidas e autuações a serem tomadas 
pela Secretaria em relação ao ocorrido e pela própria ENG Apoio em relação à restauração desta área diz respeito a uma APPs locais, citada no próprio Parecer Único da 
Secretaria:......Durante a vistoria na área em estudo, constantou-se a existência de uma nascente pontual na APP 01, localizada a oeste do terreno, conforme mapa 
(Figura 5). Esta nascente não foi identifi cada no projeto urbanístico. Ela, provavelmente localizava-se no início do canal de drenagem, porém com o carreamento de 
sedimentos, pode-se inferir que foi soterrada, afl oramento mais abaixo. E conforme o projeto urbanístico, parte da área institucional 02 e parte da quadra 08 estão 
dentro dos limites da APP, o que, obviamente, não é permitido pela legislação. Assim, o projeto urbanístico foi modifi cado de forma que não ocupa mais a APP. 
Sabemos que a APP não pode ser ocupada m hipótese alguma, considerando este não se tratar de um empreendimento de utilidade pública ou interesse social, porém 
cabe aqui ressaltar que não foram esclarecidas quais as medidas que serão tomadas pela empresa para a restauração desta APP soterrada o se esta situação tão grave 
gerou ou não  autuação pela Secretaria de Meio Ambiente. Por fi m cabe aqui esclarecer que também não há clareza quanto a reserva legal deste empreendimento. De 
acordo com o Parecer Único temos: O outro registro sob matrícula nº 153377, referente a área de nº 08, com 47,799ha de área total. Esse registro cita a AV-2-153377 
- Cadastro Ambiental Rural - certifi cando que consta na AV-2, da matrícula nº 126700, que o imóvel inscrito no CAR com registro de nº MG-3118601-E418E10F928F4B-
8CAC577FA717BF5EDA possui área de Reserva Legal medindo 7,61ha em cumprimento ao dispositivo no parágrafo 2º do Art. 14 e no paragráfo 3º do Art. 29, da Lei nº 
12.651, de 25 de maio de 2012. É importante mencionar que as informações apresentadas nos registros supracitados estão em conformidade com os dados do CAR, 



"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, 18 de dezembro de 2020 Página 14 de 67 Diário Oficial de Contagem - Edição 4968

exceto, a Reserva Legal constante na área nº 08, que no registro de imóvel apresentado está medindo 7,61ha e conforme demonstrativo do CAR possui 10,14ha. 
Portanto, se o restante da área estiver averbada em outra matrícula, deve-se apresentar o registro de imóvel a título de verifi cação. No projeto urbanístico apresentado, 
reserva legal extraída do sistema, estas deverão ser evidenciadas no projeto como área verde, juntamente com os cursos d’águas, nascentes e APP’s. O próprio Parecer 
Único da Secretaria de Meio Ambiente nos leva a entender que o imóvel trata-se de imóvel rural quando cita o Artigo 32 da Lei. De acordo com este Artigo temos: Art. 
32. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano defi nido mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou possuidor da manutenção da área de Reserva 
Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fi ns urbanos aprovado segundo a legislação específi ca e consoante as diretrizes 
do plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal. Mesmo que ainda não esteja clara a aprovação deste parcelamento não podemos confundir 
áreas verdes ou mesmo reserva legal com as imposições legais previstas na Lei da Mata Atlântica qual seja, os 30% como obrigação legal para a preservação da 
vegetação de Mata Atlântica, nem mesmo a compensação a qual é referida no  Artigo 17 desta mesma Lei. Assim, diante de tudo que foi exposto, considerando as 
várias fragilidades deste processo e o não acatamento dos dispositivos legais aqui citados, o Sindicato de Trabalhadores de Categorias Profi ssionais não Liberais de 
Contagem recomenda o indeferimento deste empreendimento até que sejam apresentados os estudos completos e as compensações ambientais em especial a Lei da 
Mata Atlântica. Sr.Tércio- foi apresentado este relatório na última reunião, com indicativo do parecer para o deferimento para aprovação deste loteamento. O relatório 
de vistas do conselheiro contraria o que estabelecemos aqui com todo critério técnico legal.  1º ponto- que o César e Adilson fi zeram questionamento é da necessidade 
ou não de se apresentar o estudo de impacto ambiental, respectivo relatório de impacto ambiental para o empreendimento. Desde 86 quando fi zeram esta Resolução, 
os estados foram adequando as suas legislações de acordo com as especularidades de cada lugar. No caso de Minas Gerais o EIA/RIMA seria aplicado nos empreendi-
mentos de classe 5 e classe 6. Em caso necessário, de extrema necessidade, o empreendimento onde não se conhece, uma região que não tenha nenhum estudo, não 
se conhece a realidade da vegetação das espécies daquele local, seria uma área tipicamente intocado, lugar onde não tenha nenhum impacto de implantação de área 
urbana, aí sim, a critéio do órgão poderia se estabelecer que se apresente um estudo de impacto mais complexo, que não é o nosso caso. Nós consultamos o Estado, 
para verifi car qual o possicionamento do Estado quanto a este tipo de empreendimento. Dentro de outra perspectiva também de que os estudos de impactos 
ambientais seria para um local de implantação de um empreendimento exclusivamente industrial, loteamento para industria de grande porte. Nosso caso o tamanho 
dos lotes é de mil metros. Para o Município é importante a implantação do empreendimento. Não é necessário o estudo e relatório de impacto ambiental. Outro ponto 
citado pelo conselheiro a supressão de vegetação que seria uma das continuações para termos um estudo mais aprofundado. Se fosse no Estado a supressão de 
vegetação seria feita de acordo com a Lei 11.428 da mesma forma que estamos fazendo. Nós estamos cobrando a compensação da forma da Lei 11.428, já expliquei 
aqui, já trouxe o IEF em runiões passadas para explicar aos conselheiros, para dar tranquilidades neste tipo de investimento. Eles já assinaram conosco depois da ultima 
reunião, o Termo de Compensação Ambiental, assumindo o compromisso das compensações da forma que tem que ser, depois de passado pelo conselho, eles vão fazer 
as compensações na forma da Lei 11.428 com todos os critérios já apresentados.    O empreendimento, este imóvel paga o IPTU já a 8 (oito) anos, porque lá não é rural 
mais.  A questão da reserva legal, nós temos que preocupar sim, aqui no meio ambiente é que tratamos de vegetação, supressão de vegetação. A questão urbanística é 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Não sei se vocês se lembram, na apresentação que eu fi z, as áreas que devem ser reservadas para áreas verdes, áreas 
institucionais somadas, elas teriam que atender a 15%. A empresa tem mais que 22% da área que não vai ser utilizadas. A questão do tratamento urbano enquanto 
área rural, para quem tem conhecimento técnico dentro desta área, sabe que mesmo estando dentro da área urbana o empreendedor antes de parcelar ele pode optar 
por pagar o ITR - Imposto do Território Rural que é mais barato. A empresa quando ela iniciou as tentativas de implantação de empreendimento no local foi antes de 
2012 começaram a ser taxados. Tem alguns empreendimentos já funcionando dentro dessa área. Um deles inclusive, que eu vou responder outro questionamento aqui, 
que foi a respeito das APPs. Agente já tinha falado na apresentação aqui, que uma das áreas estava atingindo parte da APP, isto foi corrigido no projeto urbanístico. 
Agora um dos empreendimentos que existe lá dentro da área, um aterro, foi fechado pela Secretaria de Meio Ambiente, porque são terceiros que alocavam este terreno 
e estavam fazendo um bota fora, que atingiu uma nascente. Mas a empresa foi multada, foi autuada que faz parte de um processo a parte, que não é da responsabili-
dade da empresa que está empreendendo. Ela não é proprietária direta do lote. Mas a empresa que estava utilizando o terreno como aterro, prejudicou realmente fez 
algumas ações que impactaram tanto algumas supressão de vegetação, quanto alguma nascente, ela já foi notifi cada e a correção disto já está sendo providenciada, já 
foi apresentado um relatório com a correção disto. A própria empresa que vai implantar o empreendimento, sabendo da sequência deste processo, assinou um termo 
de responsabilidade assumindo se o cara, que estava explorando o terreno não resolver o problema, eles vão resolver. Nós trabalhamos com muito critério aqui dentro 
desta Secretaria, a responsabilidade é da Secretaria de Meio Ambiente, agente não vai colocar em risco a responsabilidade do técnico que esta assinando um processo 
deste. Do ponto de vista técnico e legal não há nada que impeça a implantação deste empreendimento. Dr. Fábio- só complementando que a legislação do Estado, a 
única interpretação que ela tem para atividade de Distrito Industrial, Zona estritamente Industrial, Comercial ou Logística é a disposição do Artigo 19, da Deliberação 
Normativa do COPAM 217, para esse tipo de atividade a única restrição taxativa, que ela tem é a redação do licenciamento da modalidade de Las Cadastro, ela não 
emprega nenhum outro tipo de expurgo obrigatório, fi cando aí a cargo do órgão Ambiental. Como é uma classe, segundo o empreendimento pela sua tipologia, é um 
porte potencial poluidor médio e um porte de empreendimento médio, ele foi perfeitamente enquadrado na modalidade de Las RCA e PCA, se fosse uma classe 5, 6 o 
porte e um potencial poluidor grande, aí de fato a Secretaria exigiria o EIA RIMA pelo Impacto e potencial poluidor ser classifi cado como 5 ou 6, não é o caso ele é 
classe 3, a própria legislação do Estado ao sequenciar as tipologias e os potenciais poluidores, o classifi cou pelos parâmetros como porte médio. No mais acompanho aí 
aos detalhes e as recomendações apontadas pelo professor Tércio. Presidente Wagner- tendo em vista a apresentação do relatório do conselheiro Adilson. As 
recomendações técnicas feitas pelo Prof. Tércio e considerações jurídicas feitas pelo Dr. Fábio, eu coloco em discussão para os conselheiros ou qualquer um dos 
presentes que quer fazer alguma manifestação, em discussão. Conselheira Cecília- Tércio, eu peguei o parecer da Secretaria, eu tinha discutido nas outras reuniões, 
porque este processo já veio 5 vezes. Eu perguntei como estava as questões das Outorgas. Todos nós sabemos que a água, 83% é de Contagem e isso me preocupa 
muito. Porque você falou que a outorga já estava dada. É não está, porque não tinha no parecer que a gente pegou na Secretaria, para agente analisar ele não estava. 
Está me preocupando, porque eu sei que IGAM e Outorga por falta de técnicos. Outra coisa, o primeiro parecer que mandaram para nós, eles tinham árvores mortas. 
No parecer original fala muito em árvores mortas no local. Nós tivemos lá e vimos que a vegetação, as árvores estão maravilhosas, isso também foi uma parte que me 
preocupou muito. Eu sei, que já fui lá várias vezes por causa do Aterro que tinha lá antes, então eu queria que você me respondesse essas perguntas. Eu sei que é um 
empreendimento muito importante para Contagem, é um empreendimento que vai ajudar muito. Mas também nós temos que olhar a questão das recargas  das 
Nascentes do Córrego do Praia e a questão também da vegetação, porque não adianta a gente ter grandes empreendimentos mas nós não vamos ter água, isso tá me 
preocupando muito. Sr. Tércio- na ultima reunião, eu fi z a apresentação das outorgas. Ele fez outra apresentação com Slides. Eles obtiveram a Certidão de Outorga para 
a travessia, o que é necessário. Quanto a vegetação em momento algum foi falado que tinha árvores mortas, isto é outro processo. Tem árvores lá, mas vai ser de 
acordo com a 11.428. Conselheira Cecília- e do processo original que o Adilson pegou e eu analisei junto. Não condiz com a realidade. Sr. Wagner José (inscrito)- eu 
trabalho com assuntos sociais político e ambiental, Arquidiocese de Belo Horizonte e sou referência aqui na região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, na qual Vargem 
das Flores faz parte. Queria ressaltar aos conselheiros, que desde o processo de votação do projeto da lei de uso e ocupação do solo no município de Contagem, venho 
acompanhando todos os desdobramentos e também, estudei de forma minuciosa, juntamente com o SOS Vargem das Flores e também a frente Brasil Popular. Estudei 
de forma minuciosa e com espanto, a gente percebeu que toda a sociedade civil viu a aprovação da Lei de uso e ocupação do solo. Ainda com espanto e preocupação, 
fi co pensando nesse atual momento eleitoral, que nós estamos passando é ainda, a gente percebe que por parte da Prefeitura, a uma investida em aprovar certas 
pautas, ainda nesse contexto eleitoral, aonde que toda sociedade está toda voltada e acompanhando o processo eleitoral. Isso muito nos preocupa, enquanto a 
arquidiocese e também eu sou morador aqui no Bairro Industrial em Contagem. Oportunamente, eu gostaria somente de ler a nota da Comissão Arquidiocesana de 
Justiça e Paz de Belo Horizonte, que saiu ontem no dia 18/10/2020, vai ser bem rápido “a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte, 
cumprindo o seu papel de defesa no Meio Ambiente vem a público por meio dessa nota, reafi rmar seu apoio incondicional a preservação da APA Vargem das Flores, 
frente a constantes investidas dos setores de nossa sociedade, para exploração imobiliária em seu território Vargem das Flores, foi declarada área de Proteção 
Ambiental APA pelo Estado de Minas Gerais no ano de 2006 e tem sua biodiversidade Biomas do Cerrado 56,55% e da Mata Atlântica 43,45% composta ainda pela 
Bacia Hidrográfi ca do São Francisco, estamos situados no município de Contagem e Betim numa área de preservação ambiental APA. Não pode ser retirada a cobertura 
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vegetal, não é permitida construções e instalações sanitárias, fossas ou lixões, e uso de defensivos e fertilizantes agrícolas ou outros produtos, que possam alterar a 
qualidade da água. Desta forma cabe a SEMAD zelar por essa proteção, antes de qualquer tipo de autorização para implantação de empreendimentos imobiliários, que 
violam toda a proteção das APAs., inúmeras foram as tentativas de fl exibilização de sua proteção. O que poderia afetar dentro de alguns anos o abastecimento de água 
em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, não podemos nos furtar de apoiar as iniciativas que buscam defender APA Vargem das Flores em todos os seus 
aspectos, principalmente na questão hídrica, uma vez que se trata de direitos fundamentais, defender a APA Vargem das Flores é garantir uma vida saudável para os 
dias atuais. Garantir a biodiversidade ali presente é questão de cidadania e é colocar-se ao lado da preservação ecológica em todos os sentidos, no momento em que 
vimos o Brasil acelerar ataques ao Meio Ambiente, portanto a comissão de Justiça e Paz vem comigo esta nota posicionar-se contra a qualquer iniciativa que busque 
fl exibilizar a proteção ambiental de Vargem das Flores colocando-se à disposição para tomar medidas cabíveis inclusive judiciais. Atenciosamente, Comissão Arquidioce-
sana de Justiça e Paz. Presidente Wagner- agradeceu ao Sr. Wagner, lembrou que quanto nas inscrições o tempo de fala é de 3 minutos. E quem quiser se manifestar 
que seja atento ao item de pauta. O que está em discussão agora não tem reação com APA Vargem das Flores. Trata-se do item 3 de pauta que é o relatório de vistas 
feito pelo conselheiro Adilson e apresentação técnica e jurídica da Secretaria de Meio Ambiente. Conselheiro Adilson- agradeceu ao técncio Rômulo pela presteza tanto 
na Secretaria na hora de pegar o processo, quanto no local da vistoria. Parabenizou ao Sr. Eduardo pela nomeação e pela atenção na vistoria e a Danielle e o motorista, 
as companheiras Cecília, César, Cristina e os representantes da empresa pela atenção e acompanhamento. Nesta discussão a Cecília ressaltou e não fi cou bem claro, no 
documento consta árvores mortas e não há esta situação lá, pelo menos na área em que nós visitamos e fi zemos o relatório trabalhado nisto. A outra situação que não 
consta no relatório é a questão da Transcon. O Tércio falou na viabilidade de rodovias, no relatório não consta nenhum documento. Reforçamos no indeferimento até 
que seja adequado. Frei Gilvander (inscrito)- sou da Comissão Pastoral da Terra, de alta Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nós temos atuação em todos os 
estados. Nos últimos anos, eu tenho acompanhado também essa luta justa e necessária pela preservação ambiental no querido município de Contagem, no estado de 
Minas Gerais. Queria aqui em nome da Comissão Pastoral da terra, reivindicar a não aprovação desse empreendimento por vários motivos. Porque diante de tanto sinais 
da natureza, de uma pandemia do novo coronavírus, que está demonstrado que não é fruto do acaso, que é fruto desta idolatria do mercado do Capital. A devastação 
ambiental está tremenda, aquecimento global está aí. Até ontem mesmo escutei a Vandana Shiva, aquela Doutora em Física, ecofeminista, Prêmio Nobel, indiana, 
alertando que já está comprovado que no Mato Grosso e em Rondônia, o regime de chuvas já se restringiu a mais de um mês por ano. Então, diante da exaustão das 
condições materiais objetivas de vida, eu acho que é continuar, é aprovando esses projetos de interesse econômico, sem colocar com prioridade absoluta a preservação 
ambiental, é de uma insensatez, de uma estupidez, de uma atitude criminosa. No início do ano, se nós tivemos mais 60 pessoas mortas no estado de Minas Gerais e 
principalmente aqui em Belo Horizonte e Contagem, Região Metropolitana. Não é hora de aprovar este tipo de projeto ainda. Outra coisa que tava ali embaixo da nota 
da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte, muito bem colocado aí pelo Wagner José, representando a Arquidiocese. Olha meus irmãos e minhas 
irmãs, o mínimo, o mínimo de sensatez, que exigimos é não votar esse projeto agora, em plena campanha eleitoral, eleição de 15 de Novembro. Então em nome da 
vida, em nome do respeito à dignidade humana e não do respeito à dignidade de toda a biodiversidade é passar as eleições. Porque toda árvore é uma grande 
produtora de oxigênio, é uma usina de absorção de gás carbônico, então assim em nome do mercado de forma a ser claro, que seja ouvindo aí as defesas, as 
colocações, só o legalismo perfeitamente enquadrado dentro do sistema capitalista, que justifi cam o tipo de empreendimento desse. Então aqui, eu quero deixar aqui, 
a postura da comissão Pastoral da Terra que é declaradamente em prol da preservação ambiental. Esse projeto aí não está em sintonia. Conselheiro César- escutei as 
colocações que o Tércio colocou em relação ao relatório do conselheiro Adilson. Algumas questões colocadas eu não concordo. Em relação ao EIA RIMA. Eu acho que 
este processo deveria ter sido formalizado por meio de uma EIA RIMA, e não por meio de um RCA PCA como foi formalizado. Esclareceu as questões em relação a APP, 
soterramento da nascente se já existe um processo. Porque não fi cou claro no parecer, se tinha sido bem uma autuação, e se a outra empresa que fez o soterramento, 
ela tinha recuperado ou entregue um relatório para recuperação, fi quei esclarecido aí. Mas ainda fi quei com algumas dúvidas em relação a questão de reserva legal do 
registro de matrícula, ela consta 7, alguma coisa hectares. no car tá como 10, alguma coisa hectares., então tem essa divergência aí. Para mim, a questão dos números 
em relação a compensação da Mata Atlântica, supressão dos 30%, reserva legal, área verde, Área de APP, isso aí não fi cou claro no parecer, não fi cou esclarecido em 
relação a esse quantitativo, para mim ainda não está batendo isso. Então tem essas questões ainda, que para mim não fi caram muito claro. Em relação ao termo de 
compromisso que foi fi rmado da compensação ambiental, eu já gostaria de ver qual que é a área que está sendo proposta. Qual que é a área que vai ser compensada. 
No termo fala que a empresa tem 180 dias para formalizar o processo ainda. Então o termo de compromisso é termo de compromisso que cria ainda uma expectativa, 
não tem nada ainda formalizado. Não sabe aonde que vai ser essa área de compensação se vai ser dentro do município, se vai ser dentro da região metropolitana. 
Então a gente fi ca na dúvida ainda, esse termo tinha que vim com essas áreas já defi nidas para nós. E no laudo de supressão apresentado pelo técnico Leonardo Ziviane 
se não me engano, fi cou ainda alguns erros lá, que a Cristina deve colocar isso em relação. Foi citado novamente a questão da APA Vargem das Flores, para mim já 
fi cou claro, tá fora. Mas está citado lá no parecer de intervenção de supressão e lá também fala de empreendimento Fazenda Boa Vista, eu acho que não tem nada a 
ver com esse empreendimento, mas foi citado e fala também de intervenção de APP, pelo que eu entendi no parecer não vai ter intervenção em APP. Então fi cou 
algumas divergências em relação ao laudo de supressão e o parecer. Então diante dessas questões eu ainda estou pouco esclarecido. Estou com muitas dúvidas ainda. 
Não sou contra o empreendimento, acho que o Distrito Industrial é um Distrito que  vai gerar emprego, vai gerar renda. Mas ele tem que ser formalizado com o devido 
processo legal, com as compensações, com as áreas bem esclarecidas do que vai ser de supressão, o que é estágio médio Inicial, reserva legal, então ainda fi quei com 
essas dúvidas, então é isso. Sr. Tércio- vou fazer as considerações rapidamente sobre a fala do Adilson e do César. Para acesso naquela área é necessário a implantação 
de uma Via que já foi aprovada a concessionária em conjunto com a DNIT, já temos o laudo da aprovação. Temos o laudo da Transcon de aprovação do loteamento. 
Agora, quando trazemos para a aprovação do processo é porque nós temos o atendimento em todos os itens. É um laudo de 06/06/2020, favorável pela Transcon. 
Conselheiro Adilson- não constava no relatório. Sr. Tércio- tudo bem Adilson, estou esclarecendo que já temos, já foi sanado isto aí. A aprovação efetiva dele é no 
momento da aprovação urbanística, no Desenvolvimento Urbano. Tivemos o cuidado de cobrar isto. Agora respondendo o César a respeito da intervenção em  APP, 
para fazer a travessia, a empresa obteve a outorga, para travessia no curso d’água. Quando fi zer esta travessia haverá uma intervenção em APP para implantação de 
travessia. Além da outorga no momento que for realizar isto, tem que apresentar o documento de autorização de intervenção ambiental. Quando agente traz um 
empreendimento para aprovação, entendesse que a Secretaria de Meio Ambiente está cobrando todos os documentos necessários. No Estado não tem apresentação 
igual nós fazemos aqui, mostrando tudo. Encaminhado aos conselheiros o parecer, os conselheiros vai fazer a leitura e vai chegar já com o voto dele defi nido para o 
deferimento ou indeferimento. Nós aqui somos transparente, mostramos tudo que esta sendo feito. Quanto mais agente é transparência, as cobranças se intensifi cam. 
O papel do conselho não é de fazer o relatório técnico,  de avaliar o relatório de impacto, é de avaliar o parecer com as informações que estão dentro dele.  De forma 
nenhuma vamos trazer um processo que não tenha condição de aprovação. Conselheira Cristina- Tércio, nós sabemos que a responsabilidade é da Secretaria, mas 
quem aprova o parecer são os conselheiros. Teve um levantamento técnico da Secretaria para este empreendimento. Para quem chegou agora pela primeira vez, nós 
estamos discutindo um Centro Industrial na Região do Nacional Ressaca, com 294 lotes de 1000 metros para atividades industriais. Então Tércio, todo empreendimento 
Industrial é polêmico, porque todo empreendimento Industrial ele é devastador, ele é impactante, e ele é indutor de ocupação, então o conselho tá fazendo o papel 
dele, porque o conselho ele tem que fazer o controle social sobre a Secretaria de Meio Ambiente. Nós não estamos errados não, o nosso relatório de vista ele também 
se baseia nas leis, ele é técnico, o nosso relatório não é um relatório artifi cial e a lei agente interpreta, cada um interpreta de uma forma. E vocês encaminharam cinco 
relatórios, cinco pareceres desse empreendimento, já fi ca para nós conselheiros uma certa difi culdade. Porque a cada relatório que era encaminhado tinha uma 
mudança, agora para última reunião, vocês mandaram dois documentos que não existiam  no momento em que nós pedimos o relatório de vista. Então nosso relatório 
de vista é em relação ao documento, que foi apresentado na última reunião e na primeira versão deste relatório, já estamos na quinta, foi apresentado para gente, que 
parte do empreendimento fi cava na Bacia de Vargem das Flores e agora do laudo que vocês apresentaram a supressão voltou novamente, uma das condicionantes para 
supressão é o pedido do Conselho da APA sobre a supressão. Então quer dizer que voltamos para o início da conversa, porque se toma parte de Vargem das Flores nós 
temos uma recomendação. Sr. Tércio- você sabe que este empreendimento não esta em Vargem das Flores. Então não tem necessidade da gente insistir nisto. Este 
relatório já estava pronto lá tras, aí ele foi apresentado agora, mas não tiveram o cuidado de fazer as correções dele. Mas ele não está em Vargem das Flores. 
Conselheira Cristina- um projeto tão polêmico como este, você vem me falar que o técnico não teve o cuidado de ler o documento que mandou para os conselheiros? 
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Mais uma vez isto prova a pressa que vocês estão para aprovar, num momento que não é oportuno. Nós estamos num momento quase mudança de Governo.   E este 
empreendimento prevendo 294 empresas. Preço bom é que são 294 empreendimentos que vão se instalar. Isto no momento em que nós não temos previsão de 
crescimento econômico? É só para benefi ciar a especulação imobiliária também.  Nós temos outros lugares na cidade que estão preparados para receber empresas. 
Inclusive o Cinco esta esvaziado. Então eu não vejo porque insistir num empreendimento deste tamanho, com esta rapidez. O nosso relatório de vistas é contrário a este 
empreendimento lá na Região do Nacional. No Termo de Compromisso que vocês mandaram tem lá, se o empreendedor não cumprir a multa diária é de 50 reais. Isto é 
brincadeira, você colocar num Termo de Compromisso, uma supressão de Mata Atlântica que é preservada Nacionalmente, multa de 50 reais. Conselheiro Henrique- 
atuo há quase 10 anos no COMAC, com muita técnica e sempre focado nas questões jurídicas. Nas últimas reuniões e nessa, eu fi quei um pouco assustado do viés 
político partidário que tem sido debatido aqui nas reuniões do Conselho, inclusive até mesmo essa última fala sobre Empreendimentos, que não estão nem na pauta. 
Isto parece um tipo de ação que eu não concordo. Eu queria explicar alguns pontos, sobre essa questão do César, o parecer de vista que foi muito bem feito. Apesar de 
eu não concordar. Essa questão da exigência do EIA RIMA ou não, a gente tem umas observações a fazer. A Resolução CONAMA 01 ela não tem força de Lei. As 
atividades que estão listadas na resolução, elas são atividades exemplifi cativas. Hoje o estado possui uma Lei, desde o momento do sancionamento da Lei Complemen-
tar 140/2011, atribuindo as competências aos entes da  Federação fi cou claro, qual é o órgão licenciador, dependendo dos aspectos técnicos do licenciamento, a gente 
tem claro em Minas Gerais a DN 217 que foi uma norma muito bem elaborada, inclusive com a aprovação da própria Sociedade Civil que visa a preservação do meio 
ambiente. Não necessariamente o empreendimento, ele exige ou não o EIA RIMA, varia conforme os aspectos técnicos, locacionais, enfi m só para deixar claro. Que a 
gente pode até achar que essa Norma está revogada, por que ela atribui questões que tem que ser feita por Lei em num licenciamento, é uma Norma até mesmo antes 
da constituição, ela foi recepcionada pela constituição, ela é uma resolução. Existe uma hierarquia das leis, uma Portaria, uma Resolução, ela não pode criar obrigações 
a não ser as advindas de Lei. Acho importante fazermos este nivelamento. Outra questão também que empreender não é sinônimo de irregularidade, sendo confundido 
aqui no COMAC. Empreender seguindo as regras previstas tanto na Legislação Estadual, na Legislação Federal e na Legislação em vigor no município de Contagem, é 
um ato que até a Constituição incentiva a livre iniciativa da Liberdade Econômica, é claro compatibilizando com a preservação ambiental. Então teve falas da Arquidio-
cese, Frei Gilvander falando que isso seria um crime. Eu acho que é importante a gente fazer essa retratação, nós estamos aqui no procedimento administrativo COMAC 
não estamos cometendo nenhum crime. Isso é muito importante fi car claro. Toda atividade humana, Industrial é devastadora, conforme a conselheira mencionou, na 
verdade acho que neste ponto Cristina, a gente tem que levar em consideração que os aspectos ambientais cada atividade seja industrial, seja de loteamento, 
parcelamento do solo, seja a própria atividade do dia a dia de cada um, ela tem seu impacto e não quer dizer que os impactos não possam ser compensados, 
mitigados, nem mesmo controlados. Todas as atividades humana é causadora de algum tipo de impacto, por isso que existe essa ferramenta ou instrumento da política 
ambiental, que é o licenciamento. Licenciamento visa isto tudo, previamente estabeleceu cenário se aquele empreendimento é passível de aprovação ou não, se a 
viabilidade ambiental e no caso existe, porque está prevista em lei e os estudos técnicos muito bem elaborados, demonstraram isso. Então a gente tem que trabalhar 
no sentido de observar as questões ambientais, mas também a preservação e claramente está atendido este quesito aqui nesse processo. Presidente Wagner- para este 
item de pauta estão encerradas as inscrições. Conselheira Cristina- Henrique, nós estamos falando de um projeto, de um centro industrial, que vai ocupar uma área de 1 
milhão de metros quadrados, 400 e poucos mil para os lotes de 1000 metros quadrados, 300 lote de 1.000 metros quadrados. Isso é muito impactante, a cidade tem 
outros locais para instalar, nós temos áreas industriais que estão esvaziadas. Então a decisão de abrir mais um novo Centro Industrial na cidade, ela é política, ela não é 
técnica, ela é política primeiro. Então toda discussão que se faz numa polêmica como essa de destruir mesmo uma vegetação de Mata Atlântica purjante como está lá. 
É uma vegetação que é protegida por lei. Passa primeiro pela decisão política da Secretaria de Meio Ambiente. E não está claro no parecer da secretaria. Claro como 
uma tabela assim, o que vai ser suprimido, se os 50% da compensação do terreno qual a área que vai ser, a reserva legal, a intervenção da APP, isto não está claro. No 
nosso relatório estamos colocando isto e mesmo depois com o termo de compromisso que vocês apresentaram não fala aonde vai ser, as coisas não estão claras. 
Presidente Wagner- vamos colocar em regime de votação. O relatório de vistas que foi pedido na reunião anterior pelo conselheiro Adilson. Só esclarecendo para todos 
os conselheiros, se houver alguma dúvida se manifeste, se o relatório for aprovado o pedido de licença vai ser indeferido. Se o relatório do conselheiro Adilson for 
rejeitado pela maioria dos conselheiros prevalece o parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente e neste caso o pedido de licença vai ser deferido. Conselheira 
Cecília- em questão de ordem coloca o relatório do Adilson e depois o parecer da Secretaria. Presidente Wagner- em regime de votação o relatório apresentado pelo 
conselheiro Adilson. Manifestação contrária: Henrique, Danielle, Fabiana, Sérgio, Clair. Por maioria de votos o relatório foi rejeitado. Agora vamos votar o parecer 
apresentado pelo Sr. Tércio da Secretaria de Meio Ambiente pelo deferimento da licença. Manifestação contrária: Adilson, Cecília, César. Os votos a favor pelo 
deferimento da licença: Sérgio (Desenvolvimento Econômico), Fabiana (ACIC), Henrique (CIEMG), Danielle(Desenvolvimento Urbano). Na 1ª votação foram 5 votos 
contrários ao relatório e 3 votos a favor. Na 2ª votação 5 votos favoráveis ao parecer da Secretaria de Meio Ambiente e 3 votos contrários. Não houve abstenção. 
Portanto o relatório foi rejeitado e a licença deferida conforme o parecer da Secretaria de Meio Ambiente. Passando para o Item 3- Nova Contagem Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2(LP) Processo Nº 02195/2020-03A. Técnica Luciana. Pedido de vistas pelo 
conselheiro Henrique. Presidente Wagner- marcado então conforme os conselheiros, Data: 21/10/2020, Hora: 9:00, Local: SEMAD para a dligência. Outo encaminha-
mento, estou propondo uma Reunião Extraordinária para segunda-feira (26/10/2020). Obedecendo ao regimento, vamos disponibilizar para que seja feita a diligência 
na quarta-feira toda a estrutura na Secretaria de Meio Ambiente e fi ca marcado a Reunião Extraordinária para segunda-feira (26/10/2020). Vamos passar para o item 5 
agora porque a técnica Luciana pediu porque ela tem médico marcado. 5- CMP - Componentes e Módulos Plásticos Indústria e Comércio Ltda. - Julgamento de 
Renovação de Licença de Operação (LAC 2). Nº 15960/2019-03A. A Técnica Luciana fez a apresentação. O parecer técnico tem o objetivo de conceder a Licença 
Ambiental Concomitante - LAC 1 ao empreendimento CMP - Componentes e Módulos Plásticos Ltda., Endereço: Rua Domingos Costa, nº 80, Bairro Cinco, cuja a 
atividade principal é a injeção e montagem de peças plásticas para a indústria automotiva com uso de material reciclável a seco. As orientações para a formalização do 
processo de revalidação da Licença Ambiental Concomitante (LAC 1), Classe 4, foram geradas a partir do protocolo do FCE Nº 15960/2019-03A e do FOB Nº 
11912/2019. Pot/Pol/Deg. M e Porte G. Caracterização do empreendimento: Nº de funcionários 502. Esta no zoneamento ZUI1, Bacia do Arrudas. Área útil 23.728,51m². 
Produção média de 450 ton/mês, possui capacidade máxima de instalação de 960 ton/mês o que no momento caracteriza cerca de 20,86 ton/dia. A vistoria foi realizada 
em 29/09/2020. O empreendimento está em operação desde maio de 2005 operando na fabricação de termoplástico não organolado. Possui Licença de Operação 
Corretiva emitida pela SUPRAM válida até 26/05/2020 dando entrada em toda documentação no período de 120 dias antes de seu vencimento, teve seu licenciamento 
destinado agora ao município, passando a ser licenciada pela SEMAD. Foi apresentado o RADA contemplando todos os requisitos e em nível de esclarecimentos foi 
relatado que houve a desativação de cinco equipamentos do processo produtivo, como também da cabine de pintura que teve seu serviço destinado a outra empresa, 
resultando na diminuição do processo produtivo. Não houve ampliação da capacidade produtiva durante a vigência da LO. No RADA também foi contemplada a 
avaliação de carga poluidora bruta do empreendimento, e PCA que contemplam possíveis impactos e as medidas atenuantes, como também foi apresentado um 
descritivo de todo o material utilizado em seu acondicionamento. Contemplou-se também a gestão de resíduos bem como fonte geradora, taxa de geração, acondicio-
namento, transporte e destinação ambientalmente correta. Efl uentes líquidos: o PRECEND não se aplica ao empreendimento visto a rede de esgotamento sanitário se 
encontra fora de logística. É amparado pela Lei Complementar 103/2011 - Dispõe sobre o código de saúde do município de Contagem e dá outras providências: Art. 97 
- O lançamento de águas residuais em água receptora, só será tolerado após tratamento, a fi m que os característicos físico-químicos e biológicos não prejudiquem a 
saúde, ecologia e composição das águas e desde que atenda aos padrões estabelecidos pela legislação específi ca. Além de possuir ETE onde realiza o pré-tratamento 
dos efl uentes, o empreendimento possui um sistema de SKIMMER, que realiza a separação de água e óleo atendendo a legislação 362/2005 do CONAMA que 
estabelece que todo óleo lubrifi cante usado e/ou contaminado deve ser recolhido e destinado corretamente. Os Resíduos Sólidos são caracterizados como Classe I - pe-
rigosos: contaminados de óleo e graxa, ambulatorial, lâmpadas, Iodo da ETE e solventes. Esses resíduos são destinados às seguintes empresas: Efi ciência Transporte de 
Resíduos Ltda., Ambientec Soluções, E-MILE Reciclagem de Lixo Eletrônico, Recitec Reciclagem Técnica do Brasil, Colormax Tintas e Vernizes Ltda. e Classe II - não 
perigosos: plástico, papelão, metais, resíduo orgânico, pallets e resíduos de poda que são destinados às seguintes empresas: SG Comércio Varejista de Embalagens 
Ltda-ME, Bemplast Indústria e Comércio Ltda., Eder Gomes Martins - ME, Arcelor Mital, Minas Organic Usina de Compostagem Ltda. Laudo de Ruído - os ruídos 
identifi cados são oriundos de operação de maquinário e movimentação de veículos e seu monitoramento é executado anualmente em ao menos 8 pontos distintos 
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onde não foram apresentadas alterações superiores às exigidas pela NBR 10.151/2019. Fica estabelecida, a nível de condicionante, a apresentação de laudo de ruído 
com medições realizadas em pontos distintos de geração de ruído, conforme previsto pela NBR 10.151/2019. Do cumprimento das condicionantes anteriores da LO, 
todas foram cumpridas. 1- Executar Programa de Auto monitoramento de efl uentes líquidos, resíduos sólidos e oleosos, e de ruído, cumprido. 2 - Apresentar projeto de 
aproveitamento de água de chuva, cumprido.   3 - Protocolar na SUPRAM CM, solicitação para abertura de processo de compensação prevista na Resolução CONAMA 
369/2006, cumprido. 4 - Instalar horímetro e hidrômetro para controle da vazão de água nos poços do empreendimento, cumprido. 5 - Fazer coleta de dados da vazão 
captada, de vazão regularizada e de fl uxo residual mínimo e registrar em planilha de acompanhamento, cumprido. As condicionantes exigidas agora da LAC 1 
-Renovação, 1 - Apresentar certidão de outorga renovada, 90 dias após emissão da licença. 2 - Apresentar laudo de ruído, anualmente durante vigência da licença. 3 
- Apresentar programa de auto monitoramento de efl uentes líquidos sanitários e industriais, semestralmente durante toda a vigência da licença. 4 - Apresentar 
programa de auto monitoramento junto a Superintendência Planejamento de Resíduos Sólidos e apresentar até o mês de abril de cada ano protocolo de entrega junto 
ao setor de condicionantes dessa secretaria, anualmente durante toda a vigência da Licença. 5 - Manutenção das licenças das empresas receptoras de resíduos 
atualizadas, durante toda a vigência da licença.              6 - Fazer coleta de dados da vazão captada, de vazão regularizada e de fl uxo residual mínimo e registrar em 
planilha de acompanhamento, anualmente durante toda a vigência da licença. Mostrou Slides. Conclusão: a empresa atendeu as exigências de forma satisfatória. O 
RADA contemplou todos os estudos necessários para a renovação. Lembramos que os documentos apresentados para a avaliação são de inteira responsabilidade do 
empreendedor. Ressaltamos ainda que a empresa deverá manter disponíveis os projetos, Licença Ambiental dentre outros documentos exigidos por Lei, para fi ns de 
fi scalização. Face ao exposto neste parecer técnico, somos pelo deferimento da expedição de Licença Ambiental Concomitante (LAC 1) Classe 4 para o empreendimento 
pelo prazo de 10 anos conforme DN 217/18 condicionada a execução dos itens constantes nos Anexos II e III. Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha as conclusões do 
parecer técnico para o pedido de revalidação do empreendimento. Atendeu satisfatoriamente os estudos propostos e requereu a revalidação dentro do prazo de 120 
dias, nestes termos acompanho o parecer técnico pela concessão da licença pelo prazo de 10 anos, atendendo as condicionantes. Conselheiro Adilson- tenho dúvidas 
em relação ao poço, se tem alguma outorga do IGAM. Se tem necessidade disto. Controle de vistoria. Nível de contaminação dele. Embora esteja numa área bem 
refl orestada. Agente ve o interesse que a empresa tem de se manter dentro do Município e estar em dia com todas as obrigações. Guilherme (empresa) - nos temos as 
outorgas, elas foram protocoladas em abril de 2019, dentro do próprio prazo requerido para renovação. Conselheiro César- a importância desta empresa, são 500 
funcionários. Então a questão do emprego é fundamental, principalmente no momento que estamos vivendo. Acho fundamental a manutenção da licença. Parabenizou 
a técnica, o parecer fi cou muito bom, bem esclarecedor, bem objetivo. Fiquei só com uma dúvida, mas a Luciana na apresentação dela esclareceu, porque não constava 
no parecer. Existe uma condicionante que era o protocolo da compensação de APP, recuperação de uma área de APP. No fi nal fi cou claro que a empresa cumpriu. 
Porque a condicionante falava só em protocolar o processo, formalizar o processo. Fiquei na dúvida se a empresa tinha ou não cumprido a compensação da APP da 
Resolução 369, mas parece que sim. Então é só este esclarecimento que eu gostaria de ter e também em relação ao projeto, que foi apresentado na época da SUPRAM 
de aproveitamento de água de chuva, se este projeto já foi implantado e se ainda não foi, se estiver aguardando ainda a aprovação da SUPRAM, como o processo 
passou para a avaliação da Secretaria de Contagem, então que este projeto seja apresentado para a aprovação da Secretaria. É importante não só a apresentação como 
a instalação do projeto. Considerando que o aproveitamento da água de chuva é super importante, principalmente dentro deste processo que gasta bastante água. 
Gostaria de saber estes 2 itens. Técnica Luciana- esta condicionante foi atendida. Existe o sistema de aproveitamento de água da chuva. Esta água é utilizada para 
irrigação da apresentação ambiental. Esta tudo certo. Guilherme (empresa)- protocolamos o processo. De compensação foram mais de 80 mudas plantadas na área. 
Irrigação de algumas área. Proposito de Educação Ambiental. Inclusive recebemos alunos de Escola Municipal. A água é utilizada tanto para irrigação das áreas verdes, 
e limpeza de equipamentos. Conselheira Cecília- quero parabenizar a empresa. Quando a empresa quer ela faz. Esta empresa é um exemplo para gente. Os conselheiros 
deveria visitá-la. Parabéns. Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 4- Hard Incorporações S.A - Julgamento do pedido de 
Licença Ambiental Concomitante - LAC 2 (LP/LI). Processo Nº 04031/2020-03A. Saiu de pauta. 6- Mayer Mecânica Ltda. - Julgamento do pedido de Renovação Licença 
Ambiental Nº 13915/2017-03A. Técnico Gilmar fez a apresentação. Processo Administrativo: 9542/01-17, referente ao FCE 13915/2017-03A – FOB 10402/2017. 
Segundo a DN COPAM 74/2004 passível de LAC 1, Classe 4. A empresa localiza na Rua Emília Silva de Freitas, Nº 700, Bairro Cinco, Contagem – MG. Atividades: 
fabricação, manutenção, reparação e comércio varejista de máquinas, equipamentos e outros produtos. ZUI 1, Bacia da Pampulha. Mostrou Slides. A empresa consegui 
a Licença de Operação Corretiva em 21/12 (emitida em 12/11/2012). A avaliação ambiental – os impactos ambientais gerados pela operacionalidade do empreendimen-
to foram analisados pela documentação apresentada e pelas vistorias técnicas realizadas. Ruído- a empresa é passível de emissão sonora devido ao funcionamento de 
diversos equipamentos, como prensas (hidráulica e mecânica), serra de fi ta, torno repuxo, furadeira, lixadeira, esmerilhadeira e tupia. O entorno, considerando-se um 
perímetro de até 100 metros, é do tipo industrial no mesmo quarteirão da empresa, sendo residencial do outro lado da rua e adjacências. Isto caracteriza, segundo a 
Tabela 3 da NBR 10.151/2019, mais apropriadamente uma “Área mista, predominantemente residencial”, com limite de nível de pressão sonora de 55 dB (período 
diurno). O profi ssional que elaborou os três Laudos (em novembro de 2018, maio de 2019 e novembro de 2019) sempre considerou o limite de 70 dB diurno, 
valendo-se do Zoneamento e de Lei Estadual 10100/1990 (que é menos restritiva), apesar de a NBR supracitada orientar quanto ao tipo de entorno. Em todos os Laudos 
foi considerada a NBR publicada em 2000, ainda que uma nova versão foi publicada em junho/2019 (o último dos três Laudos foi elaborado quase cinco meses depois). 
Em todos os Laudos os índices oscilaram mantiveram-se acima de 62 dB (“ruído total”) e acima de 60 dB (ruído de fonte). Não houve proposição de mitigações sonoras, 
apesar de a Empresa ter adotado melhorias nos equipamentos para contenção acústica. Sugere-se como Condicionantes da LAC 1 apresentação de Cronograma de 
contenção acústica acompanhado de ARt de quem o elaborar e executar, bem como Laudo de Ruídos a ser apresentado 90 dias após as adequações propostas, sendo 
os demais Laudos apresentados anualmente, desde que se atenda à NBR 10.151/2019 e à DN COPAM 216/2017, bem como legislação/normatização específi ca. 
Efl uentes líquidos- as atividades da Empresa geram efl uentes líquidos domésticos (oriundos de sanitários, vestiário e limpeza de piso), que são direcionados a COPASA 
para seu tratamento, que aprovou em novembro/2019 as instalações da Empresa, segundo Laudo. Óleo e graxa usados do maquinário, quando resultantes da 
produção, são alocados temporariamente em local apropriado (com cobertura e canaletas para evitar contaminação) e destinado a Empresa especializada. A Empresa 
apresentou comprovantes de destinação de óleo e graxa usados, bem como licença ambiental da Empresa especializada, porém sugere-se que a Mayer Mecânica, entre 
com Processo de atendimento ao Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) como uma de suas Condicionantes. Efl uentes atmosféricos- no local há atividades de 
lixamento e acabamento (com contenção/exaustor do tipo Ciclone), bem como de solda (com contenção/exaustor nos biombos) de peças fabricadas e outras. 
Percebeu-se, dentro das dependências da Empresa (no galpão), algum odor típico de fumos metálicos, mas não se notou material particulado (MP) em suspensão ou 
indícios de poeira ou similar no piso e nas adjacências (externamente ao galpão). No local não se faz pintura, jateamento ou outros tipos de tratamentos térmico e/ou 
químico superfi cial das peças. No Laudo de Emissões Atmosféricas elaborado em janeiro/2020 por Empresa acreditada junto ao INMETRO (o que atende à DN COPAM 
216/2017), realizaram-se três coletas nas chaminés das áreas de lixamento/acabamento das peças e também dos biombos de solda, e nenhuma apresentou índice de 
MP acima do permitido pela DN COPAM 187/2013. Mesmo assim, será uma das Condicionantes da LAC1 a apresentação de Laudo de Emissões Atmosféricas bienalmen-
te que atenda às DNs COPAM 187/2013 e 216/2017, bem como legislação/normatização pertinente, acompanhado de ART de quem o elaborar. Resíduos Sólidos- no 
local ocorre a produção de resíduos orgânicos (restos alimentares) e material de escritório, destinados à Coleta Pública, além de resíduos metálicos (limalhas, sucata) e 
recicláveis (papéis, papelão e plástico), alguns contaminados (incluindo-se estopas e EPIs usados), acondicionados em local coberto e com canaleta (para os contamina-
dos), cuja destinação foi comprovada por meio de comprovantes e licença ambiental de Empresas especializadas. Sugere-se, como Condicionantes de LAC1, que a 
Empresa atenda ao PGRS, além de anuência de seu cumprimento. O empreendedor deverá comunicar à SEMAD/Contagem sobre qualquer alteração nos projetos 
apresentados antes do início de quaisquer obras de construção, para que seja avaliada a necessidade de licenciamento específi co. Cumprimento de condicionantes da 
LOC 21/12 e monitoramento (RADA) em sua vigência: 1) Apresentar AVCB em 180 dias: cumprida em 03/07/2013 (há cópia do AVCB da data discriminada, mas não 
consta protocolo de entrega). 2) Executar automonitoramento de resíduos sólidos: cumprida, segundo RADA (planilhas constantes na Empresa, de acordo com RT).               
3) Apresentar semestralmente certifi cados de destinação fi nal de resíduos classe I: cumprida parcialmente (constam protocolos de 13/03/2014, 14/05/2014, 18/11/2016, 
21/11/2018 e 10/05/2019). 4) Apresentar Parecer fi nal emitido pela TRANSCON em 180 dias: cumprida (protocolo de 18/11/2016). 5) Apresentar Alvará de Licença em 
90 dias: cumprida, segundo RT (não constam protocolo de entrega e nem cópia do próprio Alvará considerado). 6) Apresentar Laudo de Ruídos semestralmente: cum-
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prida parcialmente (constam protocolos de 13/03/2014, 14/05/2014, 18/11/2016, 31/05/2017, 21/11/2018 e 10/05/2019). Também se ressalta, para avaliação da 
Assessoria Jurídica desta Secretaria: 1) que a Empresa, segundo Certidão Negativa de Débitos de Natureza Ambiental, possui Processo Administrativo n. 26554/2015-
03A referente ao AI n. 006996;
2) o RT Waldivino Aleixo Pinheiro Bertolino, quem elaborou Laudos de Ruídos, RADA e Cadastro de Redes, possui dois números de registro junto ao seu Conselho de 
Classe, cuja resposta dada por email consta nos autos do processo para a devida avaliação jurídica; 3) o Processo foi dado por desaparecido no ínterim de mudança de 
localidade da SEMAD/Contagem entre os anos de 2018 e 2019, o que motivou a que a Empresa protocolasse novamente os documentos solicitados no FOB nº 
10402/2017 para fi ns de formalização; 4) o cumprimento parcial das Condicionantes da LOC     nº 21/12, conforme se descreve no item 5 (5.1 a 5.6); 5) verifi ca-se que 
houve alteração/ampliação de área avaliada pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com os AVCBs nos 147996 (emitido em 03/07/2013, pouco depois de obtenção da 
LOC no 21/12, com área de 1903,84 m2) e 20180090011 (emitido em 25/05/2019, com área de 2125,77 m2). Destaca-se o fato de que tal ampliação, apesar de não 
informada à SEMAD/Contagem, também em nada altera ou alteraria a classifi cação das atividades da Empresa em relação ao seu porte, seja durante a vigência da DN 
COPAM 74/2004, seja diante da DN COPAM 217/2017. As condicionantes: 1- apresentar Parecer Conclusivo quanto ao atendimento do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), conforme Lei Complementar 188/2014, Art. 51, 90 dias. 2- apresentar anuência de cumprimento de PGRS aprovado emitida pelo Órgão 
Municipal competente. Anualmente. 3- adotar adequações para fi ns de mitigação acústica, acompanhado de Relatório Fotográfi co e também, se couber, de Projeto 
com ART de quem o elaborar/executar e NFs de equipamentos utilizados para os procedimentos. 90 dias. 4- Apresentar Laudo de Ruído, acompanhado de ART que lhe 
seja específi ca. Se houver limite ultrapassado segundo Tabela 3 da NBR 10151/2019, apresentar nova proposta de mitigações, primeiro Laudo 90 dias após cumprimen-
to da Condicionante 03; Demais Laudos Anualmente2,3. 5- Apresentar Laudo de Emissões Atmosféricas das chaminés de soldagem e de lixamento/acabamento de 
peças, acompanhado de ART de quem o elaborar. Se houver limite ultrapassado de parâmetros por normatização/legislação pertinente, apresentar mitigações, Trienal². 
6- Manter atualizados o Auto de Vistoria Final do Corpo de Bombeiros (AVCB) e o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, durante a vigência da Licença. 7- 
Apresentar cópia do Cadastro Técnico Federal (Certifi cado de Regularidade – CR) emitido pelo IBAMA atualizado, sempre que requisitado por fi scalização ou vistoria 
técnica, sempre que requisitado por fi scalização ou vistoria técnica. Face ao exposto somos pelo deferimento do pedido de Licença Ambiental Concomitante 1 (LAC 1), 
pelo prazo de 10 anos. Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha o parecer técnico. Prazo de validade 10 anos. Sr. Waldivino (empresa)- gostaria de fazer uma emenda 
em relação a condicionante 3, solicitando uma mitigação quanto o  aspecto ambiental que é o ruído, foi apontado pelo técnico que esta acima do ruído permitido, dev-
ido ter considerado uma área mista e não uma área estritamente industrial. Só gostaria de acrescentar que a Mayer Mecânica, esta inserida totalmente dentro de uma 
área industrial. Gostaria de propor que quando for feito o laudo de ruído tirar a área zona industrial e não como zona mista. Conselheiro Adilson- parabenizou o 
técnico Gilmar pelo trabalho. Documento que some em 2017. Agente vem com licenciamento em 2020. A empresa não sofreu nenhuma fi scalização, a empresa com 
documentação desaparecida, o sistema da secretaria não fi scaliza mais esses processos. É uma outra preocupação, porque essa mudança de prédio, é esse o primeiro 
processo que aparece, a um prejuízo para a empresa de ter um licenciamento, se ela tivesse que apresentar junto a outros órgãos para demanda de trabalho, o 
licenciamento ambiental. É uma das unidades da Maia, porque tem uma outra extensão. Esta convivência ali residencial com indústria. As residências foram para dentro 
do Cinco. Cinco já dizia Centro Industrial de Contagem. E a questão da autuação virou essa penalidades ou se ela não era uma penalidade mesmo. Técnico Gilmar- o 
número de funcionários da empresa segundo o histórico é de 45 funcionários segundo o FCE e o RADA. É 46 funcionários segundo o CAGED do ano de 2019. Em 
relação à questão de área de confl ito, temos aqui não só esse caso desta rua onde está a empresa Mayer Mecânica, temos também o caso da empresa da Rua Diamante 
e uma outra Rua  paralela a ela Rua Tenente Paulo. O zoneamento é Industrial, onde está as indústrias porém do outro lado da rua somente residências, isso é um 
grande problema sério para as empresas, porque os residentes eles tão passíveis de denúncia, muito os trabalhos que eu tenho de processo de licenciamento não só na 
Rua Diamante, nessa Rua Tenente é na Rua Emília onde está a empresa Mayer Mecânica demanda às vezes até o Ministério Público. A Norma NBR 10151 de 2019 ela 
leva em consideração não necessariamente ou unicamente o zoneamento, mas sim o entorno. Não conheço Legislação Municipal ou Estadual mais restritiva do que a 
norma ela sugere e recomenda na Secretaria de Meio Ambiente em Contagem na SEMAD Contagem, eu e meus colegas que avaliamos laudo de ruído, levamos em 
consideração a restritividade que conta na NBR e não há lei estadual. Dr. Fábio- quanto o auto de infração nenhuma circunstância agravante, o valor da multa foi 
aplicada volume mínimo sete mil reais. A não localização do  processo, a secretaria ainda está organizando os arquivos são mais de 20.000 mil processos com a 
pandemia ainda está tendo uma restrição grande de organização dos materiais. Foi restaurado o processo que deverá ser adensado ao original. A restauração foi 
exatamente para evitar o prejuízo da empresa. Conselheiro César - o técnico Gilmar ele coloca que houve uma inconformidade em relação ao laudo de ruído e de fato a 
gente tem que observar o que existe hoje na área, embora seja uma área industrial mas nós estamos vendo um contexto Residencial. Então eu acho que sobre o foca da 
precaução e da prevenção a gente deve ser mais restritivo o possível é uma questão Residencial mesmo é o limite Residencial agora não entendi porque mesmo 
havendo esse laudo acima do permitido sendo solicitada adequação e o novo laudo em 90 dias eu não entendi do técnico Gilmar porque os próximos relatórios ele 
colocou para ser apresentados bienalmente ou seja um relatório a cada dois anos eu acho que é um tempo muito grande principalmente por ter já a vida e o histórico 
de alteração de limite acima do permitido que a gente altere esse prazo para semestral ou no máximo anual, mas eu acho que o ideal seria semestral para que possa 
haver uma avaliação mais efetiva em relação ao ruído. Monitorar a cada 2 anos para mim é um pouco demais tendo em vista que nós estamos trabalhando com 
equipamento que gera Ruido conforme foi citado no parecer. Outra questão eu não entendi porque que não foi pedido monitoramento atmosférico. Tem que ver o que 
a legislação fala sobre esse tipo de entendimento. Na Lei 187/2013 sita os parâmetros. Eu acho que deveria constar também uma condicionante, fazer o monitoramen-
to anualmente com base na DN 187/2013. Técnico Gilmar- agradeço pela observação. Quanto à questão de entorno e aliás até quero colocar aqui uma proposta, que 
deve ser pensado criação de alguma legislação, referente a esses itens de  tipo de entornos, da qualifi cação e quantifi cação, que ainda que eu saiba não consta no 
município de Contagem. Na tabela 3 da NBR também, ela não tem certas especifi cidades. Quanto ao laudo de ruído, eu solicitei porque eu pensei, primeiro, no COMAC 
com a participação dos senhores poderá julgar um prazo mais razoável. Porque eu achei razoável, pelo fato por ser um laudo oneroso, principalmente com DN COPAM 
216/2017, obriga que a empresa emita um laudo de ruído que seja acreditado junto a RMMG e ou INMETRO. Quanto ao lado de emissões atmosféricas, também 
podem ser julgados pelo COMAC, a respeito não só do prazo que pode ser alterado, como também outros parâmetros a serem exigidos, mas segundo a 187, os outros 
parâmetros que foram perceptivos In Loco e presumo pela assinatura do responsável técnico, os únicos parâmetros foram relativos a fundos metálicos. Mas o prazo 
poderá ser julgado pela empresa. Observei na empresa, eu suspeitei mas foi confi rmado segundo os dados da responsável pela empresa, ocupação de área de 
preservação permanente, porque existe lá um lago dentro da empresa, mas só que parece que foi feito pela própria empresa. E tem um curso d’água que começa bem 
próximo a empresa, mas só que ele está além dos 30 metros da margem desse Córrego, onde a nascente logo acima, pouco acima indo em direção como se fosse a 
Secretaria de Meio Ambiente. Eu fi z a segunda vistoria em 2019 com a pessoa responsável na área de registros de nascentes e ele confi rmou, que não se tratava no 
caso de um curso d’água ou Nascente dentro da própria empresa. Presidente Wagner- vou propor um encaminhamento, se o conselheiro César que fez a observação 
em relação aos prazos que seja o prazo de 1 ano dentro do questionamento que você fez. 1- Em relação a sugestão do técnico Gilmar, nós vamos encaminhar para a 
Presidência da Câmara, a sua sugestão com relação a alteração da legislação. Conselheiro Adilson-  nomenclatura da região. Sr. Tércio- as áreas mistas não se aplica só 
porque o empreendimento esta dentro de uma área industrial. Conselheiro César- eu fi z uma outra proposta de condicionante que é o monitoramento de poluentes 
atmosférico podemos colocar também anualmente de acordo com o monitoramento de ruído solicitar isso também, já que se trata de uma área residencial de acordo 
com a DN 187. Presidente Wagner- estou entendendo sua solicitação, vamos colocar para os conselheiros apreciarem. Agente só lembra aqui que foi falado pelo técnico 
Gilmar a preocupação que agente tem de não onerar demais as empresa, uma vez que estamos vivendo um momento de crise econômica. As empresas estão com 
muita difi culdade de manter seus funcionários, suas obrigações em dia. Não é que a Secretaria de Meio Ambiente tenha uma posição de protecionismo e uma 
preocupação em relação a crise econômica que está afetando a todos. Mas o Conselho é soberano para decidir. Sua proposta então pelo o que eu entendi o monitora-
mento de ruído e atmosférico sendo feito anualmente. Conselheiro César- sim. Sr. Tércio- eu gostaria que o Gilmar, o técnico do processo se manifestasse a respeito da 
necessidade ou não de ter um monitoramento atmosférico. Ele esteve no local, fez o licenciamento. Técnico Gilmar- atendendo a 187, é razoável fazer a solicitação 
desta condicionante, talvez a modifi cação do texto, referente a condicionante, obedecendo a outros parâmetros. Porém eu não percebi In Loco nas duas ocasiões, que 
não foram feitas durante a pandemia. Não percebir alguma justifi cativa seja analisando dentro do galpão em diferentes instâncias dos equipamentos e áreas específi cas 
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que poderiam produzir estes efl uentes atmosféricos de qualquer natureza. Nem dentro e do lado de fora da empresa. Não vi evidências no piso, nem tão pouco no ar. 
Mas pode ser razoável a proposta do prazo ser bienal quanto aos laudos atmosféricos, levando em consideração também de não onerar as empresas. Pode ser julgado 
pelo COMAC. Uma sugestão que dou agora após a emissão do meu parecer. Presidente Wagner- César você se sentir contemplado e os demais conselheiros também. 
Monitoramento de ruídos sendo feito anualmente e o atmosférico sendo feito a cada 2 anos. Waldivino (empresa)- em relação ao efl uentes atmosféricos, o índice é 
muito baixo, vamos fazer de 3 em 3 anos. Presidente Wagner-  entendido a sua proposta, mas vamos ter que submeter a apreciação dos conselheiros. Temos a proposta 
1 que é a do conselheiro César, monitoramento de ruídos feito anualmente e monitoramento atmosférico a cada 2 anos. A sua proposta Waldivino alterando o 
monitoramento atmosférico para cada 3 anos. Se houver a concordância do César e agente aceitar seu pedido, agente encaminha dessa forma  caso contrário vamos  
as 2 proposta. César por favor se poder manifestar? Conselheiro César- pode ser sim a cada 3 anos. Presidente Wagner- agradeço sua compreensão. Ressalto o belíssimo 
trabalho feito pelo Gilmar, a qualidade técnica do trabalho. Então vamos encaminhar desta forma, monitoramento de ruídos feito anualmente e monitoramento 
atmosférico a cada 3 anos. Colocou em votação, o qual foi aprovado. 7- VIC Engenharia Ltda. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Processo Nº 12072/2020. 
Conselheira Danielle pediu vistas.           8- Milton Eduardo Rocha - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Processo Nº 03481/2020-03A. Técnico Marcus 
Vinícius- Nº do Requerimento Interno 4105. Endereço: Rua do Soldado, S/N, Bairro Perobas, Contagem Đ MG. Data da vistoria em 28/07/2020. Área total: 23.208,36m² 
onde serão suprimidos um total de 292 indivíduos arbóreos para a viabilidade do projeto. Zoneamento: ZEU 1. Situado na Bacia da Pampulha. Objetivo é avaliar 
requerimento de supressão arbórea em virtude de empreendimento para projeto de edifi cação de galpão comercial sem destinação específi ca. Mostrou Slides e fotos. A 
área está situada dentro do Bioma Cerrado em Zona de transição com o Bioma Mata Atlântica. In loco foi constatado que a fi tofi sionomia corresponde 100% com a 
vegetação descrita pelo PUP (Plano de Utilização Pretendida) e está em conformidade com as defi nições expressas na Resolução CONAMA nº 392/2007 e nº 423/2010. 
O número estimado de supressão dos indivíduos imunes de corte.            O empreendedor deverá apresentar a SEMAD um Projeto Técnico de Reconstituição da Flora 
(PTRF) com a proposta de plantio desses indivíduos, mencionando se optará pelo plantio do total ou pelo pagamento de 50%. A relação do número de indivíduos das 
espécies protegidas são 25 Ipês amarelos (Handroanthus chrysotrichus). Considerações fi nais: a equipe interdisciplinar opina pelo deferimento do presente processo de 
supressão de vegetação para implantação do empreendimento, desde que atendidas às recomendações técnicas, especialmente as compensações ambientais, descritas 
no corpo deste parecer, assim como as seguintes condicionantes: - Anuência prévia do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem para autorização de 
supressão de indivíduos arbóreos, bem como defi nir as medidas de compensatórias correspondentes, quando se tratar de supressões pertencentes às espécies 
ameaçadas de extinção (Handroanthus chrysotrichus), conforme o artigo 16° do Decreto Municipal 1.030 de 2008. - Emissão do Laudo Técnico com Anotação de 
Responsabilidade que ateste a inexistência de alternativa técnica e locacional, bem como que os impactos do corte ou supressão de espécies ameaçadas de extinção. - 
Apresentação de Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF) com a proposta de plantio em compensação pela supressão de espécies ameaçadas. - Autorização 
para movimentação de terra conforme Lei n° 3.789, de 23 de dezembro de 2003. - Alvará de construção a ser emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, conforme previsto no artigo 40º do Decreto Municipal 984/2016 e artigo 12º do Decreto Municipal 1030/2008.      - Compensação Ambiental a ser 
defi nida por esta Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para os indivíduos isolados de acordo com o Decreto 1030/2008. Esta é a apresentação. 
Conselheiro César- deu boas vindas ao técnico Marcus Vinícius. Seria uma anuência do COMAC e não uma autorização, correto. A minha dúvida é que tem um maciço 
vegetal, numa das extremidade da área, foi colocado no parecer só como maciço vegetação, que tipo de vegetação que é? Seria interessante a defi nição que tipo de 
maciço. E em relação a questão da supressão dos Ipês que você colocou. Para qual tipo de atividade e qual a tipologia deste maciço fl orestal para termos mais 
segurança. Marcus Vinícius- em relação a tipologia vegetal é Bioma do Cerrado. Com relação aos galpões a destinação não foi falado pelo requerente, ele não deixou 
claro. Dr. Fábio- para as espécies protegidas o conselho emite a autorização no caso Ipê amarelo. O conselho em se tratando de espécies protegidas o conselho autoriza 
anuência em sendo supressões que não seja de espécies protegidas acima de 300, neste caso temos espécies protegidas Ipê amarelo por analogia ameaçadas de 
extinção. Conselheira Cecília- Tem 2 maciços que tem a mata bem fechadas, quero saber se eles vão tirar os dois? Janaína (representando Sr. Milton)- a supressão vai ser 
feito dentro desta área demarcada de vermelho, este maciço que aparece debaixo deste demarcação não é terreno do empreendedor, somente dentro da área 
vermelha. Este maciço no fundo do lote é cerrado e será suprimido. Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado com 2 votos contrários da Cecília, 
Adilson. Fazendo uma proposta de encaminhamento se os itens 9- Eleição dos membros da Câmara Técnica de Avaliação de Intervenção em APP. 10- Prestação de 
Contas do Fundo de Meio Ambiente, devido a hora, estou propondo que a Prestação de Contas fi ca para a próxima Reunião Ordinária e queria ver com Dr. Fábio 
quantos conselheiros podem participar e aí ao invés de eleição, agente abre para quem quiser participar, para participar da câmara técnica se os conselheiros 
concordarem. Dr. Fábio- são 2 conselheiros da Sociedade Civil e 2 conselheiros do Poder Público. Presidente Wagner- Como são só 4 vagas, eu acredito que vamos ter 
que fazer a votação ou os conselheiros indicarem quem eles entenderem que devam participar. Em discussão. Conselheiro Henrique gostaria de participar, CIEMG 
representa a Sociedade Civil. Conselheira Cecília também querem participar da Câmara Técnica. Então sociedade civil Henrique e Cecília por enquanto manifestaram 
interesse. Gostaria que Eduardo e Tércio indicasse quem representaria o Poder Público. Sr. Tércio- perguntando os representantes do poder público se tem interesse de 
participar. Danielle, representante do SMDU mostrou interesse em participar. Presidente Wagner- como ninguém mais se manifestou agente internamente discute e faz 
a indicação técnica e apresenta na próxima reunião. Só para registrar representantes da Câmara Técnica Sociedade Civil, Henrique da CIEMG e Cecília (representa as 
organizações de Meio Ambiente) e Danielle da SMDU e fi ca faltando mais uma indicação de 1 conselheiro vamos fazer internamente na Secretaria de Meio Ambiente.                   
11- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Conselheira Cecília- gostaria de saber a questão das árvores do Ressaca, que elas estão seca no passeio e como está 
ventando muito, está correndo muito risco de cair e derrubar as casas. Presidente Wagner- o nosso superintendente André e o nosso Gestor Bráulio já estão colocando 
na programação. Eu acredito que ainda nesta semana vai ser atendido. Já foi encaminhado. Conselheira Cecília- como fi ca a questão do Parque Eldorado que não tem 
nada para proteção e nem funcionário para limpeza. Presidente Wagner- agora a tarde vou reunir com o pessoal do funcionamento do Parque e te informo. Conselheira 
Cristina- a prestação de contas era para a reunião ordinária passada, agora ela foi para outra reunião ordinária. Na reunião ordinária passada, nós pedimos que 
mandassem por escrito, porque nós já teríamos uma visão e já íamos para as dúvidas, e não foi enviado, a prestação por escrito, que já está pronta desde a reunião 
passada, ela estava pautada. 2- resumo das compensações ambientais, isto foi pedido 10/08. 3- ofício para saber o planejamento da Prefeitura em relação a construção 
de moradia, também não tive a resposta ainda. Presidente Wagner- Estou me comprometendo com você, até porque estou assumindo a Secretaria e agente vai pautar 
na próxima reunião e eu te garanto que todo este questionamento serão respondido por nós. Agradeço a presença de todos e encerrado a reunião e até a próxima.    
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAC Đ 2020

No dia 26 de outubro de 2020, Hora: 9:00, foi realizada a 4ª Reunião Extraordinária do COMAC ON LINE pela plataforma ĐJoinTeamsMeetingĐ. Compareceram à 
reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Fábio Silva Azevedo (assessor jurídico); Eduardo Eustáquio de Morais (Subsecretário da SEMAD); Tércio de 
Sales Morais; Dr. Dr. Afonso (Subprocurador do Município de Contagem). 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 R. S. Gomes e Thaís Braga Alves, representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico; Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do Meio Ambiente, com 
atuação no âmbito do Município de Contagem; Danielle Rodrigues Soares Máximo, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; 
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; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial Industrial de Contagem - ACIC. Funcionários da SEMAD: Leonardo Torres e 
Marise de Cássia Gonçalves. Presidente Wagner- Conferiu o quórum, cumprimentou a todos e iniciou a Reunião. Deu a palavra para o Dr. Afonso, Subprocurador do 
Município, ele vai fazer esclarecimentos aos conselheiros aqui presentes em relação a recomendação do Ministério Público e que foi motivo de muitas discussões em 
reuniões anteriores. Gostaria de cumprimentá-lo e agradecer pela presença. Dr. Afonso (Subprocurador do Município - Juiz aposentado- representando a Procuradoria)- 
Gostaria de cumprimentá-lo e agradecer pela presença. Deu bom dia a todos e falou que era uma honra participar desta reunião solene. Aportou aqui na Procuradoria 
ofício da Secretaria de Meio Ambiente para que agente manifestasse sobre a recomendação do Ministério Público. Tenho a esclarecer que recomendação, ela não 
vincula e nem obriga ao seu atendimento. E tendo em vista que o Ministério Público ajuizou alguma ação em Belo Horizonte questionando a lei de uso e ocupação do 
solo considerando a judicialização do processo, eu acho que não convém mais atender qualquer recomendação mesmo porque ela não tem nenhuma caráter 
vinculativo e obrigatório e uma vez judicializada a questão a discussão muda de âmbito, passa a ser discutida no âmbito do poder judiciário com toda amplitude. A 
demais o nosso impedimento é que ao atender a recomendação o que eu não recomendo estaríamos negando urgência a lei de uso e ocupação do solo, que foi 
aprovada, debatida e que esta em plena vigência. A ação proposta pelo Ministério Público se quer foi recebida ele ajuizou a ação na comarca de Belo Horizonte, o juiz 
que recebeu a ação declinou da competência ou seja mandou que a ação fosse julgada na comarca de Contagem e aqui em Contagem nós temos a vara especializada 
de feitos Municipais O Ministério Público não concordando com a decisão do juiz interpôs recurso de agrave instrumento e o Tribunal ofi ciou o juiz que esclarecesse as 
razões de ele ter declinado a competência para mandar o processo para Contagem. Esta neste pé. Esclareço também que não a nenhuma liminar impedindo qualquer 
licenciamento na região de Nova Contagem com base na lei de uso e ocupação do solo. Portanto o meu entendimento e o meu conselho é que não atender a 
recomendação do Ministério Público é agente dar plena vigência a lei de uso e ocupação do solo. E mais, esclareço aos senhores conselheiros que fi quem tranqüilos 
porque não atender a recomendação do Ministério Público signifi ca desobediência e desrespeito e podem votar com toda a tranqüilidade que a lei esta vigente.  O 
contrário sim seríamos negar a vigência de uma Lei debatida e aprovada pelo nosso poder legislativo de Contagem. Então professor Wagner e Conselheiros o que eu 
tinha a esclarecer para os senhores. É desta forma que a Procuradoria se manifesta. Presidente Wagner- agradeceu ao  Dr. Afonso pelos esclarecimentos. Deixa 
registrado aos conselheiros que no ponto de vista jurídico não há conforme foi esclarecido aqui pelo Dr. Afonso representando a Procuradoria nenhum impedimento 
para que a reunião do conselho aconteça e que os processos sejam analisados e colocados em votação. Conselheira Cristina- uma serie de irregularidade no Plano 
Diretor e a Prefeitura obviamente estava fazendo a sua defesa ou vai fazer a defesa na hora que ela tiver de fazer e o Ministério Público está colocando também o que é 
que ele acha que esta errado na lei do plano diretor. Acontece que no meio desta guerra, no meio desta disputa jurídica, porque o Sr. esta aqui falando da disputa 
jurídica esta o Meio Ambiente. E quem perde neta disputa é o Meio Ambiente. E por isto que os pilares do Meio Ambiente e a precaução e a prevenção. Então aceitar a 
recomendação do Ministério Público é precaução e prevenção. Porque se o dano acontecer e depois nesta guerra jurídica fi car provado que o plano diretor estava 
equivocado, que ele contribui para acabar com a nossa água. Que a nossa luta aqui é por causa da água e aí no fi nal o plano diretor e julgado inconsistente, vai ter que 
ser substituída esta parte da água, esta parte da preservação aqui em Várzea das Flores mas aí o licenciamento já foi dado, o dano já pode ter ocorrido, e não vai 
adiantar, as árvores já podem ter sido derrubadas. Então eu peço aos conselheiros que sigamos a orientação sim, respeitando o principio da precaução e da prevenção. 
Dr. Afonso- houve atentamente suas ponderações, aí esta respeitando o mérito da votação, que cabe o conselheiro votar, este é o mérito da votação, estou falando da 
questão jurídica. 1 ponto recomendação não tem caráter obrigatório, nem vinculativo, ademais depois de ajuizado a ação a discussão nossa passa para o campo do 
Poder judiciário. E outra coisa que  entendo a lei de uso e ocupação do solo em plena vigência nós não podemos negar vigência a lei então os conselheiros podem fi car 
a vontade para votar e que não há nenhuma desobediência e nem desrespeito a quem esta fazendo recomendações esta são as minhas ponderações. Conselheira 
Cristina- votar e pode não votar. Dr. Afonso- eu não entendi. Fracionou muito. Presidente Wagner- Cecília não estamos conseguindo te ouvir. Pelo o que eu entendi do 
seu posicionamento, você esta preocupada com a situação dos conselheiros com relação a algum tipo de punição, de restrição. Conselheira Cecília- isto. Dr. Afonso- 
Professor Wagner isto aí não tem nem indicio. Mesmo porque eu não posso impedir o conselheiro de votar de acordo com o que sua consciência manda, é direito votar. 
Alias é função deles. Presidente Wagner- Dr. Afonso está esclarecido. Cecília continuo não te ouvindo. Dr. Afonso- Professor Wagner você me ouviu. Presidente 
Wagner- ouvi, esta esclarecido Dr. Afonso. Dr. Afonso- eu não posso impedir, então eu estou tirando a liberdade de voto de um conselheiro. Que ele esta ai para isto, 
em qualquer lugar.Presidente Wagner- esta esclarecido Dr. Afonso, vamos dar seguimento a nossa reunião. Agradeceu ao Dr. Afonso que tinha um compromisso ainda 
em Belo Horizonte. Dr. Afonso- obrigada pela atenção e obrigada pelo convite em ter participado. Foi uma honra. Presidente Wagner- o item 1 da pauta - Nova 
Contagem Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2(LP) Processo Nº 02195/2020-03A. Conselheiro 
Henrique, suas considerações do pedido de vista. Conselheiro Henrique- foi muito importante a fala do Procurador do Município esclarecer estes pontos que realmente 
geram dúvidas, a questão é mais jurídica, aqui no conselho, apesar de que temos todo apoio do Dr. Fábio, assessor jurídico da Secretaria e faz um trabalho muito bom. 
Estou muito tranqüilo para fazer este relato em virtude das seguintes questões, primeiramente existe a Lei Federal 6766 que prevê todo rito do parcelamento e 
desmembramento do solo. Mesmo desta Lei Federal agente esta falando desta Lei complementar do plano Diretor, existe a Lei do Sistema Nacional de Atividade de 
Conservação  que defi niu que a APA é uma unidade de uso sustentável. Este é um ponto muito importante agente enfatizar, que a APA não é uma unidade de proteção 
integral que tem de se manter intacta. Ela tem suas características de uso e ocupação. E conforme previsto na Legislação Estadual e Municipal. Então hoje agente vai 
deliberar sobre o empreendimento que atende a todos os requisitos legais. A lei do Código Florestal da Lei Federal 12651, do nosso código Estadual da Lei de Floresta 
do Estado de Minas Gerais da Lei 2922, a Lei da Mata Atlântica 11428, a própria Lei Complementar 140 que estabeleceu a competência dos ente da federação para 
tratar das questões ambientais e por fi m a DN 217 do COPAM que estabelece o rito do licenciamento ambiental do Estado de Minas Gerais e como o Município de 
Contagem possui um convênio de Cooperação Técnica Administrativa com o órgão Estadual ele segue este rito da DN 217, então por isto que teve esta classifi cação do 
empreendimento. O presente processo ele foi pautado na 244ª Reunião Ordinária do COMAC, foi solicitado vista conjunta os representantes das entidades civis criadas 
com fi nalidade específi ca da defesa da qualidade do meio ambiente, sindicato dos servidores públicos, associações civis representativas dos moradores do Município de 
Contagem e Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, entidade a qual represento aqui no conselho. A atividade objeto deste licenciamento é um loteamento do 
solo urbano, para fi ns exclusiva ou predominantemente residenciais, tendo sido enquadrada como classe 2 conforme código E-04-01-4 da Deliberação Normativa 
COPAM 217/17. No dia 21/10 foi realizada vistoria dos conselheiros do COMAC na área do futuro empreendimento que deu subsídio para a elaboração deste relato. 
Quero enfatizar da importância da visita, foi muito importante agente ir in loco, então isto colaborou e vai fundamentar o meu posicionamento aqui. E muito 
interessante mesmo agente em determinados casos fazer esta visita. Estavam presentes os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os responsáveis pela 
elaboração dos estudos ambientais e a imprensa, bem como os representantes de organizações de Contagem. É importante a presença da imprensa para acompanhar e 
verifi car que não esta acontecendo nenhum atropelo, nenhum ato ilícito aqui neste processo administrativo. Isto é muito importante agente dar ciência. De acordo com 
o parecer único elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, o empreendimento denominado Loteamento Parque Campo Alegre irá ocupar uma área a ser loteada 
corresponde a 309.690,94 m², o restante do terreno como área remanescente.  Então agente pode observar esta área remanescente lá diretamente no local. O terreno 
está inserido na Unidade de Planejamento Nova Contagem, na Bacia de Vargem das Flores. Conforme informações retiradas do parecer único, o empreendimento 
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atende a todos os parâmetros previstos na legislação urbanística e ambiental do município sendo como de Interesse Social. Sendo assim e devido as características da 
vegetação que é uma transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica é possível fazer esta supressão. Não esta sendo feito nenhuma supressão equivocada. A legislação a 
Lei 11428 permite que este tipo de vegetação seja suprimida para este tipo de empreendimento. Outra questão é que como eu já falei no inicio, nós estamos tratando 
de empreendimento dentro da área urbana do município de Contagem e esta área alem como outros municípios competir ela faz parte dos limites da APA Vargem das 
Flores que é uma unidade de preservação de uso sustentável. Quando ela foi criada em 2006 pela Lei 16197 passou-se por todo o rito legislativo e na Assembléia com 
Audiências Públicas e fi cou defi nido e aprovado que ela é uma APA – Área de Proteção Ambiental, ela não é uma área de proteção integral e dentro desta APA pode ser 
sim desenvolvida atividades econômicas e dentre elas o loteamento é uma atividade econômica. Então falar que loteamento é uma atividade irregular dentro destes 
limites não é verdade. É importante agente relatar os fatos e a realidade. Uma questão que foi levantada agora, principio da prevenção, da precaução, importante 
agente ter em mente, que no direito dos princípios não são absolutos. Então a aplicação de um principio ele não pode deturpar, deteriorar uma legislação vigente. A 
legislação são feitas baseadas em princípios, aplicabilidades da lei são feitas baseadas em princípios. Mas usar absolutamente o principio, analisar o uso deste principio 
é importante agente ter isto em mente. Existem vários princípios, por isto existe o licenciamento ambiental. Para concluir sou favorável o deferimento da Licença 
Ambiental Concomitante do empreendimento nos termos do parecer único COEMP nº 186/2020, referente ao processo nº 02195/2020-03A, desde que atendida as 
condicionantes que estão em anexo no parecer. Conselheira Cristina- eu quis abrir com a foto da represa, porque é esta represa que nós estamos fazendo a defesa 
muito aguerrida. É esta água que de fato é a riqueza da cidade e esta água atende a região metropolitana. Este empreendimento o impacto dele é metropolitano. O 
terreno que solicita autorização para o parcelamento do solo para fi ns de loteamento residencial, está situado na bacia de Vargem das Flores cuja função primordial da 
propriedade é a manutenção e conservação da rede hidrográfi ca para proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório (parágrafo único do artigo 4º da LC 
248/2020 (Plano Diretor) e artigo 20 da LC 295/2020 (LPOUS). Sendo assim, o parágrafo 2º deste artigo 20 determina que em toda a Bacia de Vargem das Flores, em 
áreas sem reversão de esgoto,é vedada qualquer modalidade de manejo ou utilização do solo, ou instalação de qualquer atividade ou empreendimento que, a juízo do 
Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR), seja considerada potencialmente poluidora dos recursos hídricos, ainda que nesta Lei Complementar a atividade ou 
empreendimento não sejam expressamente impedidos na bacia. Neste caso, considerando que um loteamento urbano em área de manancial é potencialmente 
poluidor, torna-se obrigatória, no mínimo, a avaliação do COMPUR. O COMPUR é o conselho de Políticas Urbanas não avaliou. Eu faço parte deste conselho. Não teve 
esta discussão sobre o empreendimento tão impactante na área rural como este. Então este é o primeiro problema deste parecer. A área a ser loteada situa-se também 
integralmente na Área de Proteção de Mananciais, que de acordo com o artigo 15 da LC 295/2020 (LPOUS) são áreas sujeitas a critérios e parâmetros especiais de 
parcelamento, ocupação e uso do solo, tendo em vista a manutenção e conservação da rede hidrográfi ca para proteção dos recursos hídricos e perenização do 
reservatório de Vargem das Flores,ou seja o objetivo principal é a proteção da Bacia de Vargem das Flores. Desde a primeira lei que foi criada para preservar Vargem das 
Flores, porque na década de 80, um Decreto Estadual a preocupação sempre foi esta a de preservar a qualidade da água e a quantidade da água. Então qualquer tipo 
de manejo do solo tem que sempre levar em consideração isto aí. De acordo com o 5º do artigo 15 da LC 295/2020 (LPOUS) é vedada na área de proteção de 
mananciais, bem como nas áreas distantes até 100m (cem metros) de rios e córregos, defi nidos pelo nível máximo maximorum das margens, com qualquer volume 
hídrico, perenes ou sazonais, o exercício de atividades com utilização de defensivos agrícolas, ou qualquer uso que comprometa a proteção dos mananciais. Portanto 
deverá ser mantida uma faixa de 100 metros de cada lado do córrego, perenes ou sazonais, a qual não poderá nenhum uso que comprometa a proteção, e isto inclui 
sistema viário e edifi cações. Isso vai além da APP obrigatória.No que se refere à APP ainda, o Parecer Técnico menciona na página 16 e 40 que “A supressão/intervenção 
referente a este processo trata-se de caso de utilidade pública, por se tratar de sistema viário e é condicionado a seguinte compensação”. Este pressuposto não é 
verdadeiro, pois não se trata de vias implantadas pelo Poder Público que caracterizariam o interesse público. As vias do loteamento são de interesse privado, interesse 
do loteador, não cabendo aplicação da Resolução do CONAMA nº 369/2006 e nem do artigo 17 do Decreto Estadual 47.749/2019. Reforça este posicionamento o 
parágrafo 3º do artigo 23 da  LC 295/2020 (LPOUS) que diz que “Para as vias classifi cadas como de ligação regional, arteriais ou coletoras não implantadas, o mapa 
constante do Anexo 2 desta Lei Complementar indica a diretriz para projeto, não devendo ser admitidas canalizações de cursos d’água para a implantação de sistema 
viário, exceto intervenções de baixo impacto tais como travessias.” e o inciso IV do artigo 94 da LC 248/2020 (Plano Diretor) que diz que deve-se “promover a proteção 
e a recuperação das nascentes, bem como a revitalização dos córregos do Município, evitando-se, ao máximo, a canalização dos mesmos”. O empreendimento ele é 
privado não é interesse público, poder público que esta abrindo as vias. Então nós não podemos permitir qualquer tipo de interferência nas áreas de APP em nome do 
poder público, em nome em que o interesse é público. Este loteamento é um loteamento privado. No que se refere ao esgotamento sanitário há muita clareza na 
legislação quanto à sua importância a ponto de condicionar qualquer iniciativa de uso residencial na Bacia, mesmo que seja de interesse social. O próprio parecer 
técnico destaca vários artigos do Plano Diretor e da LPOUS.O 1- Parágrafo 5°, que fala a implantação de empreendimentos habitacionais em AIS-2 deve ser condiciona-
da a existência ou previsão de implantação de infraestrutura adequada, acessibilidade, equipamentos comunitários e aprovação de projeto com solução de esgotamen-
to sanitário, apresentado pelo empreendedor, e/ou interligado à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – e/ou Estação Elevatória de Esgoto – EEE, com garantia de 
tratamento.Parágrafo 2°, do artigo 11, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, para loteamentos em AIS-2 destinados a habitação de interesse social, será admitido o lote 
mínimo igual ou maior que 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), desde que o terreno esteja atendido pelo sistema de esgotamento sanitário interligado a 
interceptores de esgoto e reversão de esgoto, que por sua vez estejam interligados a Estação de Tratamento de Esgoto que no caso é a ETI de Nova Contagem. Artigo 
13 para efeito de aplicação do §5° do art. 28 da Lei Complementar no 248, de 2018 - Plano Diretor do Município de Contagem, o Habite-se e a entrega das unidades 
imobiliárias a população atendida por empreendimentos habitacionais em AIS-2 devem ser condicionados a execução e implantação de infraestrutura adequada, 
acessibilidade, equipamentos comunitários, especialmente no que se refere ao esgotamento sanitário, com garantia de tratamento, comprovada pelo aceite da 
concessionária relativo às obras executadas pelo empreendedor.Artigo 20,na bacia de Vargem das Flores, a função primordial da propriedade é a manutenção e 
conservação da rede hidrográfi ca para proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório e somente será admitido sistema de esgotamento dinâmico na 
Bacia de Vargem das Flores quando interligado a Estação de Tratamento de Esgotos ETE de Nova Contagem sob responsabilidade da concessionária, devidamente 
aprovado pela mesma, de modo a garantir o tratamento. O artigo 21 da lei 267. A lei 267 já é a lei que organiza o programa Morar Contagem. Que dispõe de diversas 
áreas de interesse social  para construção de moradias na cidade como um todo.  Art. 21. a implantação de empreendimentos habitacionais do Morar Contagem deve 
ser condicionada a existência ou previsão de implantação de infraestrutura adequada, acessibilidade, equipamentos comunitários, sistema de abastecimento de água e 
tratamento de esgoto. No parágrafo 1°- qualquer que seja a solução de abastecimento de água e tratamento de esgoto apresentada pelo empreendedor, será 
obrigatória a aprovação pelo Município, de modo que as obras necessárias, tais como: execução de estação de tratamento própria, interligação a sistema de tratamento 
de esgoto já existente, eventual execução de estação elevatória, entre outros correlacionados, sigam o padrão da concessionária local deste serviço, permitindo assim 
que se garanta o tratamento após entrega da obra. Parágrafo 2°-a implantação da solução de esgoto adotada para o empreendimento deverá ocorrer às expensas do 
empreendedor e deverá ser instalada e em operação antes da certidão de habite-se, sob pena de pagamento de multa de 10 (dez) por cento do valor total do 
empreendimento sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Ocorre que o mesmo parecer menciona: “Conforme DTB 6251-0/2020 o ponto de tomada de água será dado 
a partir da LMG 080 no Bairro Icaivera. E em relação ao esgotamento sanitário, a ETE Nova Contagem está fase de ampliação e terá capacidade de suportar o esgoto 
proveniente deste empreendimento, para isso o empreendedor fi cará responsável pelos estudos de ampliação, projetos e instalação de toda infraestrutura para 
lançamento na ETE. Mas na verdade a DTB menciona também que as estações elevatórias Darcy Ribeiro 1 e 2 não tem capacidade para a vazão do empreendimento. 
Então, para que o esgoto seja lançado na ETE Nova Contagem o empreendedor fi cará responsável por toda a infraestrutura necessária que inclui redes coletoras e as 
estações elevatórias, elevando o custo do empreendimento. Além de se construir toda esta infraestrutura, a ampliação da ETE Nova Contagem deverá estar pronta e 
não há nenhuma previsão disso, muito menos ainda garantia que isto aconteça até a emissão de Habite-se. Sabe-se que esta estação tem vários problemas de 
operação, incluindo mau cheiro. Os problemas podem ainda ser agravados com o acréscimo deste efl uente. Uma grave falha neste parecer é que não consta das 
condicionantes para a licença, nenhuma obrigação relativa ao esgoto sanitário. A condição fundamental, sem a qual, não pode haver nenhum empreendimento, nem 
de interesse social, deveria não só ser a primeira condicionante, como estar mais garantida no seu licenciamento. Apenas esta falha grave já inviabiliza o Parecer 
Técnico. Tanto a Lei de Uso e Ocupação de Solo, quanto a Lei do Plano Diretor elas permitem o parcelamento da região rural , mas ela coloca várias condicionantes e 
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uma delas isto é bem rigoroso nas 2 leis é a questão do esgotamento sanitário. E no parecer nós não temos nem uma condicionante em relação ao esgotamento. Isto é 
gravíssimo, porque aqui na área rural no loteamento não tem nem uma estrutura. Então tudo isto tem que ser construído pelo empreendedor e nós não temos nem um 
projeto, nós não sabemos como vai ser esta construção, nós não temos nenhum indicador no parecer técnico a respeito da solução da questão do esgotamento 
sanitário. A ETE Nova Contagem de fato ela estar sendo ampliada, ela foi construída para atender setenta mil pessoas da Nova Contagem. Hoje Nova Contagem tem 
100 mil pessoas por isto a ETE não consegue atender nem mesmo a população de Nova Contagem, por isto ela está sendo ampliada. Mas a ampliação ela é muito em 
função do que já existe e que tem um crescimento natural, a própria Nova Contagem, Icaivera, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro e Icaivera agora que estão sendo interliga-
do. A ETE Nova Contagem não é para receber empreendimento de qualquer maneira e ampliando os empreendimentos. Esta questão do parecer é muito grave, nós 
não temos nem uma condicionante que fale para solução do esgotamento sanitário.  Quanto à vegetação a ser suprimida, o próprio parecer deixa claro que o terreno 
possui como vegetação fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração apresentam composição fl orística rica, sub-bosque em geral 
denso e serapilheira abundante em alguns pontos, favorecendo a ciclagem de nutrientes, protegendo o solo, favorecendo o crescimento e dando suporte para a 
vegetação em desenvolvimento. Estes fragmentos fl orestais são caracterizados como fragmentos ou disjunções de Mata Atlântica, portanto quaisquer intervenções em 
áreas que ocorram este tipo de vegetação devem seguir o disposto na Lei Federal 11.428/2006”. Estes fragmentos incluem espécies ameaçadas (2.384 indivíduos) e 
imunes ao corte (1.204 indivíduos). Mesmo assim, o parecer apresenta uma enorme lista de supressão (mais de 25 hectares) que vai devastar aquele território, 
comprometendo a proteção do reservatório. Não é apenas lamentável a imensa supressão proposta, é inadequada e ilegal perante a Lei Federal 11428/2006 que 
estabelece com clareza no seu artigo 11: Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata 
Atlântica fi cam vedados quando:I - a vegetação:a) abrigar espécies da fl ora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em território nacional ou em âmbito estadual, 
assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas espécies;b) exercer a função de proteção de 
mananciais ou de prevenção e controle de erosão;c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de 
regeneração;d) proteger o entorno das unidades de conservação;oue) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos competentes do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Sendo a APA Vargem das Flores uma unidade de conservação, a vedação está estabelecida neste artigo 11 da Lei 
Federal 11428/2006, não cabendo compensação. Além disso, os estudos para elaboração do plano de manejo da APA Vargem das Flores aponta a presença da ave 
cuitelão (Jacamaralcyontridactyla), como integrante nas listas mais recentes de espécies ameaçadas de extinção. O artigo 14 da mesma Lei até admite a supressão em 
outros casos, respeitado o artigo 11, mas apenas se “inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto”, que também não é o caso deste 
empreendimento. Há várias alternativas de terreno disponíveis no município, em zoneamentos mais propícios, sem restrição legal, sem vegetação que poderiam receber 
este empreendimento, até com menor custo de implantação e cumprindo a função social. Então além das espécies ameaçadas da fl ora, temos também espécie de 
animais na lista de espécie ameaçadas do País. Este é mais que um argumento para não fazer intervenção na Mata Atlântica, fazer a supressão na Mata Atlântica. 
Segundo a Lei 267 e 294 de Contagem estas são as 2 Leis que apresentam as áreas para as moradias. As áreas de interesse social da Cidade. Elas organizam o programa 
Mora Contagem.   A lei 267 ela apresenta 14 áreas em toda cidade e tem 5 em Vargem das Flores. A lei 294 ela apresenta 10 árvores sendo 1(uma) em Vargem das 
Flores. Então nós temos 24 áreas na cidade e 6 em Vargem das Flores. A pergunta é porque se tem tanta área disponível, porque utilizar aqui? Porque utilizar áreas que 
estão protegidas se o programa Morar Contagem que é para destinar moradias a custo baixo para população se nós temos outras áreas? Esta não é a única área ou as 
ultimas áreas da cidade para serem ocupadas muito pelo contrário. Importante considerar que pela Lei Federal 9.605/1998 que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, “destruir ou danifi car vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio 
de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção” é crime sujeito à pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente. Estamos falando aqui de supressão prevista com crime ambiental e eu ainda não estou convencida que o Conselho de 
Meio Ambiente em algum momento também não pode ser chamado para responder sobre processos, sobre autorizações equivocadas em função da judicialização do 
plano diretor. Eu não acredito que o Promotor, a recomendação é apenas um breve. Eu não acredito nisto. Então agente tem que fi car muito atento a esta responsabili-
dade solidária que a recomendação coloca para agente.  A área em questão não tem nenhum atributo para que tivesse sido defi nida como Área de Interesse Social 2, 
ao contrário, tem todas as características que impediriam esta destinação, dada a falta de acesso ao transporte público e a qualquer infraestrutura urbana. Mesmo 
assim, foi defi nida como AIS2 pela LC 294/2020, sem obedecer a nenhum critério técnico. Na página 29 do processo 02195 de 2020 era para constar o laudo da 
Transcon de viabilidade técnica de atendimento. O ofício solicitando o laudo da Transcon foi enviado em 31/07 e ainda não foi respondido, como nós vamos aprovar 
um empreendimento se ele não tem o laudo de viabilidade de atendimento de transporte urbano, transporte coletivo para as pessoas que vão morar lá. Alem de não 
ter nenhum equipamento só mata fechada, não tem nenhuma estrutura, quer trazer pessoas para morar num local que elas vão ter que aguardar anos e anos para 
aparecer este equipamentos, porque é assim que acontece em todos os bairros. Esta não é uma área adequada para habitação de interesse social. Tem que encontrar 
uma outra área na cidade dentro daquelas 24 que já estão prevista na lei.  Neste ponto vale mencionar ainda que como a área a ser loteada foi defi nida como APM 
(Área de Proteção de Mananciais)  e  AIS2, deve-se observar o parágrafo 4º do art7º da LC 295/2020 (LPOUS) que defi ne que para terrenos pertencentes a Áreas 
Especiais superpostas prevalecerão os parâmetros mais restritivos, salvo se a superposição envolver área delimitada como AIS (área de interesse social) e ADES (área de 
desenvolvimento econômico sustentável), hipótese em que prevalecerão na porção pertencente a esta categoria os parâmetros especiais estabelecidos em sua 
regulamentação mas desde que seja sem  prejuízo da proteção ambiental. Pelo exposto até aqui parece evidente o grande prejuízo ambiental causado por este 
empreendimento, então seria o caso de se adotarem os parâmetros mais restritivos, neste caso os parâmetros da Área de Preservação Ambiental - APM.  A primeira lei 
de preservação das APMs nós tivemos aqui na cidade no fi nal dos anos 80, porque era importante a lei do decreto estadual que citei de 1982, ter também uma lei 
municipal que protegesse as áreas mananciais, então para poder preservar a própria lei de uso e ocupação do solo ela trás estes elementos, ela trás estes dispositivos. 
Mesmo que for para instalação de área de interesse social não pode ter prejuízo da proteção ambiental. Então não pode provocar o dano ambiental como é o caso 
deste loteamento. Então a própria lei de uso e ocupação do solo também nos permite interferir neste processo com tranquilidade.Também o parágrafo 3º do artigo 14 
da LC 295/2020 (LPOUS)defi ne que “os parâmetros de Área de Especial Interesse Social 2 (AIS-2) não prevalecem sobre os parâmetros da ZEU-3 sobreposta a APM que 
coincida com AIA”. O próprio parecer reconhece que “Conforme o Anexo 9 do Plano Diretor, a área a ser loteada encontra-se integralmente situada em AIA” Ocorre que 
na 239º Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem (COMAC), realizada no dia 10 de fevereiro de 2020 o COMAC deliberou de forma 
equivocada por suprimir a AIA de toda a área a ser loteada. Se a vegetação existe no terreno, o COMAC não teria autonomia para fazer tamanha alteração pois o Plano 
Diretor apenas autoriza a precisar, revisar e atualizar a delimitação e não a suprimir por completo áreas com expressiva vegetação de serem protegidas por Lei como 
Áreas de Interesse Ambiental. Com esta anuência indevida do COMAC a aplicação do parágrafo 3º do artigo 14 da LC 295/2020 fi cou também indevidamente prejudica-
da. Mas é evidente que havia no Plano Diretor e na LPOUS a intenção de proteger esta vegetação, inclusive vetando a “sobreposição de Área de Especial Interesse Social 
2 (AIS-2) na ZEIT e na AIA” (parágrafo 2º do artigo 14). O §2º do artigo 17 da LPOUS, dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de PTRF- Projeto técnico de 
reconstituição de fl ora para loteamentos que incluam AIA sem vegetação ou com vegetação degradada. Assim podemos concluir que não é admitido pela Lei suprimir a 
mancha de AIA como foi feito para viabilizar este loteamento, uma vez que no caso de AIA sem vegetação, esta vegetação deve ser reconstituída. Então quer dizer que 
o plano diretor e a própria lei de uso e ocupação de solo tem dispositivo para proteger  as áreas de interesse ambiental. Porque são elas que permitem a recarga. 
Arrancar esta  vegetação, signifi ca comprometer esta recarga. Na visita técnica vimos com nossos próprios olhos a exuberância da vegetação local que continua 
prestando o serviço ambiental de ser recarga para a represa de Vargem das Flores. A realidade que vimos não condiz com a canetada do prefeito, portanto aquela 
vegetação tem a função de AIA.  Os estudos para reduzir o perímetro da AIA foram apresentados pela UMA Consultoria que reduziu drasticamente o tamanho da AIA. 
Além da área para loteamento (309.000 m2) outras porções de terras que estão fora da AIA  já estão reservadas para serem parceladas no futuro e o parecer na pág 23 
já aponta nesta direção: Na área remanescente, quando do seu parcelamento, na porção situada em ZEIT o lote mínimo 20.000 m² (vinte mil metros quadrados); na 
porção situada em ZEU-3 sobreposta a APM que coincida com AIA, o lote mínimo é 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) e na ZEU-3 sobreposta a APM que não 
coincida com AIA, havendo comprovação de atendimento de abastecimento de água por rede pública, será admitido o lote mínimo de 3.000 m² (três mil metros 
quadrados). Então olha o que aconteceu na reunião do COMAC, ao aprovar os estudos que a UMA fez pedindo para delimitar, foi isto que a UMA solicitou, mas ela na 
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verdade diminuiu. As áreas de interesse ambiental são apenas estas que estão demarcadas. Vários intervalos de vegetação dentro da área remanescentes não é área 
então isto vai ser parcelado no futuro. A vegetação tem a função de manter a área de recarga. Outra coisa no artigo 17 da lei de uso e ocupação do solo que não esta 
citando no parecer no item 3, na letra B, nas áreas de expansão urbana 3 sobre preposta a área de proteção mananciais  que coincida com a área , que no caso é esta 
que nós estamos falando o lote é 25 mil metros quadrado. Então a própria lei de uso e expansão do solo teve a preocupação de preservar esta região. Então a mudança 
que houve no COMAC ao autorizar ilegalmente a redução da área, porque não deveriam ter reduzido fi ca parecendo que a lei foi todo voltada para atender o 
empreendimento. A lei não pode ser para atender uma pessoa, uma família, no caso o proprietário é a mesma família que é dona da empresa São Gonçalo. A defesa 
ambiental aqui é para a cidade como um todo. A lei tem que ser para benefi ciar a cidade como um todo. Este loteamento é um indutor de ocupação desordenada 
legalizada pois o grande argumento da Secretaria de Meio Ambiente para acabar com as áreas rurais era a contenção do parcelamento irregular na mesma. Entretanto 
o senso de 2010 apurou 2039 habitantes na área rural, após 50 anos de construção da represa, mesmo ocorrendo parcelamento clandestino.Aqui estamos falando de 
um parcelamento com 386 lotes ou seja cerca de 1.600 pessoas se mudarão para esta região. Só este bairro quase dobra a população rural do município.Qualquer 
proprietário que quiser, empreender, instalando novos bairros, terá o precedente deste loteamento e com o tempo todas as AIAs serão suprimidas e não teremos mais 
área de recarga. Segundo os estudos encomendados pela Copasa, o prazo para o completo assoreamento da represa será de 23 anos. Estudo de 2000 mais de 900 mil 
pessoas na bacia de Vargem das Flores, se a área for urbanizada. Eu enviei no grupo do COMAC para os conselheiros, estes 2 estudos, porque é o que temos para 
discutir Vargem das Flores e proteger Vargem das Flores. O primeiro de 2000 na projeção de cenários como este de 2018 e no pior cenário que é urbanização da bacia 
urbanos é possível adensar 900 mil pessoas em 50 anos. Acontece que nem toda a área da bacia é unifamiliar, nós temos a autorização para empreendimento multi 
familiares também. Então a cidade vai colapsar. Contagem pode se tornar a solução da multi moradia de toda a região metropolitana. Como vai fi car o serviço da 
comunidade. O outro estudo que é o da COPASA, eu também encaminhei para os conselheiros, espero que eles tenham olhado, mas o grande componente para 
destruir a represa segundo os estudos, é a movimentação de terra causada pelo desmatamento. Então esta terra vai toda para o curso d’água, vai ser depositado no 
fundo do lago. São 23 anos de vida destes reservatório. Este reservatório é para utilização da região metropolitana, ele não é só de Contagem. Então mesmo com 50 
anos de represa a ocupação na área rural foi mínima, mesmo com o parcelamento irregular, não estou falando de Nova Contagem que já é um aglomerado urbano, ela 
se tornou urbana dentro da bacia lá hoje tem 100 mil pessoas. Estou falando das áreas de recarga, mesmo com a ocupação irregular que é venda, não é invasão de 
terra, é vanda de lotes menores. Mesmo com estas vendas a população ainda é muito pequena. Justamente porque esta área não tem estrutura. E um lugar que não 
atrai população. Este é o objetivo para continuar preservada. Para continuar os solos impermeáveis aqui é necessário ter pouca construção. O bairro vai impedir esta 
impermeabilização. A fi scalização é muito difícil de acontecer. Hoje a Prefeitura chamou para si a responsabilidade da fi scalização. Antes tínhamos a fi scalização do 
IBAMA, do IEF, da Polícia Florestal. É muito importante manter a área rural como área rural. Na lei do plano diretor está falando que aqui é uma área urbana, os 
conselheiros viram que as características aqui é de área rural. Não é a lei que mudou o espaço. Desde julho a Secretaria de Meio Ambiente tem colocado aprovação de 
vários licenciamentos. O loteamento Privilégio perto da Mata da Gaforina, a Estância do Lago, Nova Contagem Empreendimento, VIC Engenharia, outro que não 
lembro o nome, Britânica Construtora. Totalizando de lotes ou  apartamentos de todos na APA Vargem das Flores, nas áreas de manutenção de mananciais da 3.867 
lotes ou unidades de apartamentos, tudo isto é projeção, mais ou menos 15 mil pessoas a mais nesta região. É muita gente de uma vez só para ser adensada. Além 
destes projetos que o conselho já aprovou, tem outras áreas em Vargem das Flores que também são áreas de interesse social. Se nós aprovarmos este empreendimento 
aqui, vamos ter que aprovar os outros, é precedentes para os outros. Mostrou Mapa. Aqui em Vargem das Flores temos 6 na área de interesse social. Se a Secretaria de 
Meio Ambiente abre este precedente aqui, estes outros proprietários também vão pressionar para conseguir fazer os seus empreendimentos porque também é área de 
interesse social. Estes empreendimentos vão pressionar a ocupação. Vão induzir mais ocupação, podem ser as legais dentro da lei passada na Secretaria, mas também 
estimula a ocupação ilegal. Nova Contagem, a maior parte dela foi ocupada ilegalmente. Era previsto para 20 mil pessoas, hoje tem 100 mil pessoas. As Prefeituras não 
conseguiram manter a ocupação é o que vai acontecer aqui neste último reduto da Região Metropolitana de área verde. Isto aqui é a nossa maior riqueza. Não se pode 
deixar de citar a Recomendação do Ministério Público nº23/2020, para não aprovação deste loteamento. Só isso já seria sufi ciente para nem trazer para a pauta do 
COMAC este processo. É um desrespeito com a instituição do Ministério Público. O parecer omite esta recomendação. Mas ela existe e deve ser respeitada. Esta 
recomendação lista uma série de motivos para não aprovação do empreendimento, incluindo a existência da Ação Civil Pública que questiona o Plano Diretor que 
tornou urbano grande parte da Bacia de Vargem das Flores, ou seja extinguiu a Zona Rural. Entre as considerações do Promotor na Recomendação do Ministério 
Público nº23/2020 foi mencionada a Lei Estadual nº10793/1992 que dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao abastecimento público no Estado de Minas 
Gerais. Art 4 - Fica vedada a instalação, nas bacias de mananciais, dos seguintes projetos ou empreendimentos que comprometam os padrões mínimos de qualidade 
das águas: VI- parcelamento de solo: a) loteamento; b) conjunto habitacional. Portanto o parcelamento do solo na bacia é ilegal. Mais um motivo claro e sufi ciente para 
não aprovação do empreendimento, também não mencionado no Parecer. Por último, pode-se questionar também que todo o custo de implantação de infraestrutura e 
de compensações inviabilizaria um empreendimento de interesse social. Além do custo fi nanceiro que deverá ser assumido pelo empreendedor, há o custo ambiental 
que é ainda mais alto, sendo assumido por todos, principalmente por aqueles que não terão nenhum ganho fi nanceiro com o empreendimento ou seja a RMBH. Diante 
do exposto, este parecer sugere ao COMAC que acate a recomendação do Ministério Público e vote pelo indeferimento do loteamento PARQUE CAMPO ALEGRE. Não só 
a recomendação mas por causa destas 11 consistências que tem no parecer. Estas 11 irregularidades. Não tem o parecer do COMPUR, não tem projeto para o 
parcelamento do solo, o parcelamento ainda não foi autorizado da SMDU, não tem as diretrizes, não vimos projeto de parcelamento, quer permitir intervenção em APP 
para obra viária, não tem nenhuma condicionante em relação ao esgotamento sanitário isto é o mais absurdo de tudo, viola o artigo 11 da Mata Atlântica que proibi 
suprimir vegetação aonde tem animais em extinção, proteger mananciais que esta dentro de uma unidade de conservação. Nós estamos dentro, não estamos no 
entorno. Podemos ser enquadrados na lei de crimes ambientais por responder solidariamente por estes crimes. Não tem laudo da Transcon, não tem condicionante para 
esgotamento sanitário, vai incentivar outras áreas, induz a ocupação regular e irregular, desacata a recomendação, viola a lei do plano diretor, viola a lei de uso e 
ocupação do solo, viola a lei 10793, viola 267, viola a lei da APA, vai ajudar  assorear a represa e aprovar este parecer é como assinar um cheque em branco. Nós não 
temos uma serie de informações que precisariam estar mais claras os estudos antes até de pedir a licença  prévia. Então é este parecer. Conselheiro Henrique- eu 
gostaria de fazer alguns apontamento sobre a fala da Cristina. Ela trouxe no seu parecer questões que estão fora do que agente está liberando no COMAC aqui hoje. 
Depois quero apoio do jurídico. Ela trouxe coisas que nem está nos autos deste licenciamento, citando estudos, enfi m que não fazem parte do que estamos liberando 
aqui hoje. O conselho esta liberando principalmente sobre as questões da vegetação e defi nição de compensação. A legislação esta em vigor no município. Sobre as 
questões da área, a lei obriga delimitação através do parcelamento do solo é isto que esta sendo feito. Então isto não é irregular. Porque as palavras da forma que são 
colocadas podem gerar algum tipo de dúvida para os demais conselheiros. A legislação é clara no sentido da defi nição através do processo do parcelamento do solo. 
Que neste caso é AIS-2 e o projeto urbanístico que não é tema da nossa aprovação, é importante fi car claro, nós estamos tratando das questões ambientais do projeto, 
eles atendem principalmente das áreas verdes, compensações. Em relação a supressão da Mata Atlântica este processo está correndo conforme previsto na própria lei 
11421. A partir do momento que você tem os estudos e comprova a viabilidade desta supressão esta vedação não ocorre. Inclusive no parágrafo único deve ser 
adotada as medidas para evitar e compensar toda esta questões destas espécies que podem ser abrigadas, espécies ameaçadas. Deixar claro para os conselheiros, o 
empreendimento ele é privado, mas as vias, todas as estruturas vai ser do município. Isto é um trâmite normal de apropriação do espaço urbano, de planejamento de 
espaço urbano. Se a conselheira é contra este tipo de atividade que é lícita dentro do empreendimento, de fazer loteamento conforme está previsto na legislação, eu 
acho que aqui não é o fone adequado para este tipo de manifestação. Existe sim o parcelamento do solo aprovado. A própria lei complementar 267/2018 defi ne estas 
questões da AIS-2. Sobre o esgotamento sanitário do empreendimento, foi até explicado durante a visita técnica a forma que este esgoto vai chegar na ETE, já tem a 
aprovação da COPASA que é o órgão competente. Importante os conselheiros que visualizem o que cabe agente dentro do Conselho. Esta questão de falar que o 
conselho tem que ser soberano, conselho tem que decidir fora da legislação é muito preocupante, me preocupa muito. As condicionantes ambientais a Prefeitura é que 
defi ne, não é o empreendedor. O projeto urbanístico ele atende a Lei Federal 6766. Esta questão da APA eu reforço, que a APA não é unidade de proteção de uso 
integral. A APA é uma unidade de uso sustentável. A lei que a criou defi niu assim. Não é permitido uso é permitido atividade econômica do contrário teria que ser 
desapropriada e pega preço justo do mercado para todo mundo que tem área em Vargem das Flores, desapropriar todo mundo, isto sim vira uma reserva de proteção 
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integral mas não é assim. A APA é uma unidade de proteção ambiental que a característica dela conforme o artigo 14 da lei do SNUC de 2000, defi ne que são grandes 
áreas que podem ser desenvolvida atividades econômicas desde que passem pelo licenciamento prévio que é o caso aqui. Foi citado também plano de manejo da APA, 
se quer a APA tem plano de manejo formalmente aprovado instituído. Eu respeito o posicionamento da sociedade civil que foi feito este relato através da Cristina, mas 
é importante agente por os pingos nos is, o que realmente é correto e o que não é. O que não é correto é agente trazer questões fora do processo. O que não é da 
nossa competência aqui dentro do COMAC.  Se não fosse Mata Atlântica este empreendimento seria deliberado pela própria Secretaria. A Lei Cristina não é um simples 
Decreto, a Lei que tem que ser cumprida, se não vamos trabalhar para alterá-lo. Coloca uma lei no papel isto não é legal, enfraquece o seu argumento no sentido de 
que a legislação vigente é esta, você não concorda, fi cou claro no seu parecer, com a sua Entidade que você representa. Isto é posicionamento seu, cada um tem o 
pensamento do jeito que é. Mas a Lei posta é esta. A melhor forma da gente fazer Contagem desenvolver é através de loteamentos regulares. Hoje aqui não sei se todo 
mundo sabe no estado de Minas Gerais a Lei da Mata Atlântica quando aplicada a questão da compensação é dois para um. A Lei Federal fala um para um. A sociedade 
civil tem vários instrumentos aqui estão postos os instrumentos de proteção ambiental. Simplesmente falar que não gosta de determinado tipo de  atividade. Que esta 
atividade visa o lucro, é complicado, a atividade visa o lucro sim. Mas toda empresa tem uma função social. A função social é isto, conciliar o desenvolvimento com a 
conservação. Eu como conselheiro do Centro  Empresarial e Industrial de Contagem, uma instituição que tem mais de 80 anos, participa do desenvolvimento de 
Contagem, eu tenho que manifestar neste sentido. Esta é minha manifestação. Presidente Wagner- nós estamos no momento das apresentações dos relatórios, agora 
vai manifestar a Secretaria de Meio Ambiente e depois o jurídico e agente abre para os inscritos se manifestarem. Sr. Tércio- quero parabenizar a Cristina, ela fez um 
apanhado da legislação, tudo que tem referencia com o empreendimento e com a Bacia Vargem das Flores, agente tem visto a luta da Cristina em defesa da Região de 
Vargem das Flores. Quero deixar claro Cristina, não que eu descorde do que você vem levantando, dentro do que você espera que fosse a Bacia de Vargem das Flores. 
Eu não tenho nada contra, eu concordo com vários pontos que a Cristina levanta. Acho que deveria ser revisto algumas coisas da Região. Mas agente tem que deliberar 
em cima da legislação vigente, conforme nós conversamos durante a nossa visita técnica na área e o meu posicionamento de técnico é favorável a implantação do 
empreendimento. Os pontos que ela levantou de irregularidade para colocar as questões da Secretaria. A primeira coisa, a coisa mais importante que você falou é que 
não tem uma condicionante a respeito do esgotamento sanitário. A primeira condicionante do parecer é Apresentar termo de recebimento da rede do abastecimento 
emitido pela Copasa em atendimento ao DTB apresentada. Nada mais é do atendimento ao DTB, diretrizes básicas da Copasa que estabeleceram lá que o esgotamento 
tem que ser se dinâmico ligado a estação de tratamento mais próximo, e já recomenda a estação de tratamento de Nova Contagem. Atendimento se não for desta 
forma que seja implantada uma estação exclusiva para o empreendimento. Este primeiro item já estava na primeira condicionante. O termo de recebimento vem 
depois. A Copasa avaliar os projetos, aceitar e aprovar estes projetos, só a partir daí que o empreendimento pode ser ocupado. Você falou que não tem nada relativo ao 
esgoto, talvez porque a forma que foi colocada foi a forma técnica. Quando se remete a DTB apresentada agente sabe que  abastecimento de água e recebimento de 
esgotamento sanitário. Outra questão e o artigo 11 da 11428 que fala de supressão em Mata Atlântica. No artigo11 fala que corte e supressão de vegetação primária. 
Aquela área já foi utilizada é esta em recuperação por tanto não há crime. Quanto o abastecimento de água, que existe me estudo falaram que daqui a 23 anos a água 
vai acabar. Eu já vou deixar claro, não que eu queira que pare de ser utilizada a represa de Vargem das Flores para abastecimento. Mesmo se agente não ocupe a Bacia. 
Que ela continue sendo um manancial de abastecimento a região metropolitana. Se a Região Metropolitana continua crescendo haverá mais demanda por água. Hoje 
Vargem das Flores contribui com 970 litros por segundo para o sistema integrado. Outro ponto o potencial poluidor, você falou que este processo deveria ter passado 
pelo COMPUR, eu discordo porque nós estamos tratando de um processo de licenciamento de nível médio de potencial poluidor. Ele pode passar pelo COMPUR por 
outros motivos. Você também falou que este processo não estava nem aprovado no Desenvolvimento Urbano ainda. O nosso licenciamento Ambiental vem antes da 
aprovação urbanística. Eles aguardam a manifestação da Secretaria de Mio Ambiente, assim que a Secretaria avalia do ponto de vista ambiental a viabilidade do 
empreendimento, eles dão seguimento. Você falou que não viu o projeto urbanístico do empreendimento no processo. Não sei se você levou cópia  dos arquivos 
digitais. Porque nós temos todos os anexos inclusive Projetos, são 21 anexos. O relatório que fala da aprovação da Transcon vem quando o urbanístico já esta defi nido. 
Quanto ao transporte público, agente sabe que no local está sendo implantado a estação Darcy Ribeiro. O Move vai interligar todo os meios de transportes da Região 
de Vargem das Flores, Darcy Ribeiro, Retiro, Icaivera todas estas regiões serão interligadas com o sistema de mobilidade que está sendo criada. Dr. Fábio- vou apenas 
acrescentar alguns pontos que o Sr. Tércio já explicou. Alguns pontos que a conselheira Cristina destacou no seu relatório foram baseados principalmente na alegação 
do Artigo 11 da Lei 11428 que dizia que não poderia haver supressão de vegetação e muito menos caberia apresentação do laudo de alternativa técnica ocasional em 
razão de não ser as vias do loteamento entidade pública. Como o Tércio destacou este ponto estaria tecnicamente superado, mas vou fazer o esclarecimento. A Mata 
Atlântica isto é bem técnico, mas quando fala de vegetação de Mata Atlântica ela trabalha com o tipo de vegetação que é a vegetação primária e secundária e dentro 
destas duas categorias existem as sub categorias, que é o estagio médio e avançado de vegetação. O artigo 11 ele trata apenas da categoria da vegetação do estágio 
primário. O código ambiental traz seu artigo 3° que todo sistema de transporte, energia são de utilidade pública. O código civil já diz o que e de propriedade do poder 
público. Independentemente de quem vem executar estas obras, que seja privado ou o próprio poder público. Toda legislação que é feita pelo poder público, pelo 
poder legislativo, a administração pública tenta imaginar quais serão os possíveis cenários, quais serão as possíveis atividades, quais serão os possíveis impactos e prevê 
isto de forma antecipada nos instrumentos legais. Acontece que nós não sabemos quais são todas as atividades humanas e quais são todos os impactos das atividades 
humanas podem ser exercidas. Amanhã pode surgir uma outra, uma nova descoberta. A legislação deixou em aberto, olha ainda que não tenha no Plano Diretor, na Lei 
de Uso e Ocupação do Solo, uma atividade devidamente classifi cada quanto aos usos e restrições compete ao juízo do COMPUR decidir. Nos temos que nos ater em 
conta que a conselheira mencionou crime ambiental, temos que ter muita atenção ao emprego da lei, não podemos distorcer a legislação e aleatoriamente empregar o 
adjetivo de crime. Uma coisa é termos uma supressão irregular, você esta falando de degradação ambiental, você esta falando de crime. Outra coisa é você ter uma 
supressão de vegetação autorizada. Nós dois casos você tem um ato de intervir no meio ambiente, nos dois casos você tem o ato de fazer uma supressão de vegetação. 
Porque no caso uma supressão é crime e no outro não é crime, porque no segundo caso ele obedeceu os limites da lei. Qual foi? Autorização do poder público, então 
não é qualquer intervenção que agente pode taxar de crime. Se houve autuação do poder público, se houve autorização emanada de algum órgão competente, nós 
estamos falando de um ato legal. É claro que em se tratando de decisões colegiadas, como órgão colegiado como o Conselho, difi cilmente teríamos um consenso, 
porque é da natureza mesmo a participação democrática, cada conselheiro exercer seu juízo de convicção. Mas nem por isto nós podemos, olha vai suprimir então é 
crime. Não. Temos que nós ater aos limites da lei. Agora cabe ao interessado cumprir as recomendações, cumprir as condicionantes defi nidas pelo órgão ambiental. 
Toda lei ela é feita aguardando que a sociedade em geral cumpra. Se não cumprir a própria lei prevê as sanções. A mesma situação é a legislação ambiental é prevista 
principalmente na questão do licenciamento. Ela prevê o direito do empreendedor de obter licença,quais os requisitos, quais os critérios. Uma vez o poder público 
concede ou outorga esta licença, cabe a ele obedecer e cumprir as condicionantes, se não cumprir, vai ter as conseqüências, a aplicação da sanção. É muito bom agente 
ter uma cautela muito grande quando agente usa estas palavras, este termos, até porque todo sujeito do processo deve cooperar na aplicação da lei. Outro ponto 
constante no relatório da Conselheira Cristina é quanto a Demarcação da AIA do Plano Diretor. A AIA foi delimitada, requerida pelo empreendedor quando do 
parcelamento do solo. Mas este é o procedimento previsto na lei. Todo empreendedor quando for parcelar dentro de uma AIA a lei diz que deverá requerer a 
delimitação precisa. No momento quando for feito o processo de parcelamento do solo. Então o momento era aquele. É também uma coisa é suprimir, outra coisa é 
revisar a AIA, outra coisa é delimitar precisamente, são coisas distintas. O artigo 135 do plano diretor deixa claro. No parágrafo 3° que as AIAs são representadas no 
anexo 9, podendo haver revisão e a atualização da delimitação por decreto mediante a anuência do COMAC. O parágrafo 4° diz a delimitação precisa da AIA no anexo 
9 ou seja ele menciona que a AIAs do anexo 9 ela necessita de sua delimitação precisa. Será efetuada quando da aprovação do projeto de parcelamento ou ocupação 
do terreno que a mesma estiver situada mediante a anuência do COMAC. Então o momento foi aquele, foi levada para o COMAC, o conselho já aprovou, é um pouco 
inoportuno rediscutir uma matéria que o conselho já decidiu, já houve a aprovação. Na época do Plano Diretor foi constituído no que eu disse anteriormente de forma 
genérica. Então foi manchada muitas áreas que não tinham característica de vegetação mas no decorrer do processo legislativo foi manchada como AIA. O Prefeito assi-
nou o Decreto, porque a legislação diz que é o Decreto. É somente após aprovação dela pelo COMAC. Houve procedimento, houve participação, anuência do conselho 
como determina a legislação. Daí foi para a Secretaria de Governo para a elaboração da minuta do Decreto. Conselheiro Adilson- parabenizou a Cristina pelo relatório 
que eles assinaram. Represento o Sindicato dos metalúrgicos já 4 ou 5 governos junto a este Conselho de Meio Ambiente de Contagem. Me salva a lembrança este é o 
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primeiro processo que cai em 3 reuniões seguidas e foi pedido vistas pela Sociedade Civil mais membros da Prefeitura. É um projeto que questiona muito o Plano 
Diretor, questiona muito as liberações para exterminar as vegetações da Mata Atlântica, com o relatório da Cristina nos pedimos indeferimento deste projeto, desta 
pauta. Adriana Souza- faço parte do SOS Vargem das Flores e tenho acompanhado este processo desde  a aprovação do Plano Diretor da cidade de Contagem tenho 
acompanhado com muita preocupação. É um absurdo o que tem acontecido em nome da lei. Quero fazer minha argumentação do ponto de vista de 2 perspectivas, 
uma do ponto de vista da legalidade imperspectiva histórica e outro da questão geográfi ca urbanística. Aqui muito se falou de lei e quero parabenizou a Cristina que 
fez um levantamento excelente do ponto de vista de quantas leis esta proposta de loteamento e o plano diretor em si, afronta do ponto de vista ambiental. A 
legalidade agente já viu atrocidades feita na sociedade em nome da legalidade. A escravidão já foi legal, a submissão das mulheres diante dos homens inclusive que 
não tinham direitos civis, também já foi legal, a questão do apartheid foi legal,onde homens brancos e negros, mulheres brancas e negras não tinham o mesmo direito. 
Então em nome da legalidade já foram feitas atrocidades na história da humanidade e eu vejo em nome desta legalidade o plano Diretor esta sobre judsi justamente 
porque agente sabe que pode provocar um dano ambiental enorme na nossa cidade, região metropolitana, porque pode secar a lagoa Vargem das Flores em 23 anos, 
isto estudo do técnico da Copasa. Quero me juntar aqui a indignação da Larissa, Odilon, Nana, Graça, Maria, João que estão assistindo pelo Facebook e também em 
nome de mais de 1.700 pessoas que assinaram nosso abaixo assinado. Estamos numa luta para derrubar esta lei que embora ainda esteja em vigência ela é imoral 
porque ela devasta o meio ambiente isto está comprovado. Com relação a questão do ponto geográfi co urbanístico, agente sabe que a luta da moradia hoje é uma 
conta para uma perspectiva de uma cidade compacta. Agente sabe que tem vários prédios que estão em desuso na região central de Contagem, na sua  região 
industrial que podem serem utilizados para moradias sociais e populares. Não é necessário utilizar esta idéia de uma cidade dispersa, espraiada que no ponto de vista 
urbanístico, os arquitetos já tem apontado que é uma gestão de uma cidade muito mais cara. No ponto de vista da gestão público isto é fi nanceiramente muito mais 
caro. O que esta claro é aqui que não é uma questão legal, não é uma questão do ponto de vista urbanística e nem gestão pública. O que esta sendo votado aqui hoje, 
quero chamar a atenção dos conselheiros, esta gravado, estamos produzindo provas para recorrer ao Ministério Público. O que está em questão aqui são os interesses 
especulativos e imobiliários acima dos interesses da vida. Agente tem que respeitar não é uma lei que contraria os interesses populares. Agente tem que respeitar é a 
vida e é por isto que estamos aqui hoje. Peço os conselheiros que estão nos representando enquanto sociedade civil organizada para defender o manancial de Vargem 
das Flores. Pedro(Pisca)- o debate jurídico foi muito bem qualifi cado, quero parabenizar a todos aqui. É importante agente pensar na sustentabilidade de nossa cidade, 
porque a cada governo que entrar com este vínculo de interesse. A situação é alarmante. Tem anos que agente não conta com a expectativa de chuva para o abasteci-
mento hídrico que a cidade precisa. É fundamental que este conselho seja conselho ético também independente e digno de representar a sociedade civil. Sabemos que 
existe poderes, interesses por trás disso tudo. O Plano Diretor abriu possibilidade para tudo isto e agente se questiona também nosso poder político por trás disto. 
Governo chegando no fi m de carreira praticamente mas fazendo contratos muito a longos prazos. Nossos vereadores não são comprometidos realmente com o 
interesse da sociedade, mas sim, a servir estes projetos do executivos. Isto é que estou questionando. Este conselho tem que ser o fi scalizador do legislativo. A tragédia 
foi feita, foi, mas é fundamental que agente resista neste momento, é fundamental que agente discuta de forma bem radical e com uma visão de sustentabilidade esta 
região de Vargem das Flores e outras, para que agente no próximo ano, um pouco mais de coerência ambiental, agente possa estruturar melhor nossas ações. Levando 
em conta que a população da cidade vai crescendo e vai diminuindo as nossas possibilidades de manutenção dos nossos mananciais. É alarmante mesmo a situação. 
Então agente tem que pensar e sensibilizar mais todo este contexto nacional que esta acontecendo e fazendo nossa parte. Cyntia Pimentel (empresa)- a Transcon faz 
parte do contexto de diretriz do parcelamento do solo e da anuência do projeto urbanístico.           Sr. Severinos- faço parte também do Movimento SOS Vargem das 
Flores. Acompanhei alguns conselheiros no local do empreendimento, o meu parecer em relação ao projeto é que duas coisas que serão inevitáveis com aprovação 
deste empreendimento 1- a derrubada da Mata Nativa num tempo que estamos convivendo com a questão do aquecimento global. Até agora os senhores que veio 
com a visão só ao lado legal da coisa, não está atento ou seja a vida esta em ultimo plano, a sobrevivência do planeta e da unidade da vida esta em segundo, terceiro, 
quarto, ultimo plano. Eu percebi que além da derrubada da mata, nós estamos contribuindo com este empreendimento para que milhares e centena e dezenas de 
empreendimento como este, aconteça na Vargem das Flores ou seja, nem a lei vai ter controle mais sobre isto. Este empreendimento esta abrindo as portas para que 
mais empreendimentos maiores que este apareçam, e com isto já era a nossa Bacia Vargem das Flores. Então senhores, usando do discurso da legalidade e que o legal 
também é imoral, acho uma imoralidade a aprovação disto. É a vida que esta em jogo, a qualidade de vida, o aquecimento global que esta por vir e nós aqui 
Contagem, invés de avançarmos ambientalmente, estamos regredindo, é um retrocesso ambiental fantástico, que eu nunca vi nesta cidade onde moro. Então eu peço 
encarecidamente aos conselheiros, para não aprovar este projeto deste empreendimento. Porque o impacto, a curto e médio prazo sobre a Bacia vai ser enorme. Vocês 
conselheiros amanhã vão perceber o que estão fazendo, mesmo com o discurso que nós estamos agindo dentro da legalidade. Conto com vocês senhores conselheiros 
para rever a posição de vocês, com relação a este novo empreendimento. Vamos pensar melhor, vamos dar um tempo para quem sabe, mais na frente com melhores 
esclarecimentos, que eu estou saindo com dúvidas. Questões colocadas pela  Cristina, agradeço a ela por nos representar e defender o bem comum de todos nós de 
Contagem. Aguardo a votação de todos vocês desfavorável deste empreendimento. Presidente Wagner- agora a discussão. Conselheira Cecília- parabéns Cristina pelo 
seu relatório, muitas coisas que eu ia perguntar você já respondeu e o Dr. Fábio também respondeu. Mas a minha preocupação com este loteamento, porque hoje o 
Estado de Minas Gerais é o que mais mata Mata Atlântica e este últimos 4 anos , nós também no Conselho matamos muito, temos muita autoridade para desmatamen-
to. Outra coisa é a COPASA, toda vida vendeu a água de Vargem das Flores e ela nunca fez nada para Contagem. Nós brigamos tanto por Vargem das Flores sendo que 
a Copasa é a que  vende a água e nunca fez nada. Outra preocupação é a movimentação de terra que vai ser gerado, vai para o leito do Córrego que tem lá. Eu não fui 
na visita, mas conheço a área. Outra coisa mais preocupante é a segurança da escola, eu não no projeto e posto de saúde, porque aquela área já é bem sofrida. Isto é 
muito importante. Outra coisa o diretor da APA Vargem das Flores, nunca falou nada, cadê ele, ele tinha que estar na reunião do COMAC. O relatório da Cristina esta de 
parabéns. Conselheiro César- parabéns Cristina pelo relatório, você conseguiu abordar todas as questões. Vejo que ela tocou em questões legais muito importantes, 
questões inclusive que no próprio parecer não tínhamos ciência. Uma das questões em relação ao Artigo 11 de Lei da Mata Atlântica, eu tenho um entendimento um 
pouco diferente em relação ao que foi dito. Porque lá no artigo 11ela fala que no estágio médio e avançado de regeneração, na área nos sabemos que vai haver 
supressão nesta vegetação do estágio médio de regeneração. Então isto não foi esclarecido, não foi trazido ainda no parecer. Acho uma questão muito importante 
além de todos os artigos, todas as leis e normas que a Cristina trouxe para nosso conhecimento. Ela esta de parabéns, não tinha lido o relatório dela, fi cou muito bom, 
bem embasado mesmo. Este relatório foi elaborado por mim e Cecília. Com base na análise do parecer único do parecer único. Na área do projeto do empreendimento 
Nova Contagem Empreendimentos Imobiliários LTDA, denominado Loteamento PARQUE Campo Alegre. Este documento foi elaborado pela Sra. Cecília Rute de Andrade 
Silva, representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do Meio Ambiente; Sr. César Moreira de Paiva Rezende, representante das 
Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem. Visita de campo realizada no dia 21/10/2020 na área do empreendimento Nova Contagem 
Empreendimentos Imobiliários LTDA. Na área do projeto do empreendimento Nova Contagem Empreendimentos Imobiliários LTDA, denominado “Loteamento PARQUE 
CAMPO ALEGRE. Este documento foi elaborado pela Sra.Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do 
Meio Ambiente; Sr. César Moreira de Paiva Rezende, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem. Gostaria de 
salientar que este Parecer foi retirado de pauta, o parecer da SEMAD, na 243ª Reunião Ordinária do COMAC, ocorrida ON LINE, no dia 14 de setembro de 2020, às 9:00 
horas. O parecer foi retirado de pauta, em virtude da falta de posicionamento da Secretaria de Meio Ambiente em relação à questão da Recomendação Nº 23/2020, do 
Ministério Público lavrado pelo Promotor  Sr. Leonardo Barreto Moreira Alves. O Processo voltou na 244ª Reunião Ordinária do COMAC e foi solicitada vistas conjunta 
pelos Conselheiros para maiores esclarecimentos. O empreendimento Nova Contagem Empreendimentos Imobiliários LTDA., denominado “Loteamento PARQUE CAMPO 
ALEGRE”, trata-se de um loteamento do solo urbano para fi ns exclusiva ou predominante residenciais, conforme descrito no Parecer. Ainda, de acordo com este 
documento, por se tratar da Bacia de Vargem das Flores, a SEMAD e a equipe técnica se basearam no artigo 8º, parágrafo 5º, da DN 217; para ampliar a classe do 
empreendimento para Classe 3, deliberando pela apresentação de RCA/PCA em um licenciamento do tipo LAC-2. Os parâmetros de enquadramento do loteamento são 
a área total do empreendimento que neste caso é de 49,72 hectares (porte pequeno) e o potencial poluidor degradador geral M. O imóvel, composto por quatro 
imóveis, perfazendo uma área total de 1.640.478,61 m². Porém, conforme Parecer, a área a ser loteada corresponde apenas a 309.690,94 m², permanecendo o restante 
do terreno como área remanescente. Ainda, de acordo com o documento, no terreno incide as áreas especiais, Área de Proteção de Manancial (APM), Área de Especial 
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Interesse Ambiental (AIA) e Área de Especial Interesse Social 2 (AIS-2). O Parecer traz a informação que toda a área do terreno está situada na Área de Proteção de 
Manancial (APM). As áreas situadas em APM, como se lê na própria Lei de Uso e Ocupação, estão sujeitas a critérios e parâmetros especiais de parcelamento, ocupação 
e uso do solo, tendo em vista a manutenção e conservação da rede hidrográfi ca para proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório de Vargem das 
Flores, fi cando regida também pelas normas estabelecidas para a Bacia de Vargem das Flores, conforme o seguinte: O parcelamento do solo para fi ns urbanos em 
terrenos situados em APM fi ca condicionado à apresentação de laudo geológico-geotécnico que ateste a estabilidade dos solos, não podendo resultar em lotes que 
apresentem mais de 1/3 (um terço) de sua área com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento). Estas áreas com impedimento ao parcelamento deverão ser 
destinadas, preferencialmente, as áreas vegetadas para manutenção da estabilidade dos solos; Na APM, o empreendimento que não dispuser de condições adequadas 
de acessibilidade ou não houver possibilidade de melhorias para adequação ao uso proposto, poderá ser indeferido, a critério do órgão municipal responsável pelo 
trânsito; É vedada na APM, bem como nas áreas distantes até 100 m (cem metros) de rios e córregos, defi nidos pelo nível máximo maximorum das margens, com 
qualquer volume hídrico, perenes ou sazonais, o exercício de atividades com utilização de defensivos agrícolas, ou qualquer uso que comprometa a proteção dos 
mananciais;  O lote mínimo na ZEU-3 sobreposta a APM é 5.000 m² (cinco mil metros quadrados), e, em locais atendidos por rede pública de abastecimento de água, é 
admitido o lote mínimo de 3.000 m² (três mil metros quadrados); Em toda a Bacia de Vargem das Flores, em áreas sem reversão de esgoto, é vedada qualquer 
modalidade de manejo ou utilização do solo, ou instalação de qualquer atividade ou empreendimento que, a juízo do Conselho Municipal de Política Urbana 
(COMPUR), seja considerada potencialmente poluidora dos recursos hídricos, ainda que nesta Lei Complementar a atividade ou empreendimento não sejam expressa-
mente impedidos na bacia; Além das atividades geradoras de efl uentes líquidos impactantes, pode o Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, impedir a 
implantação de novos empreendimentos ou loteamentos na Bacia de Vargem das Flores, em virtude dos resultados do monitoramento da qualidade das águas do reser-
vatório ou de estudos geotécnicos especialmente formatados para a dinâmica da área; Somente será admitido sistema de esgotamento dinâmico na Bacia de Vargem 
das Flores quando interligado a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) sob responsabilidade da concessionária, devidamente aprovado pela mesma, de modo a 
garantir o tratamento; É vedado o uso conjunto de fossa séptica e sumidouro em todos os locais da Bacia de Vargem das Flores onde ocorra insufi ciência de solo 
aerado, tais como regiões alagadiças. Estas questões já foram trazidas pela Cristina. Nenhuma destas questões foi trazidas no Parecer apresentado ao COMAC. Desta 
forma não há uma avaliação ambiental para que saibamos se o empreendimento trará algum risco em relação ao comprometimento a proteção de mananciais, se 
houve a elaboração de laudo geológico-geotécnico que ateste a estabilidade dos solos, se haverá atendimento pela rede pública de abastecimento de água, se há ou 
não sistema de reverão de esgoto, se haverá sistema de esgotamento dinâmico interligado a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), sob responsabilidade da 
concessionária, dentre outras questões; e também não há uma avaliação ambiental detalhada para verifi car se o empreendimento irá interferir na manutenção e 
conservação da rede hidrográfi ca para proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório de Vargem das Flores. O Parecer traz que para loteamentos em 
AIS-2 destinados à habitação de interesse social, será admitido o lote mínimo de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados), desde que o terreno esteja atendido 
pelo sistema de esgotamento sanitário interligado a interceptores de esgoto e reversão de esgoto, que por sua vez estejam interligados à Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE), com garantia de tratamento. No item 6 do Parecer - Compensação Ambiental – o documento traz que deverá ser apresentado um Projeto Executivo de 
Compensação Florestal em uma área de 7,82ha (equivalente a 2 vezes a área de supressão em estágio médio de regeneração), com as mesmas características ecológicas 
ou melhor do que a área intervinda. Porém, de acordo com a Tabela citada acima, existe uma área de Transição entre Cerrado e Mata Atlântica (5,9 ha) que também 
deverá ser objeto de avaliação para saber o estágio sucessional, tendo em vista que, de acordo com a Lei da Mata Atlântica, deve se dar o mesmo tratamento jurídico 
para as tipologias que se encontram localizadas no Bioma, incluindo as áreas de transição. Cabe aqui ressaltar que estas questões não estão claras no Parecer e a 
Instrução de Serviço SISEMA Nº 002/2017 citada já em outras reuniões deixa claro que no quadro: PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELAS SUPRAMs, NRRAs e 
SUPPRI QUANDO DA EXIGIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR CORTE OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO OU AVANÇADO DE 
REGENERAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA, há a seguinte Observação: Conforme detalhado neste quadro, todas as licenças subsequentes à Licença Prévia, somente 
poderão ser emitidas com a apresentação de cópia de Termo de Compromisso de Compensação Florestal - TCCF referente à Lei Federal 11.428/06, fi rmado perante o IEF, 
no qual o empreendedor se compromete a executar as medidas compensatórias estabelecidas pela CPB/COPAM nos moldes e prazos defi nidos no TCCF. Assim não há 
como aceitar um processo na fase de LP+LI, como é o caso, com uma Instrução clara que somente será admitida licenças subsequentes à Licença Prévia após a 
apresentação de cópia do Termo de Compromisso de Compensação Florestal - TCCF referente à Lei Federal 11.428/06, fi rmado perante o IEF. Como bem sabemos que 
ainda não há, certamente desabilita o Processo ser conduzido para as duas fases (LP+LI). O Parecer traz também que é necessário garantir a preservação de 50% do 
total da tipologia fl orestal denominada Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração, na propriedade, conforme o parágrafo 1º, Art. 31, da Lei 
11.428/2006. Porém não é trazida a delimitação destas áreas na Planta do Imóvel para conhecimento dos Conselheiros.De acordo com o Parecer da Secretaria de Meio 
Ambiente, em relação às espécies ameaçadas de extinção, deverá ser apresentado laudo técnico que ateste a inexistência de alternativa técnica e locacional, bem como 
que os impactos do corte ou supressão não agravarão o risco à conservação. Foi levantado um número muito grande de Dalbergianigra, totalizando 2.384 indivíduos. 
Porém não há menção se há outras espécies ameaçadas de extinção na área deveria já ter apresentado o laudo técnico previsto no Art. 26, do Decreto n° 47.749/2019; 
assim como o PTRF para compensação de que trata o Art. 73 do mesmo Decreto. Não há menção no Parecer se estes laudos e Projetos foram, de fato, apresentados. No 
item 16.2 do Parecer, CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA, as informações são repetidas no documento, o que o torna muito extenso e confuso para entendimento, sendo que 
algumas informações apresentadas contradizem outras já descritas no Parecer, como veremos abaixo: Na página 7 do Parecer temos o seguinte texto: ...conforme o 
Anexo 9 do Plano Diretor, a área a ser loteada encontra-se integralmente situada em AIA. Já na página 29, do mesmo Parecer, temos: ...de acordo com o anexo 9 da Lei 
Complementar 248/2018 o empreendimento está inserido parcialmente em AIA. Diante dos argumentos aqui trazidos e tendo em vista que estamos tratando de um 
empreendimento que gerará um signifi cativo impacto ambiental local, com supressão de Mata Atlântica, intervenção em APP e corte de espécies ameaçadas de 
extinção, em uma área altamente vulnerável do ponto de vista ambiental, qual seja, a APA Vargem das Flores; além de estar situada em uma Área de Proteção de 
Manancial (APM) cujos impactos sobre esta não foram devidamente avaliados. E, considerando a falta de dados e documentos previstos para uma fase de Licença 
Prévia concomitante a Licença de Instalação, como é o caso da falta do Termo de Compromisso de Compensação da Mata Atlântica e dos laudos e documentos técnicos 
sobre alternativa técnica e locacional referentes à compensação da APP, supressão de espécies ameaçadas de extinção, dentre outros; somos pelo indeferimento do 
Loteamento PARQUE CAMPO ALEGRE. Além disso, estes conselheiros respeitam e acata o disposto na Recomendação Nº 23/2020, do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, lavrada, em 17 de setembro de 2020, pelo Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Contagem/MG, o Sr. Leonardo Barreto 
Moreira Alves, que recomenda que não sejam votados empreendimentos como este aqui relatado, localizado na APA Vargem das Flores. É este o relatório e este o meu 
posicionameno, eu agradeço. Presidente Wagner- eu não tinha te pedido para apresentar relatório anteriormente porque pensei que você estava contemplando no 
relatório da Cristina, então eu te peço desculpas. Conselheira Cecília- eu acho muito importante saber que os conselheiros se uniu e fazemos os relatórios. Este tempo 
todo que estou no COMAC, eu nunca vi conselheiros tão unidos como estamos agora. Sr.Tércio- nos recebemos os dois relatos de parecer de vistas e entendemos o 
seguinte normalmente quando a posições divergentes são feitos m conjunto. Você faz um favorável que é o caso do parecer pelo conselheiro Henrique e outro deveria 
ser feito juntos.  Eu tenho para acrescentar sobre o Termo de Compensação, está indo como condicionante. São 3 condicionantes vinculadas a supressão de vegetação. 
O Termo de Compensação tem o prazo de 60 dias para a empresa apresentar. Sobre o estudo-geológico-geotécnico na página 65 do relatório de controle ambiental nos 
temos um mapa. O estudo-geológico-geotécnico, ele é um dos estudos avaliados pela SMDU na aprovação urbanística. Estas questões são observadas na SMDU onde é 
aprovado o projeto urbanístico. Na parte ambiental, eu falo porque eu participei da equipe que avaliou e analisou os relatórios e projetos apresentados, digo que não 
há nada que esteja fora do padrão que não atenda as legislações ambientais e urbanísticas. Sobre as compensações tenho as técnicas que participaram e observaram 
esta questão dos 50%, a área que deve ser mantida dentro do empreendimento. O processo para supressão de vegetação é um a parte e tramita no setor de arboriza-
ção. Foi elaborado pelas técnicas Fernanda(Bióloga) e Bianca(Engenheira Florestal). Conselheira Cristina- quem da empresa que esta na reunião. Quero saber quantos 
lotes serão vendidos. Cynthia- temos 384 lotes total.  360 MPM, só 24 vendidos, as casas os próprios moradores vão construir. Conselheira Cristina- questionamento do 
Henrique, ele tem razão quando falou da lei. Mas a realidade é muito mais dinâmica que a lei. Nenhuma lei da conta da realidade. Nós estamos vivendo muito bem 
isto. O mundo concreto ele é muito mais dinâmico do que uma legislação. Por isto é que a lei é mudada. Ela não é eterna, ela não é única. Ela muda de acordo com a 
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própria relação de forças que existe, entre os diversos interesses da sociedade. E uma sociedade com interesses divergentes inclusive. Olha quem esta com mais poder, 
coloca e consegue emplacar leis e o benefi cie. Esta é a dinâmica da sociedade. Este Plano Diretor esta sendo contestado não só pela lei que no caso é o Ministério 
Público que apresentou uma série de argumentos legais inclusive. Porque ai também ela parte da interpretação de como a pessoa esta interpretando. MAS TAMBÉM, 
MAIS QUE O Ministério Público a sociedade de Contagem, esta questionando este plano diretor, desde o inicio da discussão, depois da sua aprovação, depois da 
aprovação da lei de uso e ocupação do solo. Então o plano diretor virou um problema na cidade hoje, ele é uma questão na cidade, que a cidade esta discutindo. Isto 
porque ele estimula a urbanização de uma área produtora de água. O Plano Diretor  estimula a urbanização de um lugar de vida, então este Plano Diretor, ele é Plano 
de morte. Ele prevê, ele estimula, se ele não for contido nós vamos ter destruição disso tudo. Para botar este empreendimento é necessário que os conselheiros faça 
uma análise global. Agente não pode fazer a votação em cima do empreendimento. Porque não é o empreendimento apenas, ele esta inserido num contexto social, 
contexto hidrográfi co que é o mais importante. E tem que lembrar que este é o sexto empreendimento, não é o primeiro. Mas ele é o primeiro da área rural. Por isto é 
que ele esta sendo tão contestado. Porque os outros eles também são questionados, mas eles no mínimo estão em área urbanizadas, muito próximo de uma 
urbanização plena. Agora este não, este é o primeiro da área rural e atrás dele virão outros. Inclusive na própria propriedade porque vai ter área remanescente 
guardada para outros parcelamentos no futuro. Então com isto o que o governo atual esta fazendo. Ele esta criando uma demanda onde não existe. Criando uma 
demanda de escola, demanda de saúde. A Prefeitura vai ter que construir escola, o empreendedor vai apenas doar a área institucional mas a construção dos equipa-
mentos e por parte da Prefeitura. Então esta população aqui como todos os lugares que agente vê que tem loteamento, anos depois é que elas conseguem. Depois de 
muita briga, que elas conseguem os equipamentos necessários, os serviços públicos necessários. Então uma Prefeitura ela não pode ouvir apenas o mercado imobiliário. 
Ela tem que pensar na população como um todo. E o interesse maior da população na nossa cidade é pela água. Nós não queremos ter racionamento de água. Este 
loteamento é a ponta do iceberg  para arrastar outros que virão sim, colaborar para a represa secar em 23 anos, isto é um estudo técnico, não sou eu que estou 
falando. Eu encaminhei para os conselheiros com antecedência, dentro do prazo que o secretário nos deu porque o prazo foi muito pequeno para fazermos um debate 
aprofundado deste projeto, mas eu encaminhei com 2 estudos, justamente para vocês lerem ou pelo menos lerem a parte que eu indiquei. Esta falando prazo da 
represa, o porque que ela vai desaparecer, e a quantidade de pessoas que é possível adensar aqui em 50 anos. Isto é muito sério, esta é a decisão mais séria que o 
COMAC esta tomando. Esta é a decisão mais importante, porque é uma decisão que impacta em toda a cidade. Outra coisa Tércio, nas condicionantes quando eu falei 
do esgotamento sanitário de fato o que está escrito aqui, é o que eu entendo, eu não posso saber o que a pessoa estava escrevendo -Apresentar termo de recebimento 
da rede do abastecimento emitido pela Copasa em atendimento ao DTB. Abastecimento é de água. Não tem uma condicionante clara. A condicionante não pode estar 
subentendida, aqui tinha que ter 1,2 ou 3 condicionantes sobre esgotamento sanitário. Eu considero uma falha muito grave diante da importância este parecer. Outra 
coisa acho que agente simplesmente pode dizer que a Copasa explora a água e depois vai embora. Primeiro a água não é para ela, a água é para agente. A água é para 
a população, indústrias, cultura, economia. Então se a Copasa deixa a desejar mas também nós nunca fi zemos uma coisa mais organizada, um movimento mais 
organizado para pressionar a Copasa. Porque a Copasa também ela faz a gestão apenas no espelho d’água. Ela não faz a gestão do território. A gestão do território é 
do município. Aí eu acho que o município precisava, e até uma proposta, porque nós temos o nosso congresso do povo, temos mais de 200 propostas para a próxima 
gestão é de que os municípios que usam o sistema integrado da Copasa, eles precisam de alguma forma contribuir para a preservação dos mananciais. Belo Horizonte 
não produz uma gota d’água que bebi. Toda água de Belo Horizonte sai de fora de Belo Horizonte. Vargem das Flores a questão da água é uma questão metropolitana. 
Os municípios precisam se entender. Para preservar os recursos naturais. Mas também se comprometer para a preservação deste recurso. Esta faltando isto. Para tomar 
esta iniciativa Contagem tinha que ter uma lei que protege. Como você vai fazer uma exigência desta com outros municípios se seu Plano Diretor e sua Lei de Uso e 
Ocupação do Solo é permissiva para destruição. É uma visão estratégica, é uma visão de futuro. Agente não pode pensar o mundo hoje, tem que pensar o mundo 
daqui 50 anos e a cidade obviamente também. Se trouxer ônibus aqui pra dentro é o que vai ter que acontecer, rapidamente as empresas vão pedir para pavimentar, 
colocar piso, então nós vamos ter além das casas que serão construídas mais, vamos ter ruas. Mais um motivo para impermeabilizar o solo. É disto que estamos 
falando. A impermeabilização do solo vai comprometer a recarga de Vargem das Flores. Nós vamos ajudar e matando a lagoa aos poucos. Outra coisa Tércio você 
precisa vir mais aqui para conhecer as atividades que tem aqui, inclusive rurais. Temos muitas hortas. Temos mais de 100 produtores rurais. Atividades pequenas é 
criação de animais, galinhas, porcos, cultura familiar. Outra atividade aqui é o turismo, mesmo sem a Prefeitura incentivar. Porque a Prefeitura está entendendo que o 
negócio é urbanizar. Mesmo sem incentivar o turismo rural ele acontece. A are rural tem potencial econômico. É uma economia que convive com a conservação. Outra 
coisa é com Dr. Fábio- eu quero esclarecer a minha expressão. A Lei de Uso e Ocupação do Solo ela permite ao Prefeito por Decreto mudar o tamanho da AIA, não passa 
pelos vereadores. Faz uma alteração tão signifi cativa, tão importante sem passar pelo legislativo. O Decreto esta na Lei. Outra coisa é que a Li ela é interpretada. Então 
esta mesma Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nós temos elementos no Plano Diretor e na Lei de Uso e Ocupação de Solo para não aprovar este loteamento porque ele 
esta num local indevido. Aqui não é um lugar para se colocar área de interesse Social. Ainda mais que as pessoas terão que construir a suas casas. É um empreendimen-
to muito diferente das demais. Porque os demais empreendimentos de interesse social, as pessoas que esta em área vulnerável ou esta em baixa renda, ela recebe a 
moradia pronta. Esta gestão agora esta aprovando por causa do interesse do mercado. Se tudo que vocês colocaram esta dentro da Lei, mas não esta dentro da Lei da 
APA,  da 10793, não esta dentro da Lei que preserva os mananciais. Então quer dizer que Lei Municipal ela esta acima das outras Leis. Eu vejo que o COMAC esta 
assumindo um confl ito que não é dele. Nenhum momento nos fomos chamados para discutir o Plano Diretor ou a Lei de Uso e Ocupação do Solo. O conselho fi cou em 
evidência na cidade. Pela primeira vez a cidade esta aguardando aprovação do Conselho do Meio Ambiente. Nós podemos ser acusados, sermos cúmplices destas 
destruições, podemos perder a nossa credibilidade, e não sermos tratados com seriedade em outros espaços. Porque a vida não acaba com esta gestão que acaba 
agora. Nós continuamos. Somos representantes da sociedade civil, somos fi guras públicas. A cidade espera o resultado desta votação. A cidade esta mobilizada com 
loteamento. Nas redes sociais circularam vários vídeos este fi nal de semana. Pedindo para os conselheiros não aprovarem. O abaixo assinado tem mais de 1.700 
assinaturas contra este empreendimento. Alem disto temos vários representantes nesta sala que vieram para acompanhar e ver como vai ser esta votação. O movimen-
to na cidade contra  aprovação do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo existe desde 2017. Esta pauta esta na eleição. Diversos candidatos estão discutindo 
o Plano Diretor também. O Meio Ambiente se tornou palco neste processo eleitoral. Aprovar este licenciamento é fechar os olhos para o dano que ele vai causar. O 
Henrique e a Fabiana estão aqui representando o setor produtivo. Mas acontece que a água é a base da economia. Não existe industria sem água, não existe comércio 
sem água. Além disto vocês estão indo se votarem neste empreendimento contra os empresários que estão aqui na área rural. Nós temos várias atividades, vários 
empreendimentos, donos de pausadas, donos de restaurantes. A Assembléia Legislativa aprovou em primeiro turno nesta semana a Política Estadual de Turismo de Base 
Comunitária, que é justamente para gerar emprego. Para gerar renda, baseado na história do lugar. Esta área aqui ela vai ser benefi ciada por esta Lei que foi aprovada 
agora. Então o CIEMG e a ACIC deveria estimular estas atividades que não comprometem as áreas de recarga. Alguns conselheiros nem moram aqui em Contagem, 
acho que tem que refl etir sobre isto, como votar num parecer que vai contra a proteção de um reservatório, se eu não estou nesta cidade eu não moro nesta cidade. Se 
esta cidade esta impactada com isto. Esta reunião é pública esta sendo transmitida pelo facebook. Vai circular na cidade, porque que os conselheiros vai entrar em 
confl ito com a cidade. Este confl ito não é do Conselho de Meio Ambiente. Então eu apelo para o bom censo dos conselheiros em especial o Henrique e a Fabiana. 
Presidente Wagner- uma vez encerrada a discussão, nós vamos colocar em votação. A proposta 1, relatório do Henrique, relatório favorável ao empreendimento e a 
proposta 2, relatório da Cristina, relatório contrário ao empreendimento. O Presidente colocou em votação, os conselheiros que são Favoráveis ao relatório: Henrique, 
Sérgio, Danielle, Fabiana - Contrários ao relatório: Cecília, Clair, César, Cristina. Presidente Wagner- como deu empate, voto a favor do relatório do Henrique, conforme 
o Parecer Técnico e Jurídico da Secretaria de Meio Ambiente. Então o relatório do conselheiro Henrique está aprovado com meu voto de minerva. Agora colocando o 
pedido de licença ambiental para o empreendimento: Contrários a licença ambiental: Cecília, Clair, César, Cristina. Favoráveis a licença ambiental: Henrique, Sérgio, 
Danielle, Fabiana. Presidente Wagner- como deu empate, conforme o Parecer Técnico e Jurídico da Secretaria de Meio Ambiente, com meu voto de minerva, voto a 
favor ao pedido de licença ambiental para o empreendimento. Portanto aprovado o pedido de Licença Ambiental Concomitante ao empreendimento Nova Contagem 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Conselheira Cristina- poderíamos pelo menos clarear mais as condicionantes do esgotamento sanitário. Sr. Tércio- eu quero fazer a 
retifi cação da condicionante Nº 1, que é necessário, Cristina tem razão. Apresentar Termo de Recebimento da Rede de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
emitido pela COPASA. 2- VIC Engenharia Ltda. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Processo Nº 12072/2020. Também pedido de vista pelas conselheiras 
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Danielle e Cristina. Conselheira Danielle- em 21/01/2020. Ocorreu a visita técnica, de acordo com o pedido de vista por mim solicitada, afi m de sanar as dúvidas, 
referentes aos quesitos ambientais e urbanísticos referentes ao Parcelamento do Solo e pedido de supressão do loteamento Jardim das Flores, imóvel enquadrado na Lei 
Complementar nº 281, de 02 de julho de 2019 que altera a Lei Complementar nº 267, de 06 de novembro de 2018, que Regulamenta as Áreas de Interesse Social 2 
(AIS-2); institui o Programa Habitacional Morar Contagem e dá outras providências. Mostrou Slides. 1) A área de Preservação Permanente (APP), foi demonstrada e 
respeitada de acordo com a Certidão de Existência de APP, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Mostrou Slides. 2) De 
acordo com o Pedido da Agência Metropolitana dentro do Lote 01 da Quadra 01, deverá ser resguardado ao termino da Faixa de APP e na divisa com a Área Verde 
proposta, Faixa Non edifi cand de 5,00m com a fi nalidade de resguardar a proteção das APP’s. 3) O loteamento está cumprindo, com a transferência de no mínimo 35% 
da área total para o município, se resguardando no mínimo de 5% para destinação institucional e 10% de destinação para área verde. 4) A nascente e a lagoa existente 
na área, estão sendo preservadas, transformadas em área verde municipal com a fi nalidade de se garantir sua preservação. 5) o curso d’água existente, próximo a Via 
de Acesso está sendo preservado, tendo Intervenção somente para implantação do sistema viário,que é fundamental a conexão do Bairro, trazendo a melhoria local de 
mobilidade urbana. De acordo com a Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Art. 3° para os efeitos desta Lei, entende-se por: VIII- utilidades pública: b) as obras de 
infraestrutura destinada às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados 
pelos Municípios, saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho; 
Art. 8° A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social 
ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. 6) A implantação do sistema viário está de acordo com as Diretrizes Expedidas. 7) O pedido de supressão, refere-se a 
340 indivíduos. Sendo vulneráveis as abaixo: 04-Ipê-Amarelo-Da-Mata. 02- Ipê-Amarelo-Do-Cerrado. 02- Ipê-Amarelo-Da-Mata. 01- Jacarandá Da Bahia. 01- Braúna. 
01- Cedro. Neste processo estamos tratando Supressão pelo Parcelamento do solo modalidade Loteamento, vale ressaltar que no Licenciamento das Edifi cações, 
também serão previstos parâmetros urbanísticos para a garantia e manutenção da preservação do Meio Ambiente. Após analisar, constato que não há impeditivo para 
a Continuidade do processo. Ou seja, me posiciono favorável ao pedido de Supressão apresentada pela empresa VIC Engenharia, uma vez que se cumpriu todas as 
diretrizes solicitadas, além da minimização do Impacto e Interferência junto ao Meio e sou favorável ao parecer emitido pela SEMAD n° 4604 de 28 de julho de 2020. 
Foi citado que este empreendimento esta em APM, ele não esta em APM. Mostrou Slides. O empreendimento não esta em Zona Rural e não esta em APM. De acordo 
com a avaliação urbanística ele tem todos os parâmetros para ser aprovado. Em relação a implantação de edifi cação será avaliado posteriormente pela Secretaria até 
porque ele tem que tirar alguns parâmetros conforme a legislação.Este é o meu parecer. Conselheira Cristina- A previsão para este 2 empreendimentos 1 é 1300 
apartamentos que o da VIC, dá mais pelo tamanho da área. 3.600 pessoas e  5.200pessoas . Só no mesmo bairro. Lendo o processo que solicita a supressão de árvores. 
Lendo o processo que solicita a supressão de árvores fi quei surpresa com o pedido do empreendedor, para suprimir a vegetação de toda a área,em função da 
movimentação de terra alegando facilitar a análise, reduzir o tempo em horas técnicas por parte da prefeitura e dar agilidade ao processo.Analisei apenas o volume 
03/06 e a maior parte das informações era do Censo Florístico não consegui tirar muitos dados do processo.  Felizmente o empreendedor não foi atendido porque 
vocês estão apresentando um número menor de supressão.  Além disso existe a recomendação, nós conselheiros respeitamos a recomendação. Não é conveniente uma 
Prefeitura afrontar o Ministério Público, isto torna um mal exemplo para os cidadãos, estimulando outras pessoas a desprezar a justiça. O bairro Icaivera fi ca na 
fronteira com Betim. Parte do bairro é em Contagem e parte em Betim e as pessoas acabam utilizando os serviços públicos nos dois municípios. É comum estas 
fronteiras municipais serem negligenciadas pelas duas prefeituras o que não é diferente no Icaivera. A grande reclamação dos moradores é a precariedade na 
infraestrutura e dos serviços públicos. É recorrente a insatisfação com o transporte público, atendimento na saúde, educação, falta constante de água etc. Os dois 
empreendimentos podem aumentar a população localem até 8.800 novos moradores. Este é um aumento de 80% na população no Icaivera na parte de Contagem. Os 
serviços públicos irão colapsar pois o empreendedor apenas destina área institucional para a prefeitura que se responsabiliza pela construção dos equipamentos.  Ora 
este governo está no fi m. Como um prefeito cria demanda para outro prefeito? Que planejamento é este? Mostrou Slides. Este empreendimento o maior impacto dele 
é urbano. O maior problema que ele causa é acelerar muito o número de habitantes num bairro sem acompanhamento dos devidos serviços públicos prestados. Agente 
não pode fi car pensando o próximo Prefeito que entrar , ele vai construir a escola, posto médico vai construir o que é necessário de infra estrutura urbana. As coisas 
não são assim. A Prefeitura não consegui de uma hora para outra. Além disso existe a recomendação, nós conselheiros respeitamos a recomendação. Não é conveniente 
uma Prefeitura afrontar o Ministério Público, isto torna um mal exemplo para os cidadãos, estimulando outras pessoas a desprezar a justiça. Diante do exposto, 
sugerimos o indeferimento deste empreendimento devido principalmente ao grande impacto urbano que ele vai trazer para a região, que não esta preparada 
praticamente cobrar a sua população em pouquíssimo tempo. Porque o empreendimento que já esta funcionando lá no retiro que foi aprovado por este conselho já 
esta em fase fi nal, já tem gente morando. Lá são  2 mil pessoas. São 11 mil pessoas, é muita gente de uma vez só para região. É isto. Conselheira Henrique- eu acato o 
parecer da conselheira Danielle, achei que trouxe as informações necessárias. Sou favorável ao parecer e ao requerimento do empreendimento em questão. Conselheiro 
Adilson- supressão de Mata Atlântica, Plano Diretor, esta fi cando complicado, nos colocou numa situação muito delicada para aprovar estes empreendimentos. As 
demandas dos empreendimentos que nos temos na cidade de Contagem. O qual são levados para apreciação do Conselho. Cristina parabéns mais uma vez pelo seu 
parecer. Conselheiro Clair- quero parabenizar ao Sr. Wagner pela condução democrática das reuniões e os Técnicos da Secretaria e os Conselheiros pela dedicação e o 
bom trabalho. Vejo que tem muitas dúvidas a serem analisadas, trata-se de ocupação de Vargem das Flores o Plano de Manejo da APA e o Plano de Ocupação de 
Vargem das Flores, são fundamentais para tomar decisões mais consistentes. Eu acredito que agente precisa de mais tempo até para ter estes instrumentos a 
disposição. Não dá para ter uma APA desde 2006 e até hoje não ter plano de manejo. Conselheira Cecília- pediu para criar uma Câmara Técnica para estes tipos de 
projeto, depois ir para a Reunião. Presidente Wagner- o seu pedido fi ca registrado aqui. Vamos analisar todas as alterações que sejam possíveis ser feitas para melhorar 
tanto o funcionamento da Secretaria, quanto o próprio Conselho. Colocando o processo em votação. Proposta 1- parecer da conselheira Danielle que é a favor ao 
julgamento do pedido de supressão: Henrique, Sérgio, Fabiana, Danielle. Proposta 2- parecer da conselheira Cristina que é contrária ao julgamento do pedido de 
supressão: Cecília, César, Clair, Cristina. Como deu empatado o Presidente Wagner deu o voto de minerva para o parecer da Danielle. Portanto aprovado o parecer da 
Danielle. O Presidente Wagner colocou em votação o pedido de supressão arbórea da empresa VIC Engenharia Ltda. Cecília, Cristina, César e Clair são contra ao pedido. 
Henrique, Fabiana, Danielle e Sérgio são a favor ao pedido. Como empatou, o Presidente Wagner votou a favor, voto de minerva. Portanto o pedido de supressão 
arbórea do empreendimento VIC Engenharia Ltda. Foi aprovado. O Presidente Wagner agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião.
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O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Wagner Donato Rodrigues, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes 
Licenças Ambientais:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA (LAS) – RAS  Nº 816/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no 
Artigo 39°, §1° da Lei Complementar N° 295/2020 e Art. 2º, IV, 5º, § 1º, II “a”, “b”, “c” da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de  maio de 2018 do Conselho Municipal 
de Contagem - COMAC,  concede ao empreendimento BELLO JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: Nº 24.517.701/0001-60, localizado na rua João 
Rosa, s/n, bairro Chácaras California, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBI-
ENTAL SIMPLIFICADA / RAS, para exercer a(s) atividade(s) de construção de edifícios, enquadradas na Lei Complementar N° 295/2020, sob os códigos nº 41.21-4-00/02, 
bem como enquadrado pela DN 217/2017 COPAM pelo código E-04-01-4, conforme Processo Administrativo Nº 00118/2020-11A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 16/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA LAS/
RAS – Nº 861/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede ao 
empreendimento CLASSE A TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ: Nº34.126.009/0001-65, localizado na V Expressa de Contagem , N° 1501, bairro Água Branca, Con-
tagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA / RAS, para exercer a(s) 
atividade(s) de tratamento e disposição de resíduos não – perigosos; coleta de resíduos não – perigosos; recuperação de sucatas de alumínio; recuperação de materiais 
metálicos, exceto alumínio; recuperação de materiais não especifi cados anteriormente; descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; carga e descarga, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) 
nº38.21-1-00.00;38.11-4-00.04;38.31-9-01.00;38.31-9-99.00;38.39-4-99.00;39.00-5-00.00;52.12-5-00.01;49.30-2-01.01 respectivamente e DN COPAM 217/2017 – 
F-01-01-5 e F-05-18-1- CLASSE 3, conforme Processo Administrativo Nº  10729/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 08/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 843/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento WR REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: Nº 23.106.427/0001-74, localizado na rua Sumara, nº 917, bairro Novo Eldorado, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) 
atividade(s) de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrôni-
cos de uso pessoal e doméstico; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; comércio varejista especializado de eletro-
domésticos e equipamentos de áudio e vídeo, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 43.22-3-0201; 95.25-5-00/00; 
77.29-2-02/00; 47.53-9-00/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00686/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 01/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 864/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede ao 
empreendimento MAGAZINE  LUIZA S/A, CNPJ: Nº 47.960.950/0421-26, localizado na Av. Wilson Tavares Ribeiro, nº 1400A, bairro Chacaras Reunidas Santa Terezinha 
, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) 
código(s) nº 47.13-0-04.02 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00910/2020-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da 
Licença: 10 anos, com vencimento em 08/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 865/2020-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento MAGALU LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, CNPJ: Nº 24.230.747/0010-95, localizado na avenida Wilson Tavares Ribeiro, nº 1400, pavilhão C, setor 
L, bairro Chácaras Reunidas Santa Terezinha, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) de portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; serviços de montagem de 
móveis de qualquer material; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; organização 
logística do transporte de carga; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; atividades de intermediação e agen-
ciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; outras atividades de serviços prestados principalmente ás empresas não especifi cadas anteriormente, 
enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 63.19-4-00/00; 33.29-5-01/00; 49.30-2-01/00; 49.30-2-02/00; 52.11-7-99/00; 
52.50-8-04/00; 63.11-9-00/00; 79.90-1-04/00; 82.99-7-99/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00909/2020-11A em conformidade com as nor-
mas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 09/12/2030. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 871/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento RAQUEL DOMENICI GOMES ALMEIDA, CNPJ: Nº 36.586.159/0001-87, localizado na rua Normandes dos Santos Almeida, nº 194, bairro São Sebastião, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio atacadista especializado de materiais de construção não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso 
profi ssional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de materiais de 
construção em geral, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.79-6-04/00; 46.42-7-02/00; 46.72-9-00/00; 46.73-
7-00/00; 46.79-6-99/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 03702/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da 
Licença: 10 anos, com vencimento em 09/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 844/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da 
Lei Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento CASA DE REPOUSO LAR IDEAL LTDA, CNPJ: Nº 33.708.061/0001-67, localizado na rua Saturno, N° 160, bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) 
de instituições de longa permanência para idosos; clínicas e residências geriátricas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) códi-
go(s) nº 87.11-5-02/00; 87.11-5-01/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº  10353/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 01/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 834/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da 
Lei Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
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ao empreendimento COMÉRCIO DE ALIMENTOS CIAAD LTDA, CNPJ: Nº 06.263.566/0001-92, localizado na rua Gardenia, nº 330, bairro Chácara Boa Vista, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; comércio atacadista de cosméticos e pro-
dutos de perfumaria; comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio 
atacadista de outros equipamentos e artigos não especifi cados anteriormente; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados 
anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.39-7-02/00; 46.46-0-01/00; 46.47-8-01/00; 46.49-1-08/00; 
46.49-1-99/00; 47.29-6-99/00; 47.59-8-99/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02870/2020-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 01/12/2030. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº880 /2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede 
ao empreendimento CCR CASTRO & CUNHA CONTROLE AMBIENTAL LTDA , CNPJ: Nº 26.092.213/0001-84, localizado na rua Cinquenta e três, nº 101, bairro Tropical, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativi-
dade(s) de fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios; instalação de máquinas e equipamentos 
industriais, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 28.23-2-00.00;33.21-0-00.00 respectivamente, conforme Proces-
so Administrativo Nº 01169/2020-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 823/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento BASCULAR HIDRÁULICA – INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS EIRELI, CNPJ: Nº 14.929.701/0001-14, localizado na ROD BR 040, 
nº 6615, letra A, km 688, bairro Chácaras Boa Vista, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LI-
CENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; comércio a 
varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 45.20-0-07/00; 
45.30-7-03/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00365/2020-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 25/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 603/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento AUTO POSTO CIDADE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: Nº 17.191.424/00001-83, localizado na rua PC Louis Ensch, nº 40, bairro Cidade Industrial, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (120 m3); serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de lavagem, 
lubrifi cação e polimento de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio varejista de lubrifi cantes, en-
quadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 47.31-8-00/00; 45.20-0-01/00; 45.20-0-05/00; 45.30-7-03/00; 47.32-6-00/00, 
respectivamente e DN COPAM 217/2017 – F – 06 – 01 – 7 – CLASSE 03, conforme Processo Administrativo Nº 01543/2020-03A em conformidade com as normas ambi-
entais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 845/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento MARCOS ROBERTO DOS SANTOS, CNPJ: Nº 12.647.257/0001-19, localizado na avenida Um, N° 168, bairro Conjunto Água Branca, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio varejista de outros artigos usados; recuperação de materiais não especifi cados anteriormente (equipamentos de segurança novos e usados) comércio ataca-
dista de roupas e acessórios para uso profi ssional e de segurança do trabalho, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) 
nº47.85-7-99/00; 38.39-4-99/00; 46.42-7-02/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº  02231/2019-11A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 01/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 607/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede 
ao empreendimento PANIFICADORA TROPICAL LTDA, CNPJ: Nº 28.230.543/0001-14, localizado na avenida Tropical, n° 1780, loja 01, bairro Tropical, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de padaria 
e confeitaria com predominância de revenda; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e 
armazéns; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.21-1-02/00; 
47.12-1-00/01; 56.11-2-03/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08460/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 826/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA, CNPJ: Nº 71.285.704/0002-87, localizado na avenida Hegel Raymundo de Castro Lima, n° 
440, letra A, bairro Distrito Industrial Doutor Helio Pantagna Guimarães, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de material elétrico; fabricação de aparelhos e equipamentos 
para distribuição e controle de energia elétrica; fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especifi cados anteriormente; manutenção e reparação 
de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) 
nº 46.73-7-00.00; 27.31-7-00.00; 27.90-2-99.00; 33.13-9-99.00 respectivamente e DN COPAM 217/2017 – B-08-01-1- CLASSE 2, conforme Processo Administrativo Nº 
04971/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 25/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – RAS  Nº 871/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° 
da Lei Complementar N° 295/2020 e Art. 2º, IV, 5º, § 1º, II “a”, “b”, “c” da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de  maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem 
- COMAC,  concede ao empreendimento POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROLÂNDIA LTDA, CNPJ: Nº 38.257.608/0001-79, localizado via Expressa de Contagem, nº 12075, 
bairro Petrolândia, Contagem/MG, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA / RAS, 
para exercer a(s) atividade(s) de instalação de posto de combustível com capacidade de 60 m³; comércio varejista de combustíveis automotivos;  enquadradas na Lei 
Complementar 295/2020 de 31 de Janeiro de 2020 ( Anexo 10), código 4731-8/00.00  e DN COPAM 217/2017, código F-06-01-7, classe 2 respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 00738/2020-11A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 07/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
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- nº 830/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento VANDIC CLEOVES DOS SANTOS, CNPJ: Nº 22.054.810/0001-63, localizado na avenida Água Branca, nº 990, bairro Jardim Bandeirantes, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de restaurantes e similares; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, 
enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 56.11-2-01/00; 56.11-2-03/00; 56.20-1-04/00, respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 06424/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 22/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 828/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento DNA PIZZA BURGUER LTDA, CNPJ: Nº 19.994.113/0001-88, localizado na rua Macaubas, nº 266, loja, bairro Jardim Laguna, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de restaurantes 
e similares sem entretenimento; comércio varejista de produtos em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente, enquadradas 
na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 56.11-2-01/02; 47.29-6-99/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
06042/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 22/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 827/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento FERNANDA DAMASCENO GOMES, CNPJ: Nº 29.058.417/0001-97, localizado na rua José André Luiz, nº 415, loja 03 e 04, bairro Inconfi dentes, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) ativi-
dade(s) de restaurantes e similares sem música; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias 
e armazéns; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 56.11-2-01/02; 
47.12-1-00/01; 56.11-2-03/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00194/2020-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 25/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 804/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento A GRILO CAÇAMBAS LTDA, CNPJ: Nº 20.359.868/0001-90, localizado na rua Professor Pedro Coelho, nº 243, bairro Inconfi dentes, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de coleta de 
resíduos não-perigosos, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 38.11-4-00/00, conforme Processo Administrativo Nº 
08000/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 22/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 780/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede ao 
empreendimento ÍKARO JOSÉ GOMES DA SILVA EIRELI, CNPJ: Nº 31.304.097/0001-50, localizado na rua Estrela Dione, n° 318, bairro Jardim Riacho das Pedras, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio varejista de carnes - açougues, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.34-6-01/00; 47.22-9-01/0, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01047/2019-03A em conformidade com as normas 
ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 870/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da 
Lei Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento LAYARA CRISTINE TOMAZ TAVARES, CPF: Nº 095.172.146-18, localizado na avenida José Faria da Rocha, N° 2232, sala 211, bairro Jardim Eldorado, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) 
atividade(s) odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) 
código(s) nº 86.30-0-04/00, conforme Processo Administrativo Nº  00658/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 09/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– Nº 241/18 – 2° VIA/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, 
§1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, 
concede ao empreendimento JULIANO JOSÉ VIEIRA, CNPJ: Nº 05.041.240/0001-58, localizado na rua Damas Ribeiro, N° 671, 1° andar, loja 01, bairro Cidade Jardim 
Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de hortifrutigranjeiros; comércio de produtos de mercearia e utilidades, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.24-5-00/00; 47.12-1-00/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº  00025/2018-03A em conformidade com 
as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 842/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da 
Lei Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento MELITA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA, CNPJ: Nº 62.000.278/0045-37, localizado na rua Simão Antônio, nº 149, galpão 6, módulo 
2, bairro Cincão, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) 
código(s) nº 46.37-1-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 00473/2020-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 01/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 801/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento RODRIGO BERNARDES PEREIRA, CPF: Nº 685.326.106-25, localizado na avenida João César de Oliveira, nº 3038, sala 202, bairro Eldorado, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 
86.30-5-04/00, conforme Processo Administrativo Nº 14602/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com venci-
mento em 22/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
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831/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede ao em-
preendimento SUPERMERCADO MIRANTE LTDA, CNPJ: Nº 00.886.111/0002-28, localizado na avenida Coronel Benjamim Guimarães, n° 782, bairro Industrial, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.11-3-02/01, conforme Processo Administrativo Nº 05397/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da 
Licença: 10 anos, com vencimento em 29/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - nº 
817/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede ao em-
preendimento SMARTIFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANÇA S.A, CNPJ: Nº 07.594.978/0326-14, localizado na Av. General David Sarnoff, nº 5160 3 Andar, bairro Cidade 
Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de atividade de condicionamento físico, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 93.13-1-00.00re-
spectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16275/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com venci-
mento em 02/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 180/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento VIAÇÃO COMETA S/A CNPJ: Nº 61.084.018/0048-77, localizado na avenida Babita Camargos, nº 686, bairro Cidade Industrial, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de transporte 
rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fi xo, intermunicipal em região metropolitana; transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamen-
to, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 
transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fi xo, interestadual, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos 
nº 49.21-3-02/01; 49.29-9-02/01; 49.30-2-02/01; 49.22-1-02/01, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 23061/2018-03A em conformidade com as 
normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 504/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da 
Lei Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento 1000 PEÇAS PARA CAMINHÕES EIRELI, CNPJ: Nº 27.072.043/0001-39, localizado na rodovia BR-040, nº 2002, KM 528,6, bairro Morada Nova, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 
enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 45.30-7-04,00; 45.20-0-01.00,  respectivamente, conforme Processo Adminis-
trativo Nº 03237/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - nº 
576/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento A. SANTOS COMERCIAL DE PORTAS E FERRAGENS EIRELLI , CNPJ: Nº 26.948.171/0001-30, localizado na rua Passos, nº 249, bairro Santa Helena, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio 
varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais de construção não especifi cados anteriormente; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente , enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro 
de 2020 sob o(s) código(s) nº 47.44-0-05.00;47.44-0-01.00;16.22-6-02.00;47.44-0-02.00;47.53-9-00.00;47.89-0-99.00 respectivamente, conforme Processo Administra-
tivo Nº 05981/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
062/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento A&E APARELHOS AUDITIVOS LTDA - ME, CNPJ: Nº 09.100.583/0007-92, localizado na avenida José Faria da Rocha, nº 4007, bairro Eldorado, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio varejista de artigos médicos e ortopédico; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, enquadra-
das na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.73-3-00/00; 33.12-1-03/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
01244/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 30/01/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 528/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento AGROPEL AGROINDUSTRIAL PERAZZOLI LTDA, CNPJ: Nº 75.347.385/0008-33, localizado na Rod BR-040 KM 688,Nº S/N, PAVLH: F; Box: 38, bairro 
Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro 
de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.33-8-01.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06040/2020-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 603/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento AUTO POSTO CIDADE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: Nº 17.191.424/00001-83, localizado na rua PC Louis Ensch, nº 40, bairro Cidade Industrial, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (120 m3); serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de lavagem, 
lubrifi cação e polimento de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio varejista de lubrifi cantes, en-
quadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 47.31-8-00/00; 45.20-0-01/00; 45.20-0-05/00; 45.30-7-03/00; 47.32-6-00/00, 
respectivamente e DN COPAM 217/2017 – F – 06 – 01 – 7 – CLASSE 03, conforme Processo Administrativo Nº 01543/2020-03A em conformidade com as normas ambi-
entais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 489/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
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Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento BEM TE VI MATERIAIS E SERVIÇOS, CNPJ: Nº 36.231.786/0001-03, localizado na avenida Antonio Costa Ferreira, nº 251, bairro Vale das Orquídeas, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativ-
idade(s) de comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio vare-
jista de materiais hidráulicos, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 47.4-0-99.00; 47.42-3-00.00; 47.44-0-01.00; 
47.44-0-03.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02180//2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 334/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento CASA DAS RAÇÕES CONTAGEM LTDA - ME, CNPJ: Nº 10.701.170/0001-57, localizado na avenida Padre Joaquim Martins, n° 112, bairro Alvorada, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativi-
dade(s) de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio varejista de calçados; comércio varejista de plantas e fl ores 
naturais; higiene e embelezamento de animais domésticos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.89-0-04.00; 
47.82-2-01.00; 47.89-0-02.00; 96.09-2-08.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 04508/2019-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 04/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 255/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, CNPJ: Nº 19.691.641/0009-15, localizado na rua Vasco de Azevedo, nº 250, bairro Jardim Industrial, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativi-
dade(s) de serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação 
ionizante, exceto tomografi a; serviços de ressonância magnética; serviços de tomografi a, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
códigos nº 86.40-2-07/00; 86.40-2-05/00; 40.2-06/00; 86.40-2-04/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16621/2019-03A em conformidade com 
as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 16/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
342/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICO S/A. , CNPJ: Nº 42.771.949/0054-47 localizado na avenida Olimpio Garcia, número 375, bairro Eldorado, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
serviços de ressonancia magnética; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; laboratórios clínicos; serviços de tomogra-
fi a; serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografi a; serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto 
ressonância magnética; serviço de diagnóstico por registro gráfi co – ECG, EEG e outros exames análogos; serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e 
outros exames análogos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 86.40-2-06.00; 86.30-5-02.00; 86.40-2-02.00; 86.40-2-
04.00; 86.40-2-05.00; 86.40-2-07.00; 86.40-2-08.00; 86.40-2-09.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 04608/2019-03A em conformidade com as 
normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 158/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICO S/A. , CNPJ: Nº 42.771.949/0022-60, localizado na rua Mario Vital, número 20/28, loja 03 e 04, bairro Eldora-
do, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; laboratórios de anatomia patológica e citológica; laboratórios clínicos; serviços 
de tomografi a; serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto exceto tomografi a; serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação 
ionizante, exceto ressonância magnética, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 86.40-2-06.00; 72.10-0-00.00; 86.40-
2-01.00; 86.40-2-02.00; 86.40-2-04.00; 86.40-2-05.00; 86.40-2-07.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 09696/2019-03A em conformidade com 
as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
559/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento CÍCERO MARCO MEDEIROS MANDUCA – CPF 035.774.856-55, CNPJ: Nº 07.763.178/0001-33, localizado na avenida José Faria da Rocha, N° 1355, bairro 
Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 
serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; serviços de alinhamento 
e balanceamento de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 45.20-0-01/00; 45.30-7-03/00; 
45.20-0-02/00; 45.20-0-03/00; 45.20-0-04/00, respectivamente e DN COPAM 217/2017 – B – 06 – 03 – 3 – PORTE INFERIOR (DN 22 art 5° § 2° I), conforme Processo 
Administrativo Nº 13826/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 396/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento DM PAPÉIS LTDA, CNPJ: Nº 21.066.883/0001-02, localizado na rua Flor de Seda, Nº 317, bairro Campina Verde, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de 
papel e papelão em bruto; fabricação de embalagens de papel; fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de 
escritório, exceto formulário contínuo; fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especifi cados anteriormente; comércio atacadista 
de artigos de escritório e de papelaria, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.86-9-01/00; 17.31-1-00/00; 17.41-
9-02/00; 17.42-7-99/00; 46.47-8-01/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 10914/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 11/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
201/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento DIEGO DISTRIBUIDORA DE GESSO EIRELI, CNPJ: Nº 32.139.682/0001-04, localizado na rua Hibisco, nº 195, bairro Arvoredo, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista 
especializado de materiais de construção não especifi cado anteriormente; comércio varejista de materiais de construção não especifi cados anteriormente, enquadra-
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das na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.79-6-04/00; 47.44-0-05/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
02934/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 13/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 569/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento DISTRIBUIDORA IRMÃOS FONSECA LTDA, CNPJ: Nº 25.762.105/0002-90, localizado na Av. Das Américas, Nº575,bairro Kennedy, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especifi cadas ante-
riormente; comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi ciados; comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especifi cados anterior-
mente; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio varejista de animais 
vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.39-7-01.00;46.23-1-09.00;46.23-1-99.00;46.32-0-01.00;46.37-1-99.00;47.29-6-99.00;47.89-0-04.00;47.89-
0-99.00  respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00018/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 210/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento ENCEL – ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES, CNPJ: Nº 17.216.268/0002-49, localizado na rua Rio Reno, nº 1725, bairro Riacho das Pedras, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
instalações de empresa de construção caracterizadas como depósito, pátio de máquinas e veículos, ofi cina de reparação e manutenção, laboratório de testes e análises 
similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 42.21-9-02/02, conforme Processo Administrativo Nº 12183/2019-03A 
em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 13/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 356/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento FASI TRANSPORTES LTDA , CNPJ: Nº 03.886.930/0001-82, localizado na rua Rio Solimões , Nº460, bairro Novo Riacho, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de imóveis próprios; Compra e venda de imóveis próprios; , enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob os códigos nº 49.30-2-02.01;49.30-2-01.01;77.11-0-00.00;68.10-2-02.00;68.10-2-01.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
16908/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 08/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 548/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento FOCO PNEUS EIRELI, CNPJ: Nº 19.483.017/0001-75, localizado na rua Rio Branco, N°: 162, bairro Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio a varejo de 
pneumáticos e câmaras-de-ar, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 45.30-7-05/00, conforme Processo Administra-
tivo Nº 01239/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 571/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento FOLHA DE UVA EIRELI-ME, CNPJ: Nº 27.305.108/0001-49, localizado na Rod BR-040 KM 688, Nº S/N, box 01 PALH I – Modulo 02, bairro Guana-
bara, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;  enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 
2010 sob o(s) código(s) nº 46.33-8-01.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01247/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigen-
tes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 558/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento COMÉRCIO DE AÇOS GARRA EIRELI, CNPJ: Nº 08.700.004/0001-94, localizado na rua Argonautas, N° 20, bairro Vila São Paulo, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção; serviços de usinagem, tornearia e solda; coleta de resíduos não-perigosos, enquadradas na 
Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.85-1-00/00; 25.39-0-01/00; 38.11-4-00/01, respectivamente, conforme Processo Adminis-
trativo Nº 01504/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - nº 
490/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento GERALDO SOARES DE AMORIM, CNPJ: Nº 25.260.902/0002-79, localizado na rua Bueno Brandão, nº 143, loja 01, bairro Centro, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de bares e outros 
estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento; comércio de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimerca-
dos, mercearias e armazéns, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 56.11-2-04.00; 47.12-1-00.01 respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 01215/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 352/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS LTDA, CNPJ: Nº 11.251.668/0001-28, localizado na rua João Guimarães, nº83, bairro 
Ressaca, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de cosméticos, produtos 
de perfumaria e de higiene pessoal, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.89-0-05/00; 47.61-0-03/00; 47.72-5-
00/00 respectivamente conforme Processo Administrativo Nº 12920/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 05/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
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355/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento GONÇALVES CONSTRUÇÕES LTDA , CNPJ: Nº 33.278.762/0001-03, localizado na Av. Aníbal de Macedo, Nº635, bairro Arcádia, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Comércio varejis-
ta de materiais hidráulicos; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em ger-
al, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº47.44-0-03 ;47.42-3-00; 47.44-0-01;47.44-0-99  respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 06800/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 04/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 523/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento GPS TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A, CNPJ: Nº 06.142.647/0011-06, localizado na rua Rio Tocantins, nº 1300 A, bairro Riacho das Pedras, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; armazéns gerais – emissão de warrant, enquadra-
das na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 49.30-2/02; 52.11-7-01/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
02464/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 546/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA , CNPJ: Nº 88.613.922/0014-30, localizado na Av. General David Sarnoff , nº 5220,GALPÃO:2, 
FLORICULTURA LEMPP, bairro Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença 
ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;Comércio 
atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;Comércio 
atacadista especializado em outros produtos intermediários não especifi cados anteriormente;Comércio atacadista de lubrifi cantes;Comércio atacadista de outras máqui-
nas e equipamentos não especifi cados anteriormente; partes e peças;Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;Comércio atacadista 
de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  , enquadradas na Lei Complementar 
nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.61-3-00.00;46.63-0-00.00;45.30-7-01.00;46.89-3-99.00;46.81-8-05.00;46.69-9-99.00;45.11-1-03.00;46.49-
4-01.00;46.49-4-02.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05908/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da 
Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 791/2019-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede 
ao empreendimento ISAMAR TRANSPORTES URGENTES EIRELI-ME, CNPJ: Nº 02.976.627/0001-08, localizado na rua Cardeal Arcoverde, nº 1665, bairro Água Branca, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) 
atividade(s) de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mu-
danças, intermunicipal, interestadual e internacional; serviços de entrega rápida, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) 
nº 49.30-2-01.01; 49.30-2-01.01; 53.20-2-02.00,respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00875/2019-11A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 521/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da 
Lei Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento JAT TRANSPORTES E LOGÍSTICAS , CNPJ: Nº 03.349.915/0002-86, localizado na rua Rio Tocantins, N° 1300, bairro Riacho das Pedras, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) 
de armazéns gerais-emissão de warrant ; agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; organização logística do transporte de carga; compra e venda de 
imoveis próprios; aluguel de imoveis próprios; envasamento e empacotamento sob contrato enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 11 de janeiro de 2010 sob 
o(s) código(s) nº 52.11-7-01.00; 52.50-8-03.00; 52.50-04.00; 52.50-8-05.00; 68.10-2-01.00; 68.10-2-02.00; 82.92-0-00.00 respectivamente, conforme Processo Admin-
istrativo Nº 02465/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 18/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 552/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da 
Lei Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento KEILY OTAVIO GONÇALVES DA SILVA, CNPJ: Nº 17.504.854/0001-08, localizado na Rod.BR-040 KM 688, nº S/N Ceasa, bairro Kennedy, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) 
de serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 10 de Janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 
45.20-0-05.00, conforme Processo Administrativo Nº 05608/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com venci-
mento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 199/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento MINAS CAPIXABA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS ME, CNPJ: Nº 21.957.816/0001-88 localizado na rodovia BR 040, s/n, KM 688, pavilhão RB 2 OB, 
bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob o código nº 46.33-8-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 17179/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 13/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 424/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento MIX PNEUS LTDA, CNPJ: Nº 10.482.611/0001-77, localizado na rua José Maria de Lacerda, Nº 1900, galpão 02A, bairro Cidade Industrial, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de alinhamento e balanceamento 
de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 
2010 sob o(s) código(s) nº 46.30-7-05/00; 45.20-0-01/00; 45.20-0-04/00; 45.30-7-03/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16385/2019-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
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– nº 221/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento MIXPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA , CNPJ: Nº 25.776.097/0002-30, localizado na rua do Verbo Divino, nº 48, bairro Chácaras Cotia, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
fabricação de outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente (pré misturas alimentícias para produtos de panifi cação), enquadrada na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 10.99-6-99/00, conforme Processo Administrativo Nº 01264/2019-11A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 13/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 529/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento NATALIE RODRIGUES GUERRA, CNPJ: Nº 33.097.506/0001-10, localizado na Av. José Faria da Rocha, nº 4623 sala 302-303-304, bairro Eldorado, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativi-
dade(s) de atividade odontológica, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 86.30-5-04.00 respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 08684/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 527/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede ao 
empreendimento PADARIA E CONFEITARIA POR DO SOL LTDA, CNPJ: Nº 00.397.354/0001-11, localizado na rua Simonésia, Nº 566, Industrial São Luiz, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de padaria 
e confeitaria com predominância de revenda; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-minimercados, mercearias e 
armazéns, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.21-1-02;47.12-1-00 respectivamente, conforme Processo Ad-
ministrativo Nº 06664/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 596/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento PANIFICADORA LANA OLIVEIRA LTDA, CNPJ: Nº 34.971.412/0001-90, localizado na avenida José Faria da Rocha, N°: 4128, loja 01, bairro Eldorado, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativi-
dade(s) de padaria e confeitaria com predominância de revenda; comércio varejista de mercadorias em geral, com preminância de produtos alimentícios – minimerca-
dos, mercearias e armazéns; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 
47.21-1-02/00; 47.12-1-00/01; 56.11-2-03/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02253/2019-11A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 537/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no 
uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 
do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento PET CENTER COMEÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ: Nº 18.328.118/0104-14, localizado 
na avenida Babita Camargos, n° 1295, loja 03 do SOMARCAS POWERSHOPPING CONTAGEM, bairro Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de animais vivos e de 
artigos e alimentos para animais de estimação; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado 
em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio varejista de medicamentos veterinários; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria 
e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de plantas e fl ores naturais; comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários; estacionamento de veículos; planos de saúde; atividades veterinárias; alojamento de animais domésticos; higiene e embelezamento de animais 
domésticos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.89-0-04.00; 46.23-1-09.00; 47.29-6-99.00;  47.71-7-04.00;  
47.72-5-00.00;  47.81-4-00.00; 47.89-0-02.00; 52.23-1-00.00; 65.50-2-00.00; 75.00-1-00.00; 96.09-2-07.00; 96.09-2-08.00  respectivamente, conforme Processo Ad-
ministrativo Nº 15201/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em  2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 599/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento POSTO JARDIM INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: Nº 27.017.117/0001-34, localizado na avenida Tito Fulgêncio, N°: 401, bairro Jardim Industrial, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento de veículos automotores; comércio varejista de lubrifi -
cantes, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.31-8-00/00; 45.20-0-05/00; 47.32-6-00/00, respectivamente e DN 
COPAM 217/2017 – F – 06 – 01 – 7 – CLASSE 2, conforme Processo Administrativo Nº 05709/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 608/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento PRATIQUE SORRISO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: Nº 34.999.727/0001-46, localizado na rua José da Silva 
Couto, nº 201, bairro Jardim Laguna, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) odontológica; atividades de apoio à gestão de saúde, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob o(s) código(s) nº 86.30-5-04.00; 86.60-7-00.00;  respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16698/2019-03A em conformidade com as normas ambien-
tais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
250/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento RADIADORES LIBERIO SERVIÇOS LTDA, CNPJ: Nº 30.547.568/0001-98, localizado na rua Alfa, nº 574, bairro Vila Paris, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de instalação, 
manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (reformas em radiadores), enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o 
código nº 45.20-0-07/00, conforme Processo Administrativo Nº 09952/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 16/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 584/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento RAÍZES BRASILEIRAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: Nº 33.097.573/0001-34, localizado na rua Violeta, n° 99, bairro Campina Verde, Conta-
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gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de Fabricação de outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; Fabricação de alimentos e pratos prontos; Comércio atacadista especializado em outros 
produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi -
cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 10.99-6-99.00;10.96-1-00.00;46.37-1-99.00;47.29-6-
99.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 04542/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 564/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento R & F FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA, CNPJ: Nº 33.278.400/0001-12, localizado na rua Osias Marcelino dos Santos,Nº 517, bairro São Se-
bastião, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de produção de artefatos estampados de metal: serviços de usinagem, tornearia e solda; fabricação de outros produtos de metal não especifi cados 
anteriormente; fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios; fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferra-
menta; manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de 
petróleo; manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta; manutenção e reparação de outras máquinas e equipamen-
tos para usos industriais não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, enquadradas na Lei 
Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº25.32-2-01.00;25.39-0-01.00;25.99-3-99.00;28.40-2-00.00;28.61-5-00;33.14-7-13.00;33.14-7-
15.00;33.14-7-18.00;33.14-7-99.00;46.85-1-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00438/2020-03A em conformidade com as normas ambien-
tais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 314/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento RESINARTE DECOR EIRELI, CNPJ: Nº 23.217.204/0001-84, localizado na rua João de Lima, nº 231, Inconfi dentes, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de produtos 
diversos não especifi cados anteriormente; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob os códigos nº 32.99-0-99; 47.89-0-99, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05999/2018-03A em conformidade com as normas 
ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 03/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - nº 
526/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento RIBEIRO RAMALHO INDUSTRIA LTDA, CNPJ: Nº 15.690.699/0001-36, localizado na rua onze, nº 121, bairro kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de biscoitos e 
bolachas; fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominân-
cia de produtos alimentícios, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 10.92-9-00.00;10.91-1-02.00;46.91-5-00.00 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00948/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - nº 
581/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento RICARDO DE PAULA SANTIAGO, CNPJ: Nº 34.056.397/0001-55, localizado na Av. Francisco Firmo De Matos, nº 2680, bairro Riacho das Pedras, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 47.84-9-00.00 respec-
tivamente, conforme Processo Administrativo Nº 13283/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento 
em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 247/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento TAGS & LABELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI, CNPJ: Nº 34.774.047/0001-24, localizado na rua Águas Formosas, nº 1465, 
galpão 01, bairro Pedra Azul, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) de impressão de material para outros usos; fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado 
para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; comércio 
atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, enquadradas na Lei Comple-
mentar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 18.13-0-99/00; 17.41-9-02/00; 46.19-2-00/00; 46.47-8-01/00; 46.63-0-00/00, respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 14713/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 670/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento TORNEAMENTOS SOUZA XAVIER LTDA, CNPJ: Nº 17.376.716/0001-90, localizado na rua Guimarães Rosa, n° 285, bairro Jardim Vera Cruz, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
fabricação de máquinas – ferramenta, peças e acessórios; comércio varejista de ferragens e ferramentas; serviços de usinagem, tornearia e solda, enquadradas na Lei 
Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 28.40-2-00/00; 47.44-0-01/00; 25.39-0-01/00, respectivamente, conforme Processo Administrati-
vo Nº 17899/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 580/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento UNAI FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ: Nº 07.940.324/0001-59, localizado na rua Joaquim José, n° 1165, loja 1, bairro Fonte Grande, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de fabricação de embalagens metálicas; serviços de usinagem, tornearia e solda; manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especifi cados 
anteriormente; comércio atacadista de embalagens, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 25.91-8-00/00; 25.39-0-
01/00; 33.19-8-00/00; 46.86-9-02/00, respectivamente e DN COPAM 217/2017 – B -05 – 05 - 3, conforme Processo Administrativo Nº 17536/2018-03A em conformidade 
com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 394/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento WALBER ROBERTO CINTRA - PAPELARIA - ME, CNPJ: Nº 11.347.199/0002-26, localizado na rua Turquesa, n° 1370, bairro São Joaquim, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio vare-
jista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de artigos de armarinho; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e 
doméstico não especifi cados anteriormente; comércio varejista de livros; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; fotocópias; chaveiros, enquadradas na 
Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.61-0-03.00; 47.21-1-04.00; 47.44-0-01.00; 47.51-2-01.00; 47.55-5-02.00; 47.59-8-99.00; 
47.61-0-01.00; 47.63-6-01.00; 82.19-9-01.00; 95.29-1-02.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 18265/2019-03A em conformidade com as normas 
ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 11/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– ras  nº 185/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da 
Lei Complementar N° 082/2010 e Art. 2º, IV, 5º, § 1º, II “a”, “b”, “c” da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de  maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem 
- COMAC,  concede ao empreendimento AFFA SERVICE SERVIÇOS INSDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ: Nº Nº 66.303.322/0001-18, localizado na avenida Francisco Firmo 
de Matos, n° 60, bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada / ras, para exercer a(s) atividade(s) serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; comércio atacadista especializado em outros pro-
dutos intermediários não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; fabricação de máquinas 
para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta; fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e 
acessórios, exceto na extração de petróleo; fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios; fabricação de artefatos de borracha não es-
pecifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 e DN COPAM 217/2017, sob os códigos 71.19-7-03.00; 46.89-3-99.00; 
46.63-0-00.00; 28.61-5-00.00; 28.52-6-00.00; 28.13-5-00.00; 22.19-6-00.00; C-02-04-6 e B-07-01-3 (classe 2), respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
10567/2019-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– ras  nº 185/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da 
Lei Complementar N° 082/2010 e Art. 2º, IV, 5º, § 1º, II “a”, “b”, “c” da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de  maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem 
- COMAC,  concede ao empreendimento AFFA SERVICE SERVIÇOS INSDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ: Nº Nº 66.303.322/0001-18, localizado na avenida Francisco Firmo 
de Matos, n° 60, bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada / ras, para exercer a(s) atividade(s) serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; comércio atacadista especializado em outros pro-
dutos intermediários não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; fabricação de máquinas 
para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta; fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e 
acessórios, exceto na extração de petróleo; fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios; fabricação de artefatos de borracha não es-
pecifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 e DN COPAM 217/2017, sob os códigos 71.19-7-03.00; 46.89-3-99.00; 
46.63-0-00.00; 28.61-5-00.00; 28.52-6-00.00; 28.13-5-00.00; 22.19-6-00.00; C-02-04-6 e B-07-01-3 (classe 2), respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
10567/2019-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 239/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento BAR RODRIGUES & COSTA LTDA - ME, CNPJ: Nº 30.628.728/0001-23, localizado na praça Tebas, n° 1040, loja 01, bairro Jardim Riacho das Pedras, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento; restaurantes e similares; lanchonetes, casas de chá, de sucos 
e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 56.11-2-02.01; 56.11-2-01.01; 56.11-2-03.00 respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 10491/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 623/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento BIG ABC ELDORADO COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, CNPJ: Nº 24.229.677/0001-64, localizado na avenida João César de 
Oliveira, n° 2539, bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de hortifrutigranjeiros, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) 
código(s) nº 47.24-5-00/00, conforme Processo Administrativo Nº 02200/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em  2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 531/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento CASA DE REPOUSO DONA NANA LTDA, CNPJ: Nº 25.106.605/0001-92, localizado na avenida Padre Joaquim Martins, n° 895, bairro Europa, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de instituições de longa permanência para idosos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 87.11-5-02/00, conforme 
Processo Administrativo Nº 14025/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 595/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento CETUS HOSPITAL – DIA ONCOLOGIA S/A, CNPJ: Nº 03.203.091/0003-12, localizado na avenida Tito Fulgêncio, nº 1045, setor de oncologia, bairro 
Jardim Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 
30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 86.10-1-01/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06510/2020-03A em conformidade com as normas 
ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 234/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento CIA ARTE & MENSAGEM, CNPJ: Nº 01.838.888/0001-07, localizado na rua Santana, nº 405, bairro Jardim Bandeirantes, Contagem, Minas Gerais, 
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por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de atividades de 
associação de defesa de direitos sociais; produção teatral; produção musical; produção de espetáculos de dança; produção de espetáculos circenses, de marionetes e 
similares; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especifi cadas anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob os códigos nº 94.30-8/00; 90.01-9-01/00; 90.01-9-02/00; 90.01-9-03/00; 90.01-9-04/00; 90.01-9-99/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
17080/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 13/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - nº 
507/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento CIRURGICA PRISMA EIRELI, CNPJ: Nº 33.220.124/0001-31, localizado na rua Monsenhor João Rodrigues, nº 393,loja A, bairro Industrial, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista 
de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos par ao uso odonto-medico-hospitalar: partes e peças; comércio varejista 
de artigos médicos e ortopédicos, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.45-1-01.00;46.45-1-03.00;46.46-
0-02.00;46.64-8-00;47.73-3-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02533/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 545/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento CLINICA PROMOÇÃO SAÚDE-ODONTOLOGICA, CNPJ: Nº 01.259.710/0001-01, localizado na Av. Cristal, Nº483,loja A, bairro Jardim Riacho Pedras, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativ-
idade(s) Atividade odontológica, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 86.30-5-04.00 respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 00683/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E- DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 545/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento CLINICA PROMOÇÃO SAÚDE-ODONTOLOGICA, CNPJ: Nº 01.259.710/0001-01, localizado na Av. Cristal, Nº483,loja A, bairro Jardim Riacho Pedras, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativ-
idade(s) Atividade odontológica, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 86.30-5-04.00 respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 00683/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 595/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ: Nº 17.027.806/0011-48, localizado na rua Araraquara, nº 159, bairro Vila Paris, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de imunização e 
controle de pragas urbanas; serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita; atividade de limpeza não especifi cada anteriormente, enquadradas na Lei Comple-
mentar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 81.22-2-00/00; 01.61-0-03/00; 81.29-0-00/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
03553/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 609/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento CONTPAR DIREÇÕES HIDRÁULICAS E TRANSMISSÕES LTDA -ME , CNPJ: Nº 23.742.366/0001-31, localizado na rua Rio Tocantins, n° 1355, bairro Riacho 
das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de serviços de manutenção e reparação mecanica de veiculos automotores; comércio e varejo de peças e acessorios novos para veículos automotores, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 45.20-0-01.00; 45.30-7-03.00 respectivamente, conforme Processo Adminis-
trativo Nº 10313/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 343/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento DEPÓSITO DHEYNE & DAIANE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: Nº 03.511.309/0001-34, localizado na rua Guiricema, n° 186, bairro Parque 
São João, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio varejista de materiais de construção não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob o(s) código(s) nº 47.44-0-05/00, conforme Processo Administrativo Nº 15922/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 
10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 452/18 2ºVIA-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede ao 
empreendimento PHARMASHOP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: Nº 00.275.907/0001-63, localizado na rua JA, n° 38, bairro Conjunto Água Branca, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de 
higiene pessoal; comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.44-3-01/00;46.46-0-01/00;46.46-0-02/00;46.93-1-00/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
17967/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 452/18 2ºVIA-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede ao 
empreendimento PHARMASHOP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: Nº 00.275.907/0001-63, localizado na rua JA, n° 38, bairro Conjunto Água Branca, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de 
higiene pessoal; comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.44-3-01/00;46.46-0-01/00;46.46-0-02/00;46.93-1-00/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
17967/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
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– nº 795/2019-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento DROGARIA E PERFUMARIA ANA AMELIA LTDA, CNPJ: Nº 32.913.959/0001-04, localizado na avenida João Gomes Cardoso, n° 12, bairro Oitis, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; comércio varejista de mercadorias em loja de conveniência; comércio varejista de 
produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria 
e de higiene pessoal; outras atividades de telecomunicações não especifi cadas anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
o(s) código(s) nº 47.71-7-01/00; 47.29-6-02/00; 47.29-6-99/00; 47.72-5-00/00; 61.90-6-99/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 04175/2019-03A 
em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
349/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento HP MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: Nº 02.873.343/0001-96, localizado na rua Costa Capanema, n° 459, bairro Jardim Industrial, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
obras de montagem industrial; fabricação de estruturas metálicas; serviços de usinagem, tornearia e solda; construção de edifícios; montagem de estruturas metálicas; 
instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; serviços especializados para 
construção não especifi cados anteriormente; representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; comércio varejista de 
materiais de construção não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 42.92-8-02.01; 
25.11-0-00.00; 25.39-0-01.00; 41.20-4-00.01; 42.92-8-01.01; 43.21-5-00.01; 43.22-3-01.01; 43.30-4-04.01; 43.91-6-00.01; 43.99-1-99.01; 46.13-3-00.00; 47.44-0-
05.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 15247/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 08/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 630/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede ao 
empreendimento INTERFACIAL MANUTENÇÃO PREDITIVA LTDA, CNPJ: Nº 26.248.156/0001-80, localizado na Av. Coronel Jove Soares Nogueira, Nº 651, Galpão Ofi cina, 
bairro Inconfi dentes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, 
para exercer a(s) atividade(s) de testes e análises técnicas; instalação e manutenção elétrica; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especifi cados 
anteriormente; partes e peças; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob o(s) código(s) nº 71.20-1-00.00;43.21-5-00.02;46.69-9.99.00;47.89-0-99.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02661/2019-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
716/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento LS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS COMERCIAIS EIRELI, CNPJ: Nº 26.200.756/0001-78, localizado na rua Mandarin, Nº 544, bairro Jardim do Lago, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação 
de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal; comércio varejista de móveis, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
códigos nº 31.03-9-00; 47.54-7-01; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 10375/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 02/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 337/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento LUIZ ANTONIO DE SOUSA FILHO 08312901612, CNPJ: Nº 29.872.133/0001-30, localizado na rua Gasolina Nº 60 loja 01, Petrolândia, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) de 
Higiene e embelezamento de animais domésticos; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, enquadradas na Lei Comple-
mentar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 96.09-2-08.00; 47.89-0-04.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06207/2018-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 04/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 446/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da 
Lei Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento LUMABRE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: Nº 12.588.367/0001-57, localizado na rodovia BR-040 KM 688, nº S/N, PVLH 04, LOJA 05 E 06, CEASAMINAS, 
bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; fabricação de especiarias, molhos, temperos 
e condimentos; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios – supermercados; comércio varejista de hortifrutigranjeiros; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos 
para animais de estimação, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.33-8-01; 10.95-3-00; 46.23-1-09; 46.39-7-01; 
47.11-3-02; 47.24-5-00; 47.89-0-04 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01166/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 573/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA, CNPJ: Nº 18.983.312/0001-28, localizado na rua Délio da Consolação Rocha, nº 500, bairro Santa 
Helena, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados; representantes comerciais e agentes de 
comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 47.11-3-02/01; 46.17-
6-00/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02392/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 621/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento MARIANO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME, CNPJ: Nº 16.701.879/0001-39, localizado na avenida José Faria da Rocha n° 429, 
bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; manutenção e reparação de compressores; serviços de manutenção e 
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reparação mecânica de veículos automotores; serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; serviços de instalação, manutenção e reparação 
de acessórios e veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos 
automotores; serviços de engenharia; locação de automóveis sem condutor; reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos  de uso pessoal e doméstico, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 45.20-0-03/00; 33.14-7-04/00; 45.20-0-01/00; 45.20-0-02/00; 45.20-0-07/00; 
45.30-7-03/00; 45.30-7-04/00; 71.12-0-00/00; 77.11-0-00/00; 95.21-5-00/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01263/2019-11A em conformidade 
com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 574/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento MGE MINAS GERAIS ELETROMOTORES LTDA, CNPJ: Nº 12.964.224/0001-00, localizado na rua Dez, nº 38, bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de manutenção e 
reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especifi cados anteriormente, 
enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 33.13-9-01/00; 33.13-9-99/00, respectivamente, conforme Processo Adminis-
trativo Nº 06069/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 436/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento MINIMERCADO MAK SANTOS - EIRELI, CNPJ: Nº 19.397.739/0001-07, localizado na rua Santa Maria, Nº 1354, bairro Pedra Azul, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob o(s) código(s) nº 47.11-3-02/01, conforme Processo Administrativo Nº 090062019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 
10 anos, com vencimento em 19/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 261/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento MOREIRA COSTA COMÉRCIO DE PÃES LTDA, CNPJ: Nº 27.305.831/0001-28, localizado na avenida Rio Negro, n° 188, loja A, bairro Riacho Das Pedras, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativ-
idade(s) de padaria e confeitaria com predominância de revenda; fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 
11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.21-1-02/00; 10.91-1-02/00; 47.12-1-00/01, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06401/2019-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 575/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento MOREIRA SILVA COMÉRCIO DE PÃES LTDA, CNPJ: Nº 29.480.540/0001-00, localizado na rua Teodoro Fernandes dos Santos, N°:163, loja 04, bairro 
Jardim Califórnia, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de padaria e confeitaria com predominância de revenda; fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção 
própria; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, enquadradas na Lei Comple-
mentar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.21-1-02/00; 10.91-1-02/00; 47.12-1-00/01, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
06676/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 206/19 - 2ªvia-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento ODONTO VIP CLÍNICA DENTÁRIA LTDA - EPP, CNPJ: Nº 30.305.535/0001-31, localizado na rua Bélgica, n° 527, sala 101, bairro Glória, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) odontológi-
ca, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 86.30-5-04.00, conforme Processo Administrativo Nº 00681/2018-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 11/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 206/19 - 2ªvia-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento ODONTO VIP CLÍNICA DENTÁRIA LTDA - EPP, CNPJ: Nº 30.305.535/0001-31, localizado na rua Bélgica, n° 527, sala 101, bairro Glória, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) odontológi-
ca, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 86.30-5-04.00, conforme Processo Administrativo Nº 00681/2018-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentesValidade da Licença: 10 anos, com vencimento em 11/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
723/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento PADARIA E CONFEITARIA PÃO FORTE LTDA - ME, CNPJ: Nº 09.254.502/0001-13, localizado na rua Mandarin,  n° 67, bairro Jardim do Lago, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de padaria 
e confeitaria com predominância de revenda; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias 
e armazéns; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadrada(s) na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.21-1-02; 
47.12-1-00; 56.11-2-03 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01093/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da 
Licença: 10 anos, com vencimento em 09/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
401/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento PADARIA LÍDER EIRELI, CNPJ: Nº 09.421.467/0001-80, localizado na rua Coronel Gabriel de Andrade, Nº 260, bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de 
produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– minimercados, mercearias e armazéns; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) 
código(s) nº 10.91-1-02/00; 47.12-1-00/01; 56.11-2-03/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16888/2019-03A em conformidade com as normas 
ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 11/03/2030.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 187/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento PADARIA PANDOCA LTDA - ME, CNPJ: Nº 32.997.737/0001-17, localizado na avenida das Tulipas, n° 992, bairro Sapucaia, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de padaria e confeitaria 
com predominância de revenda; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; lan-
chonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.21-1-02.00; 47.12-1-00.01; 
56.11-2-03.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06808/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 12/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 532/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento R.O. COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, CNPJ: Nº 25.275.556/0001-11, localizado na rua Onze, nº 89, bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista 
de bebidas não especifi cadas anteriormente; comércio varejista de bebidas; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de produtos 
alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.35-4-99/00; 47.23-7-00/00; 46.39-7-01/00; 47.29-6-99/00; 
46.49-4-08/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00108/2020-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 425/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede 
ao empreendimento RAIMUNDO CANÇADO IMÓVEIS S/A, CNPJ: Nº 03.527.729/0001-09, localizado na rua Timbiras, bairro Centro, nº1936, sala 1704, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
Construção de galpão para locação/ comércio atacadista referente aos códigos de 4120-4/00.00-(construção de edifícios);4299-5/99.00(outras obras de engenharia 
de civil não especifi cadas anteriormente);4313-4/00.00(obras de terraplenagem), no endereço Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, rua Hibisco, rua Flor de 
Seda – Quadra: área, lote:-Bairro Fazenda da Tapera Contagem, Minas Gerais, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 conforme Processo 
Administrativo Nº 15347/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 425/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede 
ao empreendimento RAIMUNDO CANÇADO IMÓVEIS S/A, CNPJ: Nº 03.527.729/0001-09, localizado na rua Timbiras, bairro Centro, nº1936, sala 1704, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
Construção de galpão para locação/ comércio atacadista referente aos códigos de 4120-4/00.00-(construção de edifícios);4299-5/99.00(outras obras de engenharia 
de civil não especifi cadas anteriormente);4313-4/00.00(obras de terraplenagem), no endereço Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, rua Hibisco, rua Flor de 
Seda – Quadra: área, lote:-Bairro Fazenda da Tapera Contagem, Minas Gerais, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 conforme Processo 
Administrativo Nº 15347/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 524/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento SACOLÃO MARATAISES LTDA, CNPJ: Nº 05.166.496/0001-91, localizado na rua José Lucas de Oliveira, nº 286, loja A, bairro Maracanã, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio varejista de hortifrutigranjeiros, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 47.24-5-00/00, conforme Processo 
Administrativo Nº 05884/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 238/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI/DRMG), CNPJ: Nº 03.773.834/0015-23, localizado na rua Um, n° 
303, bairro Santa Maria, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, 
para exercer a(s) atividade(s) de outras atividades de ensino não especifi cadas anteriormente; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; edu-
cação infantil – creche; educação infantil – pré-escola; ensino fundamental; ensino médio; atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; ensino de esportes; 
ensino de dança; ensino de música; ensino de arte e cultura não especifi cados anteriormente; treinamento em desenvolvimento profi ssional e gerencial; gestão de 
espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas; gestão de instalação de esportes, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 
2010 sob o(s) código(s) nº 85.99-6-99/00; 82.30-0-01/00; 85.11-2-00/00; 85.12-1-00/00; 85.13-9-00/00; 85.20-1-00/00; 85.50-3-02/00; 85.91-1-00/00; 85.92-9-01/00; 
85.92-9-03/00; 85.92-9-99/00; 85.99-6-04/00; 90.03-5-00/00; 93.11-5-00/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08167/2019-03A em conformidade 
com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 324/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento SILVIA MARIA DO CARMO CUNHA, CNPJ: Nº 97.533.156/0001-70, localizado na rua Corcovado, n° 402, sala 1,  bairro Novo Riacho, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
serviços de confecção de armações metálicas para a construção; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; manutenção 
e reparação de equipamentos e produtos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 
25.99-3-01.00; 43.30-4-02.01; 33.19-8-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01385/2019-11A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 324/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento SILVIA MARIA DO CARMO CUNHA, CNPJ: Nº 97.533.156/0001-70, localizado na rua Corcovado, n° 402, sala 1,  bairro Novo Riacho, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
serviços de confecção de armações metálicas para a construção; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; manutenção 
e reparação de equipamentos e produtos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 
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25.99-3-01.00; 43.30-4-02.01; 33.19-8-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01385/2019-11A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 310/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento VITARE ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ: Nº 33.719.609/0001-74, localizado na rua Diamante, nº 1457, loja 01, bairro São Joaquim, 3º seção, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
odontológica, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 86.30-5-04/00, conforme Processo Administrativo Nº 08516/2019-
03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 13/02/2030.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem - COMAC, torna público e faz saber que foi concedido em Reunião Ordinária do dia 14/12/2020:
CERTIFICADO LAS/RAS – Nº029/2020 - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS)- RAS - O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de 
suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, con-
cede ao empreendimento Esab Indústria e Comércio Ltda - SITE II, CNPJ: 29.799.921/0004-90, Classe 4, localizada na Avenida General David Sarnoff, Nº 3.335, Bairro 
Cidade Industrial, Contagem - MG, Licença Ambiental Simplifi cada / RAS, Revalidação, com validade até 14/12/2030, para a atividade de manufatura de placas anti-
-desgaste, fabricação de arames tubulares, depósito da empresa, conforme DN 217/17, Código B-05-01-0; B-05-04-5. Processo Administrativo Nº 03402/2019-03A. A 
empresa deverá manter disponíveis os projetos, licenças e outros documentos exigidos por lei para fi ns de fi scalização. Em caso de alteração dos projetos urbanísticos, 
deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem para promover a sua adequação no licenciamento ambiental 
e, por fi m, a renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, confor-
me dispõe o §4º, art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011. Com condicionantes.
CERTIFICADO LAC 1 – Nº027/2020 - LICENÇA AMBIENTAL CONCOMITANTE                            O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso 
de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, 
concede ao empreendimento Indústria Santa Clara S/A, CNPJ: 17.156.696/0001-42, Classe 4, localizada na Rua José Maria de Lacerda, Nº 1.895, Bairro Cidade Indus-
trial, Contagem - MG, Licença Ambiental Concomitante  (LAC 1), Revalidação, com validade até 14/12/2030, para a atividade de fabricação de estruturas metálicas e 
artefatos de trefi lados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, com tratamento químico superfi cial, exceto móveis, conforme DN 217/17, Código B-05-03-7. Processo 
Administrativo    Nº 12749/2019-03A. A empresa deverá manter disponíveis os projetos, licenças e outros documentos exigidos por lei para fi ns de fi scalização. Em 
caso de alteração dos projetos urbanísticos, deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem para promover a 
sua adequação no licenciamento ambiental e, por fi m, a renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da 
expiração de seu prazo de validade, conforme dispõe o §4º, art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011. Com condicionantes.
CERTIFICADO LAC 1 – Nº028/2020 - LICENÇA AMBIENTAL CONCOMITANTE                            O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso 
de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, 
concede ao empreendimento Condor Equipamentos Industriais Ltda., CNPJ: 25.478.975/0001-50, Classe 4, localizada na Rua José Pedro de Araújo, Nº 775, Bairro 
Cinco, Contagem - MG, Licença Ambiental Concomitante  (LAC 1), Revalidação, com validade até 14/12/2030, para a atividade de fabricação de estruturas metálicas e 
artefatos de trefi lados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, com tratamento químico superfi cial, exceto móveis, conforme DN 217/17, Código B-05-03-7. Processo 
Administrativo    Nº 15038/2016-03A. A empresa deverá manter disponíveis os projetos, licenças e outros documentos exigidos por lei para fi ns de fi scalização. Em 
caso de alteração dos projetos urbanísticos, deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem para promover a 
sua adequação no licenciamento ambiental e, por fi m, a renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da 
expiração de seu prazo de validade, conforme dispõe o §4º, art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011. Com condicionantes.
CERTIFICADO LAC 1 Nº 010/19 - 2ª VIA - LICENÇA AMBIENTAL                                                       O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no 
uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do CO-
MAC, concede ao empreendimento Indústria Mecânica Amaral Ltda., CNPJ: 00.975.945/0001-29, Classe 4, localizada na Rua Santiago Ballesteros, Nº 180, Bairro Cinco, 
Contagem – MG, Licença Ambiental Concomitante (LAC 1), com validade até 18/06/2029, para exercer atividade de fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos 
para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios; manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; ma-
nutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 
não contaminados com óleos, graxas, agrotóxicos ou produtos químicos; serviços de usinagem, tornearia e solda; serviços de tratamento e revestimento em metais; 
fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especifi cados anteriormente, peças e acessórios, instalação de máquinas e equipamentos industriais, 
serviços de engenharia. Enquadradas na Lei Complementar Nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos 28.22-4-02; 33.14-7-08; 33.14-7-99; 46.87-7-03; 25.39-0-
01; 25.39-0-02; 28.29-1-99; 33.21-0-00, 71-12-0-00. Processo Administrativo Nº 19557/2017-03A - 6387/01-2011. A empresa deverá manter disponíveis os projetos, li-
cenças e outros documentos exigidos por lei para fi ns de fi scalização. Em caso de alteração ou aumento da produção, deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem para promover a sua adequação no licenciamento ambiental e, por fi m, a renovação de licenças ambientais 
deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, conforme dispõe o §4º, art. 14 da Lei Complementar nº 
140/2011. Com condicionantes.
CERTIFICADO REV.LO Nº007/17 - 2ª VIA - LICENÇA AMBIENTAL                                                       O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no 
uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa      Nº 01 de 19/07/00 do 
COMAC, concede ao empreendimento Faria Revendedora de Combustíveis Ltda.,  CNPJ: 04.373.546/0001-49, Classe 3, localizada na Avenida Helena de Vasconcelos 
Costa, Nº 4.514, Bairro Cincão, Contagem – MG, Revalidação da Licença de Operação, com validade até 12/06/2023, para exercer atividade de comércio varejista de 
combustíveis automotivos e lubrifi cantes e GNV. Processo Administrativo Nº 9026/01-16 – 19534/2016-03A. A empresa deverá manter disponíveis os projetos, licenças e 
outros documentos exigidos por lei para fi ns de fi scalização. Em caso de alteração ou aumento da produção, deverá comunicar a Secretaria de Meio Ambiente e Susten-
tabilidade de Contagem para promover a sua adequação no licenciamento ambiental e, por fi m, a renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedên-
cia mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, conforme dispõe o §4º, art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011. Com condicionantes.



"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, 18 de dezembro de 2020 Página 44 de 67 Diário Oficial de Contagem - Edição 4968

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇAO Nº 004/2020          
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/SMS e Pontifícia Universidade Catolica de Minas 
Gerais - PUC.
OBJETO: Abertura de campos de estágio para o convenente de forma que os alunos de seus cursos possam participar das atividades institucionais de saúde correlatas 
das unidades assistenciais da rede SUS/CONTAGEM. VIGÊNCIA: 26/10/2020 a 25/10/2021.

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇAO Nº 009/2020          
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/SMS e fACULDADE ÚNICA DE CONTAGEM.
OBJETO: Abertura de campos de estágio para o convenente de forma que os alunos de seus cursos possam participar das atividades institucionais de saúde correlatas 
das unidades assistenciais da rede SUS/CONTAGEM. VIGÊNCIA: 15/09/2020 a 14/09/2021.

Extrato de rescisão de contrato amigável CT 023/2017
GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCADOR: MARIA JOSE MAIA. 
Objeto: Objeto do presente termo em referência e a RESCISÃO AMIGAVEL do Contrato Administrativo n.º 023/2017, oriundo do Procedimento de Dispensa n.º 
082/2017, cujo termo fi nal estava previsto para 01 de junho de 2021 e foi rescindido no dia 27 de novembro de 2020. 

Extrato de rescisão de contrato amigável CT 047/2018, 
GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCADOR: ENELITA FERRIERA DA ROCHA. 
Objeto do presente termo em referência e a RESCISÃO CONSENSUAL do Contrato Administrativo n.º 047/2018, oriundo do Procedimento de Dispensa n.º 031/2018, 
cujo termo fi nal estava previsto para Junho de 2021 e foi rescindido no dia 10 de dezembro de 2020. 

Extrato de rescisão de contrato amigável CT 096/2019, 
GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCADOR: DALVA DE ANDRADE REZENDE. 
Objeto do presente termo em referência e a RESCISÃO AMIGAVEL do Contrato Administrativo n.º 096/2019, oriundo do Procedimento de Dispensa n.º 047/2019, cujo 
termo fi nal estava previsto para 02 de junho de 2021.

Extrato do 2º TA ao CT 030/2018, dispensa n° 017/2018, 
GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCADOR:  RIBEIRO AUTOMÓVEIS LTDA. 
Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo da vigência do Contrato Administrativo n.º 30/2018, passando a vigorar até a data de 
01/06/2026, conforme termo de referência e documentos anexados ao processo.
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Extrato do 3º TA ao CT 030/2018, dispensa n° 017/2018, 
GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCADOR: RIBEIRO AUTOMÓVEIS LTDA. 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo o reajuste anual de IGP-M de 4,34% do 
Contrato 030/2018, “conforme cláusula sétima: do reajuste” passando o valor mensal de R$ 15.896,61 (quinze mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e um 
centavos) para R$ 16.586,52 (dezesseis mil quinhentos oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato 010/2018, dispensa n° 002/2018, PAC 002/2018
GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCADOR: JOÃO DO CARMO BARROS. 
Objeto: prorrogação da vigência do Contrato 010/2018, passando a vigorar até a data de  19/01/2021
Valor mensal: R$ 10.024,68 (dez mil e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos)
Vigência: até 19/06/2025

Extrato de rescisão de contrato amigável CT 020/2020/2019
GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCADOR: OSVALDA FERREIRA DE SANTANA. 
Objeto do presente termo em referência e a RESCISÃO AMIGAVEL do Contrato Administrativo n.º 020/2020, oriundo do Procedimento de Dispensa n.º 063/2019, cujo 
termo fi nal estava previsto para 05  de junho de 2021 e foi rescindido no dia 27 de novembro de 2020. 

RETIFICAÇAO DO ACORDO DE COOPERAÇAO Nº 004/2020
ONDE SE LÊ EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2020 LEIA-SE EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020. FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, e a ASSOCIAÇÃO DE APOIO A RESIDENCIA MEDICA DE MINAS GERAIS-AREMG.
Objeto: a cooperação entre as partes visando o planejamento, a operacionalização e a execução dos processos seletivos para os programas de residência em saúde 
(médica e multiprofi ssional) do programa de residência do Hospital Municipal José Lucas Filho da Secretaria de Saúde de Contagem. 
VIGÊNCIA: 13/11/2020 a 12/11/2025

Contagem, 17 dezembro de 2020.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMODATO Nº 001/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 758/2018.

CONTRATADA: SANTA CLARA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2018, REFERENTE AO COMODATO, NÃO ONEROSO, DE ÁREA DE APROXIMADAMENTE 578,70 
M² (QUINHENTOS E SETENTA E OITO VÍRGULA SETENTA METROS QUADRADOS) DO IMÓVEL DENOMINADO FAZENDA SANTO ANTÔNIO, COM FRENTE PARA A RUA N, 
BAIRRO CAMPO ALTO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME MATRÍCULA Nº 128.183, LIVRO 2, DO CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CONTAGEM, CADASTRADA NO INCRA SOB O Nº 426.059.003.280-4, ESPECIFICADO NO ANEXO ÚNICO, DORAVANTE DENOMINADO 
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“IMÓVEL”, POR MAIS 06(SEIS) MESES, A PARTIR DE 17/12/2020 E COM VENCIMENTO FINAL EM 17/06/2021.

RATIFICAÇÃO: 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO.

DATA: 17/12/2020

MODALIDADE: Tomada de Preços N. 004/2020 
PA: 105/2020

TIPO: Menor Preço

OBJETO: obras de implantação de pista de caminhada na Rua Arterial, no Bairro Santa Maria, Município de Contagem – MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade – 1201.27.812.0077.2101 - 449051- 01 Fonte: 4190.

Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.
Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame 
a empresa GML ENGENHARIA LTDA. ME., com o valor global de R$ 654.361,96 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e seis 
centavos), a ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Clair José Benfi ca
Presidente em Exercício da CPL

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa GML ENGENHARIA LTDA. ME., para posterior contratação.

Contagem, 18 de dezembro de 2020.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MODALIDADE:

Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC PRESENCIAL  N. 008/2020 
PA: 168/2020

TIPO: Maior Desconto

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários para conclusão das obras para implantação do parque urbano linear 
Vila Barraginha, no Bairro Cidade Industrial, no Município de Contagem-MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1113 16.482.0025.1023 449051 01; Fontes: 2124 e 3100.

Senhor Secretário,
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A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, da Lei Federal 12.462 de 05 de agosto de 2011.
Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA., com o valor de R$ 1.677.572,62 (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais, sessenta e 
dois centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.
Clair José Benfi ca
Presidente em Exercício da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA., para posterior contrata-
ção.

Contagem, 18 de dezembro de 2020.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de DEZEMBRO de 
2020, no município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certifi cado de Credenciamento.

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

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II - AMONP 16.684.664/0001-57 07 26/05/2020 À 25/05/2021 ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE 

OBS.: ALTERAÇÃO NO SEGMENTO: COMPROVOU EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA ÁREA DA SAÚDE.

Contagem, 18 de  Dezembro de 2020. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 037/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2019/SMDS – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
004/2019/CMDCAC.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 037/2019 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, e a Organização da Sociedade Civil, Projeto Assistencial Novo Céu, inscrita no CNPJ/MF sob nº 65.144.784/0001-77, representada, neste ato, por seu Presidente, 
Sr. Carlos Roberto Mirachi.
Fundamento legal: Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017.
Objeto: Prorrogação do prazo e vigência do Termo de Fomento nº 037/2019, decorrente do Chamamento Público nº 004/2019/CMDCAC, Processo Administrativo nº 
031/2019/SMDS, até 31/01/2021 visando a utilização de saldo remanescente para execução do projeto “Brincar é possível – uma pausa na terapia, que visa desenvolver 
ações de recreação para crianças e adolescentes com paralisia cerebral através de brinquedos inclusivos”.
Do saldo Remanescente: Fica autorizada a aplicação dos saldos remanescentes e de recursos de rendimentos fi nanceiros no valor total de R$ 3.331,20 (três mil, trezen-
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tos e trinta e um reais e vinte centavos).
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 19/12/2020 a 31/01/2021
Gestor responsável:  Gilberto Garcia Loredo de Andrade  - Matrícula nº 015040-1
Data da assinatura: 18/12/2020
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/ Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira
Presidente da OSC: Carlos Roberto Mirachi.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 025/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019/SMDS – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018/CMDCAC.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 025/2019 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, e a Organização da Sociedade Civil, Instituto De Desenvolvimento Social Arca da Aliança, inscrita no CNPJ sob o nº 08.583.491/0001-52, representada, neste ato, 
por seu Presidente, Sr. Antônio Alves Neto.
Fundamento legal: Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017.
Objeto: Prorrogação do prazo e vigência do Termo de Fomento nº 025/2019, decorrente do Chamamento Público nº 001/2018/CMDCAC, Processo Administrativo nº 
024/2019/SMDS, até 31/03/2021 visando a utilização de saldo remanescente para execução do projeto “Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescente em uma Co-
munidade Fortalecida que prevê desenvolvimento de atividades socioeducativas, recreativas e culturais para 52 crianças e adolescentes com idade ente 07 e 14 anos”.
Do saldo remanescente: Fica autorizada a aplicação dos saldos remanescentes e de recursos de rendimentos fi nanceiros no valor total de R$ 17.567,16 (dezessete mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 20/12/2020 a 31/03/2021.
Gestor responsável: Gilberto Garcia Loredo de Andrade  - Matricula nº 015040-1,
Data assinatura: 18/12/2020.
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira
Presidente da OSC: Antônio Alves Neto.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 
002/2020.

Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Termo de Fomento nº 005/2020 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II – AMONP, inscrita no CNPJ sob o nº 
16.684.664/0001-57.
Fundamento legal: Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017 e demais legisla-
ções pertinentes.
Do objeto: O presente instrumento tem como objeto prorrogar “de ofício” o prazo de vigência do Termo de Fomento nº 005/2020 passando a vigência para 
28/01/2021.
Ficam mantidas e ratifi cadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Termo de Fomento nº 005/2020 não alcançadas por este Termo de Apostila-
mento.
Data assinatura: 18/12/2020. 

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

Autorizo a publicação do presente Extrato em 08/07/2020:

Luzia Maria Ferreira
Secretaria Municipal Desenvolvimento Social
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILA AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 
001/2020.

Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Termo de Fomento nº 001/2020 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II – AMONP, inscrita no CNPJ sob o nº 
16.684.664/0001-57.
Fundamento legal: Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017 e demais legisla-
ções pertinentes.
Do objeto: O presente instrumento tem como objeto prorrogar “de ofício” o prazo de vigência do Termo de Fomento nº 001/2020 passando a vigência para 
28/01/2021.
Ficam mantidas e ratifi cadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Termo de Fomento nº 001/2020 não alcançadas por este Termo de Apostila-
mento.
Data assinatura: 18/12/2020. 

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

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

Ata de Solenidade de posse do 54ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2019. No décimo sexto dia do mês de dezembro de 
dois mil e vinte (16/12/2020) às 14:00 horas na dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro de 2005, convo-
car a 54ª Suplente Conselheira Tutelar  Sra. Amanda das neves C. Paixão para cobrir férias da Conselheira Tutelar Sra. Emanuelle Ferreira da Silva Reis no período de 
11/01/2021 a 22/01/2021, conforme informado pelo setor de RH da Secretaria Desenvolvimento Social. Levando em consideração a qualidade e o bom andamento 
dos trabalhos do Conselho Tutelar Regional Nacional, torna-se necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, eu, Kátia Maria Ribeiro, 1ª Secretária do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada pela Conselheira Tutelar suplente Sra. Amanda das neves 
C. Paixão e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sr. José William da Silva.

CONSELHEIRO TUTELAR: AMANDA DAS NEVES C. PAIXÃO

PRESIDENTE DO CMDCAC: JOSÉ WILLIAM DA SILVA

Ata de Solenidade de posse da 55ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2019. No décimo sexto dia do mês de dezembro 
de dois mil e vinte (16/12/2020) às 14:00 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro 
de 2005, convoca a 55ª Suplente Conselheira Tutelar Sra. Cacilda Almeida, para cobrir férias da Conselheira Tutelar Sra. Amanda Lemos Josué no período de 18/01/2021 
a 29/01/2021 conforme informado pelo setor de RH da Secretaria Desenvolvimento Social. Levando em consideração a qualidade e o bom andamento dos trabalhos do 
Conselho Tutelar Regional Sede, torna-se necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, eu, Kátia Maria Ribeiro, 1ª Secretária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada pela Conselheira Tutelar suplente Sra. Cacilda Almeida e pelo Presidente do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sr. José William da Silva.

CONSELHEIRO TUTELAR:  CACILDA ALMEIDA

PRESIDENTE DO CMDCAC: JOSÉ WILLIAM DA SILVA
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ATA DA 13ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO 
2020 - PLENÁRIA VIRTUAL (PLATAFORMA TEAMS)

Aos quatorzes dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, convocou-se a 13ª Plenária Extraordinária do CMDCAC, reunião virtual, conforme Resolução 
15/2020 do CMDCAC publicada no Diário Ofi cial de Contagem, edição 4964 do dia 14/12/2020. Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 
nove horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/CMDCAC para a sua 13ª Plenária 
Extraordinária do ano corrente. Participaram os seguintes representantes governamentais titulares: Reginaldo Jorge Dória, representante da SMDS; Gilberto Garcia 
Loredo Andrade, representante da SMDS; Josiane Cristina Martins Salazar, representante Secretaria de Governo/SEGOV, Debora Holman Braccini Bessa, representante da 
Secretaria de Saúde; Kátia Maria Ribeiro, representante da Secretaria de Educação. Representantes não governamentais titulares: José William da Silva, representante da 
Creche Escolar Infantil Bem-Te-Vi; Maria Dolores Lima de Paiva, representante do Movimento de Luta Pró-Creches e Educação Infantil de Contagem/MLPCC; Dinalva 
Martins Irias, representante do Centro de Atendimento e Inclusão Social/CAIS; Eva Venceslau Custódio, representante da Organização Educacional João XXIII/ Obra 
Educacional Irmã Elvira; Simone Cristina da Silva, representante da Creche Comunitária Lago Azul; Patrícia Lemos Oliveira, representante do Centro de Referência A 
Criança e Adolescente/CRESCER; Sônia Maria Santos Soares, representante do Instituto São Domingos Sávio. Representante não governamental suplente: Kátia Helena 
de Jesus Soares, representante da instituição Kyrius CIA e Artes. A Secretaria executiva do CMDCAC: Liane de Freitas Oliveira de Souza; Cláudia Eunice da Fonseca; 
Rodrigo Esquivel (Assessor Jurídico) e Arceli Chaves (Contador). Convidados: Lucas Marcony, conselheiro tutelar do CT Nacional; Luciana, conselheira tutelar do CT 
Industrial; Conselho Tutelar Eldorado. O Presidente do conselho, Sr. José William, abriu a reunião dando as boas vindas a todos e logo após iniciou a pauta. 1. Mesa 
Diretora: a) Aprovação da Agenda 2021: a plenária aprovou a agenda apresentada, com ressalva de trocar as datas da Mesa Diretora para toda segunda-feira antes da 
data da plenária do mês, a pedido do José William. Dinalva justifi cou que não está mais como membro da Comissão do FIA e ainda está recebendo e-mail desta 
Comissão. b) Projeto “Complementação Alimentar para crianças de 0 a 5 anos”: Loredo e William sugeriram que cada instituição que tiver leites que sobraram de 
família que não buscaram, poderia ser repassado para as famílias cadastradas que possuem mais necessidade, tendo a instituição de fazer uma justifi cativa simples para 
prestar contas. Loredo informou que na Arca da Aliança têm 51 (cinqüenta e uma) caixas de leite, essas o Sr. Neto aguardará as instituições que manifestarem via e-mail 
o interesse de receberem mais caixas de leite para fazer a redistribuição entre elas. A plenária aprovou o projeto de redistribuição dos leites que restaram nas 
instituições. 2. Comissão de Registro: Liane informa: a) Apresentação da ressalva do pedido de inscrição da Instituição Promover: A Comissão deu parecer favorável, 
com ressalva de apresentar a cópia registrada do termo de parceria entre o Instituto Promover/IPHAC com a Rede Cidadã, principalmente no tocante da disponibilização 
de salas para capacitações, conforme plano de trabalho. b) Pedido de renovação de atestado de funcionamento da Kyrius Cia de Artes: A Comissão deu parecer 
favorável e a plenária referendou a decisão. c) Pedido de renovação de diretoria da Associação Benefi cente Efatá: A Comissão deu parecer favorável, com ressalva de 
apresentação de comprovante de endereço atualizado e documento CNH atualizado da Paola Magalhães. A plenária referendou a decisão. d) Pedidos de renovação de 
atestado de funcionamento e renovação de diretoria da Santa Luzia Futebol Clube: A Comissão deu parecer favoráveis ambas as solicitações e a plenária referendou a 
decisão. e) Pedido de renovação de atestado de funcionamento da SEBE (Sociedade Evangélica Benefi cente de Eldorado): A Comissão deu parecer favorável e a plenária 
referendou a decisão. f) Pedido de registro da NAVE/Núcleo de Aprendizado Vida Eterna: A Comissão solicita que a instituição apresente nova Ata, pois foi verifi cado 
divergência no Estatuto que prevê duração de mandato de cinco anos e na ata prevê dez anos. A plenária referendou a decisão. g) Pedido de renovação de atestado de 
funcionamento da Associação Ser Parte: A Comissão deu parecer favorável e a plenária referendou a decisão. h) Pedido de renovação de atestado de funcionamento da 
Organização Educacional João XXIII/Centro de Educação Infantil Irmã Elvira: A Comissão deu parecer favorável e a plenária referendou a decisão. 3. Comissão do FIA: a) 
Prestação de Contas do Fundo da Infância e Adolescência – FIA: Arceli explanou sobre a prestação de contas apresentada à Comissão, o qual ele relata que tivemos um 
ano atípico devido à pandemia o qual tivemos menos arrecadação do que o exercício dos anos anteriores. Na apuração que compreende os meses de Janeiro a 
novembro de 2020 o CMDCAC arrecadou R$ 419.646,59 (Quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) e saída de R$ 
1.079.534,77 (um milhão, setenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), com isso fechamos com défi cit fi nanceiro de R$ 659.588,18 
(seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos). Ele informa que tínhamos total recurso para fazer as movimentações que 
fi zemos ao longo do ano. Baseado no resultado apurado no período supracitado as OSC’s possuem, em valores captados, R$ 1.693.143,53 (um milhão e seiscentos e 
noventa e três mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos). Signifi ca que ainda tem muito recurso à disposição das OSC’s para cumprir os projetos 
que estão em andamento e também para elaboração de projeto que ainda tem a sua captação que ainda não foram apresentados planos de trabalhos. Ele ressalta que 
em 30/11/2020 o FMDCAC detém R$ 139.970,76 (cento e trinta e nove mil, novecentos e setenta reais e setenta e seis centavos) para ações da universalidade, além de 
já ter como previsão aprovados no plano de aplicação 2020/2021 R$ 813.000,00 (oitocentos e treze mil reais). Ele informa que o caixa geral tem R$ 2.646.114,29 (dois 
milhões e seiscentos e quarenta e seis mil, cento e quatorze reais e vinte e nove centavos). Ele destacou a arrecadação do mês de agosto R$ 340.222,75 (trezentos e 
quarenta mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinto centavos), bem como descreveu os desembolsos dos meses de janeiro, fevereiro, março e outubro. Arceli 
informa a discrepância do saldo da universalidade ocorrido nos meses de junho e julho, o qual tal fato ocorreu devido à reunião para adequação do plano de aplicação. 
Arceli reforça que é importante deixar para a próxima gestão que o nosso Plano de Aplicação que é para 2020/2021, que já está aprovado pela Plenária, os provisiona-
mentos do Plano de Aplicação, os quais são: a) Realizar Diagnóstico relativo a situação da infância e da adolescência, do trabalho infantil, bem como do sistema de 
garantia dos direitos da criança e do adolescente no âmbito de sua competência: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais); b)Promover encontros e palestras 
educativas voltadas para as crianças e adolescentes: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) Realizar formação e capacitação trimestral para atores envolvidos no sistema de 
garantia de direitos, com profi ssional especializado: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); d) Promoção de ações de enfrentamento ao trabalho infantil: R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais); e) Realização de ações voltadas a arte, cultura, música, esporte e lazer, saúde, assistência social, educação e inclusão de crianças e adolescentes com 
necessidades especiais, bem como, reformas e ampliação para execução do objeto relacionado: R$ 100.000,00 (cem mil reais); f) Promoção de ações voltadas ao 
combate do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes: R$ 58.000,00 (cinqüenta e oito mil reais); g) Realização de campanhas direcionadas à captação de 
recursos para o FMDCA de Contagem: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); h) Seleção de projetos para a execução de companhas em prol da garantia dos direitos das crianças 
e adolescentes:  R$ 0,00 (zero vírgula zero, zero); i) Criação do portal da transparência: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, Arceli informa que esses R$ 813.000,00 
(oitocentos e treze mil reais) são oriundos da universalidade e temos esse dinheiro carimbado para essas ações. Kátia Helena de Jesus Soares, representante da 
instituição Kyrius CIA e Artes, relata que houve um debate sobre a meta “Realização de ações voltadas à arte, cultura, música, esporte e lazer, saúde, assistência social, 
educação e inclusão de crianças e adolescentes com necessidades especiais, bem como, reformas e ampliação para execução do objeto relacionado”, que no dia da 
reunião que ela participou era somente para ações para arte e cultura e não estava incluído ações para esporte e outras coisas como Arceli leu. Arceli explicou que esse 
texto é de propostas do ECA e tiramos o recorte com base no ECA. José William ressalta que houve até um avanço, pois ampliou mais as áreas de ações. A Comissão 
deu parecer favorável e a plenária referendou a decisão. 4. Comissão de Seleção: a) Plano de Trabalho projeto “Inclusão Digital e Cidadã para Crianças e Adolescentes 
de Nova Contagem” da instituição AMANCA: A instituição apresentou as adequações. A Comissão deu parecer favorável e a plenária referendou a decisão. b) Plano de 
Trabalho do Projeto “Escola Livre de Artes Digitais – ELAB fase III” da Associação Move Cultura: A instituição apresentou as adequações solicitadas pela Comissão, sendo 
que havendo atividades presenciais, a mesma deverá seguir o decreto e suas alterações (1871). A Comissão deu parecer favorável e a plenária referendou a decisão. c) 
Plano de Trabalho do projeto “Fuzuê Porque se movimentar faz bem” do Centro de Apoio e Educacional Santo Hermann José/CEPA: A Comissão deu parecer favorável, 
ressaltando que havendo atividades presenciais, a mesma deverá seguir o decreto e suas alterações (1871). A plenária referendou a decisão. 5. Comissão de Monitora-
mento e Avaliação: a) Pareceres técnicos do Gestor de Parceria: 1) FINAL: TF 002/2019 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU (data de 03/12/20); 2) FINAL: TF 014/2018 
ORQUESTRA JOVEM DAS GERAIS (data de 08/01/20); 3) FINAL: TF 014/2019 CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE (data de 27/01/20); 4) FINAL: TF 015/2019 CENTRO 
SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRÍNCIPE (data de 29/04/20); 5) PARCIAL E FINAL: TF 017/2019 ASSOCIAÇÃO SER PARTE (data de 16/03/20) e (data de 08/12/20); 6) 
FINAL: TF 018/2019 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU (data de 11/12/20); 7) PARCIAL: TF 018/2019 CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE (data de 18/03/20); 8) 
PARCIAL: TF 023/2019 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INVEDIVO DE DROGAS-PROJETO DE VIDA (data de 16/03/20); 9) PARCIAL E FINAL: TF 
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024/2019 ASSOCIAÇÃO SER PARTE (data de 16/03/20) e (data de 08/12/20); 10-PARCIAL E FINAL: TF 025/2019 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA 
ALIANÇA (data de 13/10/20) e (data de 19/12/20); 11) PARCIAL E FINAL: TF 031/2019 ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS/ CRECHE DONA BELINHA (data 
de 10/08/20) e (data de 15/12/20); 12) PARCIAL E FINAL: TF 032/2019 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA (data de 11/08/20) e (data de 
10/12/20); 13) FINAL: TF 033/2019 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS VILAS ESTRELA DALVA, SÃO MATEUS E ADJACENCIAS (data de 10/12/20); 14) PARCIAL E FINAL: 
TF 035/2019 CRECHE COMUNITÁRIA LAGO AZUL (data de 20/08/20) e (data de 11/12/20); 15) PARCIAL: TF 036/2019 INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO (data de 
12/03/20); 16) PARCIAL E FINAL: TF 037/2019 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU (data de 05/03/20) e (data de 21/12/20); 17) PARCIAL: TF 038/2019 ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INVEDIVO DE DROGAS/PROJETO DE VIDA (data de 16/03/20); 18) PARCIAL: TF 039/2019 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS VILAS 
ESTRELA DALVA, SÃO MATEUS E ADJACENCIAS (data de 13/03/20); 19) FINAL: TF 040/2019 ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS/CRECHE DONA BELINHA 
(data de 26/03/20); 20) PARCIAL E FINAL: TF 041/2019 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU  (data de 13/07/20) e (data de 12/12/20); 21) PARCIAL E FINAL: TF 042/2019 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INVEDIVO DE DROGAS/PROJETO DE VIDA (data de 16/04/20) e (data de 18/12/20). A Comissão aprovou os 
pareceres apresentados e segue as decisões que os gestores de parcerias fi zeram nos pareceres técnicos. A plenária referendou a decisão. b) Ofício 04/2020 da 
Instituição Kyrius: A Comissão juntamente com a assessoria jurídica deste conselho analisou o ofício apresentado e apresentou a esta plenária a sugestão de resposta ao 
ofício em questão. Kátia Helena de Jesus Soares, representante da instituição Kyrius CIA e Artes, fez a defesa oral do ofício 004/2020 e em seguida o presidente José 
William explicou o indeferimento do pedido nos termos da lei. A plenária referendou a resposta elaborada pela Comissão. 6. Comissão de Apoio e Acompanhamento 
aos Conselhos Tutelares: a) Férias e Posse dos Conselheiros Tutelares: Cláudia informa os períodos que os conselheiros tirarão férias em janeiro e o suplente que estará 
em seu lugar no período, os quais são: 1) “Ad Referendum” Posse da Conselheira Suplente Sra. Amanda das Neves C. Paixão para cobrir férias da Conselheira Tutelar 
Sra. Emanuelle Ferreira da Silva Reis no período de 11/01/2021 a 22/01/2021, lotado no Conselho Tutelar Regional Nacional; 2) “Ad Referendum” Posse da Conselheira 
Suplente Sra. Cacilda Almeida, para cobrir férias da Conselheira Tutelar Sra. Amanda Lemos Josué no período de 18/01/2021 a 29/01/2021, lotado no Conselho Tutelar 
Regional Sede; 3) “Ad Referendum” Posse da Conselheira Suplente Sra. Edna Jovina Rodrigues da Silva para cobrir férias da Conselheira Tutelar Sra. Thaisa Nunes Ferreira 
de Oliveira no período de 18/01/2021 a 05/02/2021, lotado no Conselho Tutelar Regional Petrolândia; 4) “Ad Referendum” Posse da Conselheira Suplente Sra. Denise 
Reis dos Santos, para cobrir férias do Conselheiro Tutelar Roberto Marcio Sena no período de 11/01/2021 a 12/02/2021, lotado no Conselho Tutelar Regional Petrolân-
dia; 5) “Ad Referendum” Posse da Conselheira Suplente Sra. Juliana Onério Lima, para cobrir férias da conselheira tutelar Patrícia Marinho Castro Ribeiro no período de 
18/01/2021 a 05/02/2021, lotada no Conselho Tutelar Regional Vargem das Flores; 6) “Ad Referendum” Posse da Conselheira Suplente Sra. Luiza de Marilac Gomes de 
Castro Carvalho, para cobrir férias da Conselheira Tutelar Welke Ferraz Lopes no período de 12/01/2021 a 01/02/2021, lotado no Conselho Tutelar Regional Sede; 7) “Ad 
Referendum” Posse da Conselheira Suplente Sra. Maria José Coelho Braga, para cobrir férias da Conselheira Tutelar Sra. Nathalia Luiza Lima dos Santos no período de 
11/01/2021 a 22/01/2021, lotado no Conselho Tutelar Regional Ressaca; 8) “Ad Referendum” Posse da Conselheira Suplente Sra. Simone Soares Souza, para cobrir férias 
da Conselheiro Tutelar Reginaldo Rodrigues Ribeiro no período de 11/01/2021 a 24/01/2021, lotada no Conselho Tutelar Regional Eldorado. A plenária referendou a 
convocação dos suplentes. b) Escala de plantão dos Conselheiros Tutelares do mês de dezembro/2020: Cláudia informou que a escala a partir do dia de hoje segue: 
16/12/2020, CT Regional Vargem das Flores de 17:00 às 5:00 hs e CT Regional Sede de 20:00 às 8:00 hs; 17/12/2020, CT Regional Nacional de 17:00 às 5:00 hs e CT 
Regional Ressaca de 20:00 às 8:00 hs; 18/12/2020 CT Regional Eldorado de 17:00 às 5:00 hs e CT Regional Industrial de 20:00 às 8:00 hs; 19/12/2020, CT Regional 
Petrolândia de 08:00 às 20:00 hs,  CT Regional Vargem das Flores de 20:00 às 8:00 hs e CT Regional Sede de 08:00 ás 20:00 hs; 20/12/2020, CT Regional Nacional de 
08:00 ás 20:00 hs,  CT Regional Ressaca de 20:00 às 8:00 hs e CT Regional Eldorado de 20:00 às 8:00 hs; 21/12/2020, CT Regional Industrial de 17:00 às 5:00 hs e CT 
Regional Petrolândia de 20:00 às 8:00 hs; 22/12/2020, CT Regional Vargem das Flores de 17:00 ás 5:00 hs e CT Regional Sede de 20:00 às 8:00 hs; 23/12/2020, CT 
Regional Nacional de 17:00 às 5:00 hs e CT Regional Ressaca de 20:00 às 8:00 hs; 24/12/2020, CT Regional Eldorado de 08:00 ás 20:00 hs,  CT Regional Industrial de 
20:00 às 8:00 hs e CT Regional Petrolândia de 20:00 às 08:00 hs; 25/12/2020, CT Regional Vargem das Flores de 08:00 ás 20:00 hs,  CT Regional Sede de 20:00 às 8:00 
hs e CT Regional Nacional de 20:00 às 08:00 hs; 26/12/2020, CT Regional Ressaca de 08:00 ás 20:00 hs,  CT Regional Eldorado de 20:00 às 8:00 hs e CT Regional 
Industrial de 20:00 às 08:00 hs; 27/12/2020, CT Regional Petrolândia de 08:00 às 20:00 hs,  CT Regional Vargem das Flores de 20:00 às 8:00 hs e CT Regional Sede de 
20:00 às 08:00 hs; 28/12/2020, CT Regional Nacional de 17:00 às 5:00 hs e CT Regional Ressaca de 20:00 às 8:00 hs; 29/12/2020, CT Regional Eldorado de 17:00 às 5:00 
hs e CT Regional Industrial de 20:00 às 8:00 hs; 30/12/2020, CT Regional Petrolândia de 17:00 às 5:00 hs e CT Regional Vargem das Flores de 20:00 às 8:00 hs; 
31/12/2020, CT Regional Sede de 08:00 às 20:00 hs,  CT Regional Nacional de 20:00 às 8:00 hs e CT Regional Ressaca de 20:00 às 08:00 hs. c) Nova denúncia do CT 
Industrial/ SEAS: Cláudia informou sobre a denúncia recebida e informou que o SEAS já realizou uma abordagem e assim que possível atualizará a Comissão com mais 
informações através de relatório técnico. d) Informe de nova reunião da comissão em 21/12/2020. 7. Agradecimentos: a) Agradecimento aos representantes governa-
mentais: William e Liane agradecem o empenho e dedicação de todos, em principalmente parabenizar o Reginaldo, porque foi um grande parceiro, e desempenhou um 
trabalho incrível e esperamos que ele continue conosco par dar continuidade ao trabalho em 2021. William parabeniza aos representantes da sociedade civil que estão 
sempre caminhando junto conosco, e também, aos conselheiros tutelares, sabemos a importância do trabalho de você todos junto à sociedade. Cláudia também relata 
seus agradecimentos, em especial aos assistentes administrativos, à Josilene e à Michelle. William agradece a toda equipe técnica do CMDCAC. Dinalva agradece a 
oportunidade de participar deste conselho, pela atuação incrível, de uma responsabilidade, são parceiros, coerentes, que é um privilégio estar com todos, pois é um 
grande aprendizado. b) Agradecimento aos agentes públicos que atuam na Secretaria do CMDCAC; c) Informes gerais: Liane informa da possibilidade de termos uma 
última plenária extraordinária semana que vem, provavelmente na próxima quarta-feira, mas que enviaremos convocação com antecedência; Reginaldo informa que foi 
assinado contrato com a empresa que instalará quarenta e dois novos computadores nos sete conselhos tutelares, são computadores locados e de ponta. Reginaldo 
informa, também, que será instalada nova rede de internet que viabilizará o SIPIA nos Conselheiros Tutelares de Contagem, e talvez sejamos o primeiro Conselho em 
Minas Gerais em ter o SIPIA. Reginaldo relata que a Prefeitura chamou os assistentes administrativos efetivos que vão assumir nos Conselhos Tutelares. Reginaldo 
agradece ao William pela pessoa disponível, ponderado, presidente envolvido, grande parceiro, e na pessoa dele, agradece a disponibilidade de todos. Agradece aos 
conselheiros tutelares, aos trinta e cinco, por todo trabalho árduo, todos sempre disponíveis. Nada mais havendo a registrar, a Plenária Virtual foi encerrada pelo 
Presidente. Eu, Kátia Maria Ribeiro, 1ª secretária do CMDCAC lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, será encaminhada para publicação no Diário Ofi cial do 
Município. 
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Ata de Solenidade de posse da 36ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2019. No décimo sexto dia do mês de dezembro 
de dois mil e vinte (16/12/2020) às 14:00 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro de 
2005, convoca a 36ª Suplente Conselheiro Tutelar Sra. Denise Reis dos Santos, para cobrir férias do Conselheiro Tutelar Roberto Marcio Sena no período de 11/01/2021 
a 12/02/2021 conforme informado pelo setor de RH da Secretaria Desenvolvimento Social. Levando em consideração a qualidade e o bom andamento dos trabalhos 
do Conselho Tutelar Regional Petrolândia, torna-se necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, eu, Kátia Maria Ribeiro, 1ª Secretária do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada pela Conselheira Tutelar suplente Sra. Denise Reis dos Santos e pelo 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sr. José William da Silva.

CONSELHEIRO TUTELAR: DENISE REIS DOS SANTOS

PRESIDENTE DO CMDCAC: JOSÉ WILLIAM DA SILVA

Ata de Solenidade de posse do 58ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2019. No décimo sexto dia do mês de dezembro de 
dois mil e vinte (16/12/2020) às 14:00 horas na dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro de 2005, convocar 
a 58ª Suplente Conselheira Tutelar Sra. Edna Jovina Rodrigues da Silva para cobrir férias da Conselheira Tutelar Sra. Thaisa Nunes Ferreira de Oliveira no período de 
18/01/2021 a 05/02/2021, conforme informado pelo setor de RH da Secretaria Desenvolvimento Social. Levando em consideração a qualidade e o bom andamento dos 
trabalhos do Conselho Tutelar Regional Petrolândia, torna-se necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, eu, Kátia Maria Ribeiro, 1ª Secretária do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada pela Conselheira Tutelar suplente Sra. Edna Jovina Rodrigues 
da Silva e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sr. José William da Silva.

CONSELHEIRO TUTELAR:  EDNA JOVINA RODRIGUES DA SILVA

PRESIDENTE DO CMDCAC: JOSÉ WILLIAM DA SILVA

05804001552009100888143044889736

Ata de Solenidade de posse do 44ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2019. No décimo sexto dia do mês de dezembro 
de dois mil e vinte  (16/12/2020) às 14:00 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro 
de 2005, convoca a 44ª Suplente Conselheira Tutelar Sra. Juliana Onério Lima, para cobrir férias da conselheira tutelar Patrícia Marinho Castro Ribeiro no período de 
18/01/2021 a 05/02/2021 conforme informado pelo setor de RH da Secretaria Desenvolvimento Social e Habitação. Levando em consideração a qualidade e o bom 
andamento dos trabalhos do Conselho Tutelar Regional Vargem das Flores, torna-se necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, eu,Kátia Maria Ribeiro, 1ª Secre-
tária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada pela Conselheira Tutelar suplente Sra. 
Juliana Onério Lima e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sr. José William da Silva

CONSELHEIRA TUTELAR: JULIANA ONERIO LIMA

PRESIDENTE DO CMDCAC: JOSÉ WILLIAM DA SILVA
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Ata de Solenidade de posse da 39ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2019. No décimo sexto dia do mês de dezembro 
de dois mil e vinte (16/12/2020) às 14:00 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro de 
2005, convoca a 39ª Suplente Conselheiro Tutelar Sra. Luiza de Marilac Gomes de Castro Carvalho, para cobrir férias da Conselheira Tutelar Welke Ferraz Lopes no perío-
do de 12/01/2021 a 01/02/2021 conforme informado pelo setor de RH da Secretaria Desenvolvimento Social. Levando em consideração a qualidade e o bom andamento 
dos trabalhos do Conselho Tutelar Regional Sede, torna-se necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, eu, Kátia Maria Ribeiro, 1ª Secretária do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada pela Conselheira Tutelar suplente Sra. Luiza de Marilac Gomes de 
Castro Carvalho e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sr. José William da Silva.

CONSELHEIRA TUTELAR: LUIZA MARILAC GOMES DE CASTRO CARVALHO 

PRESIDENTE DO CMDCAC: JOSÉ WILLIAM DA SILVA

Ata de Solenidade de posse da 40ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2019. No décimo sexto dia do mês de dezembro 
de dois mil e vinte (16/12/2020) às 14:00 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro de 
2005, convoca a 40ª Suplente Conselheira Tutelar Sra. Maria José Coelho Braga, para cobrir férias da Conselheira Tutelar Sra. Nathalia Luiza Lima dos Santos no período 
de 11/01/2021 a 22/01/2021 conforme informado pelo setor de RH da Secretaria Desenvolvimento Social. Levando em consideração a qualidade e o bom andamento 
dos trabalhos do Conselho Tutelar Regional Ressaca, torna-se necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, eu, Kátia Maria Ribeiro, 1ª Secretária do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada pela Conselheira Tutelar suplente Sra. Maria José Coelho 
Braga e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sr. José William da Silva.

CONSELHEIRO TUTELAR: MARIA JOSÉ COELHO BRAGA

PRESIDENTE DO CMDCAC: JOSÉ WILLIAM DA SILVA

Ata de Solenidade de posse da 41ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2019. No décimo sexto dia do mês de dezembro 
de dois mil e vinte (16/12/2020) às 14:00 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro 
de 2005, convoca a 41ª Suplente Conselheira Tutelar Sra. Simone Soares Souza, para cobrir férias da Conselheiro Tutelar Reginaldo Rodrigues Ribeiro no período de 
11/01/2021 a 24/01/2021 conforme informado pelo setor de RH da Secretaria Desenvolvimento Social. Levando em consideração a qualidade e o bom andamento dos 
trabalhos do Conselho Tutelar Regional Eldorado, torna-se necessário a posse da Conselheira. Por ser verdade, eu, Kátia Maria Ribeiro, 1ª Secretária do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta Ata, que após lida será assinada pela Conselheira Tutelar suplente Sra. Simone Soares Souza e 
pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, Sr. José William da Silva.

CONSELHEIRO TUTELAR: SIMONE SOARES SOUZA

PRESIDENTE DO CMDCAC: JOSÉ WILLIAM DA SILVA
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Comic

RESOLUÇÃO COMIC Nº 008/2020

Dispõe sobre a Aprovação do “Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC.

O Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 3039, de 27 de abril de 1998 e suas alterações, 
em sua 1ª Plenária Extraordinária do Ano de 2020, realizada no dia 27/11/2020, referente à votação para publicação do Regimento Interno do Conselho Municipal do 
Idoso de Contagem,  

RESOLVE: 

Art. 1º – Aprovar, o “Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso de Contagem - COMIC, em Plenária Extraordinária, no dia 27/11/2020, realizada para este fi m, 
em reunião por videoconferência, CONSIDERANDO o Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município 
de Contagem, provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 2º - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 18 de Dezembro de 2020

MARCOS WELLERSON PEREIRA
PRESIDENTE – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM

REGIMENTO INTERNO
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM
Índice sistemático:

TÍTULO I – DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA DO COMIC

TÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO DO COMIC

CAPÍTULO I – DA COMPOSIÇÃO

CAPÍTULO II – FUNCIONAMENTO
Seção I – Da Plenária
Subseção I – Das reuniões e seus participantes
Subseção II – Das atribuições e procedimentos
Subseção III – Da pauta
Subseção IV – Das Deliberações
Subseção V – Da ata
Seção II – Da Mesa Diretora
Seção III – Da Equipe Técnica
Seção IV – Das Comissões Temáticas
Subseção I – Dos Coordenadores das Comissões Temáticas
Subseção II – Da Comissão Normativa e de Implementação da Política da Pessoa Idosa                            
 Subseção III – Da Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização das Organizações da Sociedade Civil e das Instituições de Longa Permanência - ILPIs                   
            Subseção IV - Da Comissão de Financiamento e Orçamento da Política da Pessoa Idosa no Município
 Seção V – Da Comissão Específi ca sobre o Fundo Municipal do Idoso de Contagem

CAPÍTULO III – ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO PLENÁRIO
Seção I – Do Presidente
Seção II – Do Vice-presidente
Seção III – Do 1º Secretário
Seção IV – Do 2º Secretário
Seção V – Dos Conselheiros

TÍTULO III – DO PROCESSO DE ELEIÇÃO E INDICAÇÃO E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS

TÍTULO IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

TÍTULO I
DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA DO COMIC

Art. 1º O Conselho Municipal do Idoso de Contagem, de caráter autônomo, permanente, fi scalizador, consultivo, deliberativo, controlador na formulação das políticas, 
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de composição paritária entre governo e sociedade civil, criado pela Lei 3039, de 27 de abril de 1998 e instituído pela Lei 5.028, de 03 de outubro de 2019, diretamente 
vinculado à Secretaria Municipal responsável pelas políticas públicas da pessoa idosa, preservado sua autonomia, reger-se-á por este Regimento Interno, que explicita e 
regulamenta as suas atividades, atribuições e funcionamento.

Art. 2º O Conselho Municipal do Idoso de Contagem, neste Regimento Interno, será designado por COMIC.

Art. 3º O COMIC cumprirá e fará cumprir as normas previstas na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências; Lei Federal nº: 8842, de 4 de Janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso; Lei Municipal nº. 3039, de 27 de abril de 1998, que cria o 
Conselho Municipal do Idoso de Contagem e dá outras providências e suas alterações, Lei nº nº 4458, de 01 de junho de 2011, que Institui a Política Municipal do Idoso 
e o Fundo Municipal do Idoso em Contagem e dá outras providências e demais normas pertinentes.

Art.4º Considera-se idoso, para efeito da lei, a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o art. 2º da Lei Municipal 4458/11.

Art. 5º Compete ao COMIC: 
I –  Formular a Política Municipal do Idoso;
II – Fiscalizar os órgãos públicos no que tange à implementação de políticas públicas para a pessoa idosa, de acordo com as legislações em vigor;
III - Manifestar sobre a adequação de Políticas Sociais do Idoso no âmbito Municipal; 
IV - Estimular e apoiar a criação de organizações da pessoa idosa;
V – Avaliar e fi scalizar, por meio de acompanhamento, o repasse de aplicação dos recursos aos programas de atendimento à população idosa;
VI – Garantir, acompanhar e propor a implantação da Política Municipal em atenção a população idosa no município;
VII – Zelar pela efetiva participação popular, por meio de organizações representativas, nos planos e programas de atendimento à população idosa;
VIII - Promover campanhas de sensibilização e formação de opinião pública em relação aos direitos assegurados à população idosa;
IX - Estimular e promover estudos, debates, pesquisas, seminários, simpósios e conferências para discussão e encaminhamentos que contribuam com a efetivação de 
politicas públicas em atenção à população idosa;
X – Acompanhar, elaborar e executar proposta orçamentária municipal, referentes às políticas públicas destinadas à pessoa idosa; 
XI - Sugerir a estrutura e infraestrutura necessária para instalação de equipamentos na rede socioassistencial de atendimento à população idosa no município; 
XII - Elaborar, aprovar e alterar o Regimento Interno do COMIC, que orientará o seu funcionamento;
XIII - Reunir-se mensalmente em sessão plenária, órgão soberano do COMIC;
XIV – Tomar ciência e encaminhar às instâncias competentes, denúncias de violação de direitos à pessoa idosa;
XV - regulamentar e deliberar sobre o repasse de recursos fi nanceiros a entidades de Organização da Sociedade Civil e Instituições - OSC de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI, oriundos do Fundo Municipal do Idoso; 
XVI - Fiscalizar a rede socioassistencial de atendimento ao idoso, segundo as Legislações vigentes;
XVII - Avaliar e deliberar sobre a aplicação de recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, destinados a programas e projetos desenvolvidos no âmbito da Política 
Municipal do Idoso; 
XVIII - Apreciar e aprovar os relatórios trimestrais físicos/fi nanceiros de execução orçamentária do Fundo Municipal do Idoso, apresentados pela Secretaria Municipal, 
responsável pela Política da Pessoa Idosa;
XIX – Organizar o processo de escolha dos representantes da sociedade civil no COMIC, bem como o funcionamento das reuniões; 
XX - Eleger entre seus membros, a sua mesa diretora (presidente, vice- presidente, Primeiro(a) e Segundo(a) Secretários(as), paritariamente);
XXI - Trabalhar em rede com as instâncias deliberativas do Município e as demais entidades e Secretarias, visando a organização entre a Política da Pessoa Idosa e as 
demais políticas setoriais para integração das ações;
XXII - Instituir e regulamentar o funcionamento das Comissões de trabalho para agilidade nas ações com o objetivo de promover discussões que favoreçam o aprimora-
mento permanente da política da pessoa idosa, através de estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação (diagnóstico) social da Pessoa Idosa;
XXIII - Propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas a identifi car situações relevantes e mensurar a qualidade dos serviços no Município, sugerindo medidas 
de prevenção, controle, avaliação e monitoramento;
XXIV - Convocar ordinariamente ou extraordinariamente, no período defi nido pelo Conselho Nacional da Pessoa Idosa, a Conferência Municipal da Pessoa Idosa, que 
terá a atribuição de avaliar a situação da Política para o segmento e propor diretrizes para o seu aperfeiçoamento;
XXV – Coordenar, organizar e aprovar as normas de funcionamento da Conferência Municipal da Pessoa Idosa, bem como a sua comissão organizadora; 
XXVI – Realizar intercâmbio com outros Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional;
XXVII - Encaminhar as deliberações da Conferência Municipal da Pessoa Idosa aos órgãos competentes e monitorar seus desdobramentos, bem como planejamento, 
orçamento e execução;
XXVIII - Dar publicidade a todos os seus atos no Diário Ofi cial do Município, bem como de todas as suas normas, que forem matérias de deliberações, podendo tam-
bém utilizar, de forma concomitante, outros meios de comunicação para divulgar decisões e informações que o COMIC julgar necessárias;
XXIX – Realizar inscrição de Organizações da Sociedade Civil e Instituições de Longa Permanência para Idosos no COMIC, de acordo com os requisitos exigidos; 
XXX - Promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, organismos nacionais e internacionais, visando atender seus objetivos;
XXXI - Pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito à promoção, proteção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa;
XXXII - Aprovar, de acordo com os critérios estabelecidos em seu Regimento Interno, o cadastramento de serviços/ programas /projetos, voltados à área da Pessoa Idosa;
XXXIII - Solicitar ao órgão gestor da Pessoa Idosa do Município, a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e à 
avaliação das políticas públicas;
XXXIV - Proceder registro de entidades, organizações e programas governamentais e não governamentais referentes ao atendimento à pessoa idosa;
XXXV - Promover a conscientização e a sensibilização da sociedade acerca dos direitos da Pessoa Idosa;
XXXVI - Organizar, coordenar e dirigir o seu processo eleitoral, convocando, a cada 03 (três) anos, assembleias setoriais de entidades não governamentais para a esco-
lha de candidatos a conselheiros e eleitores; 
XXXVII - Solicitar ao Chefe do Poder Executivo a nomeação de conselheiro(a) titular e suplente, em caso de vacância ou término de mandato de representantes de 
órgãos municipais;
XXXVIII - Convocar a entidade não governamental, sendo observado a ordem de classifi cação para indicar conselheiro, quando ocorrer vacância de conselheiro titular e/
ou suplente;
XXXIX - Promover estudos e debates sobre a aplicação e os resultados estratégicos alcançados pelos programas e projetos de atendimento ao idoso desenvolvido pelo 
Executivo;
XL - Demais competências estabelecidas na legislação vigente, desde que previamente seja submetido à aprovação na plenária.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO COMIC
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CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 6º O COMIC tem a seguinte estrutura de funcionamento:
I - Plenária;
II – Mesa Diretora;
III – Equipe Técnica;
IV - Comissões Temáticas Permanentes e Temporárias.

Art. 7º O Conselho Municipal do Idoso de Contagem - COMIC, órgão permanente, autônomo, paritário, fi scalizador, consultivo, deliberativo e  controlador na formu-
lação das políticas e ações será composto por 18 (dezoito) membros e seus respectivos suplentes, representados pelo Poder Público e pela Sociedade Civil, nomeados 
pelo Chefe do Executivo Municipal.

O Comic será composto por 18 (dezoito) membros, com mandato de 3 (três) anos, permitida uma recondução, assim discriminados:

I - 9 (nove) representantes do Poder Executivo, sendo:
a) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude;
f) 1 (um) representante da Autarquia de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon;
g) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda.

II - 2 (dois) representantes do Poder Legislativo, indicado pelo Presidente da Câmara Municipal.

III - 8 (oito) representantes da Sociedade Civil.

§1º Os representantes do Poder Executivo serão indicados pelos Secretários(as) das pastas ou pelos Gestores de suas respectivas secretarias, órgãos ou autarquias.
§2º Cada membro do Comic terá um suplente, que o substituirá nos casos de ausência ou impedimento.
§3º Os representantes governamentais, bem como os da sociedade civil, poderão ser substituídos a qualquer tempo pelos seus órgãos ou entidades de representação, 
mediante comunicação escrita dirigida à Presidência do COMIC pelo representante legal da entidade e/ou gestor da pasta.
§4º As funções dos membros do COMIC não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado de relevante interesse público prestado à comunidade.
§5º Os Conselheiros do Comic serão nomeados por ato do Chefe do Executivo Municipal.
§6º Os representantes das entidades não governamentais serão escolhidos em Assembleia Geral, convocada pelo COMIC para este fi m.
§7º Na hipótese de alteração da estrutura administrativa do Município, as Secretarias Municipais que compõem o COMIC serão substituídas pelos respectivos órgãos 
congêneres.

Art. 8º O Edital do Processo Eleitoral para escolha dos representantes da sociedade civil do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, disporá sobre a organi-
zação, forma de eleição e regulamentação da eleição dos representantes da sociedade civil, conforme Título III deste Regimento Interno.
Art. 9º - No término do mandato ou na substituição do Prefeito, por qualquer motivo, os representantes por ele indicados permanecerão no exercício das funções até 
novas indicações, e os representantes de entidades não governamentais, Instituições de Longa Permanência para Idosos, desde que registradas no COMIC, que atuam 
no campo da promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa permanecerão até o fi nal de seus mandatos ou até serem substituídos. 

Art. 10 Os membros do COMIC terão mandato de 3 (três) anos, permitido uma recondução. 

Art. 11 A posse dos membros eleitos ou dos(as) indicados(as) pelo governo, se dará no mesmo dia que a posse dos membros de representação da Sociedade Civil, em 
cerimônia para tal, ou, excepcionalmente, na primeira Plenária Ordinária do COMIC.

Art. 12 Na primeira reunião após a eleição da sociedade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da nomeação da nova composição do conselho, a plenária elegerá, 
por voto de maioria simples, entre seus membros, o Presidente, o Vice-Presidente, o 1º Secretário e o 2º Secretário, de que trata o art. 33 deste Regimento, para cum-
prirem mandato de 3 (três) anos, vedado a recondução. 
§ 1º Não poderá compor o COMIC, como representante da sociedade civil, funcionário público.
§2º A posse do Presidente, do Vice-Presidente, do 1º Secretário e 2º Secretário, de que trata o art. 12 deste Regimento ocorrerá na sessão posterior à eleição e será 
dada pela plenária.
§3º Fica assegurada, em cada mandato, a alternância entre a representação do governo e da sociedade civil no exercício da função de Presidente e de Vice-presidente, 
1º Secretário e 2º Secretário. 
§4º Por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do COMIC titulares ou no exercício da titularidade, a eleição de que trata o caput do artigo poderá ser realizada 
na reunião subsequente.
§5º Caso haja vacância do cargo de Presidente, o Vice-presidente assumirá interinamente e não tendo ultrapassado 2/3 (dois terços) do mandato haverá nova eleição 
para Presidente.
§6º No caso de vacância do cargo de Vice-presidente, assume o 1º Secretário, para exercer o cargo, a fi m de concluir o mandato.
§7º No caso de vacância do cargo de 1º Secretário e 2º Secretário, a Plenária elegerá um de seus membros, do respectivo segmento, para exercer o cargo, a fi m de 
concluir o mandato.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Seção I
Da Plenária

Subseção I
Das reuniões e seus participantes
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Art. 13 O COMIC reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente quando da convocação da Presidência ou a requerimento da maioria simples de 
seus membros, observado o prazo preferencial de 05 (cinco) dias para a convocação de reunião.

§1º O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pela Plenária até o mês de dezembro do exercício anterior.
§2º A realização de reunião ordinária no mês de Janeiro fi ca facultada à deliberação da Plenária, quando da aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias.

Art. 14 Serão convocados para comparecer às reuniões, os Conselheiros titulares e seus respectivos suplentes.

§1º O Conselheiro convocado deverá confi rmar a sua participação ou justifi car a ausência nas reuniões do COMIC à Presidência, com antecedência de pelo menos 2 
(dois) dias úteis da data da reunião e convocar seu suplente para substituí-lo em sua ausência.
§2º Por motivo de força maior, quando o prazo referido no § 1º não puder ser cumprido, o Conselheiro deverá encaminhar justifi cativa por escrito (ofício/e-mail ou 
outros meios que, por ventura, sejam ofi ciais) à Presidência, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o término da reunião.

Art. 15 As ausências devem ser justifi cadas por escrito, através de e-mail ou outros meios ofi ciais, sendo que a plenária avaliará para fi ns ou não de ausência.

Art. 16 A Plenária instalar-se-á e deliberará com a presença de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um (maioria simples), dos conselheiros titulares ou suplen-
tes no exercício da titularidade. 

Art. 17 Nas ausências do Presidente e do Vice-presidente, a Presidência será exercida pelo 1º Secretário e na ausência deste, pelo 2º Secretário.

Parágrafo único. Na ausência da Mesa Diretora a Plenária será suspensa e convocada nova plenária.

Art. 18 O COMIC solicitará, sempre que necessário, a presença de representante da Assessoria Técnica durante as reuniões.

Art. 19 As reuniões plenárias serão públicas, salvo quando se tratar de matéria sujeita a sigilo, na forma da legislação pertinente.

Parágrafo único. Durante as reuniões é facultado ao presidente conceder a palavra ao público presente.

Subseção II
Das atribuições e procedimentos

Art. 20 Para a consecução de suas fi nalidades, caberá a Plenária:
I - Apreciar e deliberar sobre os assuntos encaminhados ao COMIC, bem como as matérias de sua competência;
II – Eleger o Presidente e vice-presidente em reunião plenária com voto da maioria absoluta dos presentes, para um mandato de 3 (três) anos, vedada a recondução;
III – Relatar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), os processos que lhe forem distribuídos proferindo parecer conclusivo; 
IV- Requerer, justifi cadamente, que constem na pauta assuntos que devam ser objetos de discussão e deliberação do COMIC, bem como preferência para exame de 
matéria urgente;
V - Requerer, por maioria simples, a convocação de reuniões extraordinárias da plenária, da mesa diretora, das comissões de trabalho para discussão e deliberação de 
assuntos urgentes e prioritários; 
VI - Expedir normas de sua competência, necessárias à regulamentação e implementação da Política Municipal do Idoso; 
VII – Apreciar projetos de normas e moções ou proposições ao âmbito de competência do COMIC;
VIII - Solicitar diligências em processo que no seu entendimento não esteja sufi cientemente instruído;
IX - Propor alterações, quando necessárias, no regimento interno;
X - Aprovar a instituição e/ou exclusão de Comissões Temáticas Permanentes e Temporárias, suas respectivas competências, sua composição, procedimentos e prazos de 
duração;
XI – Convidar autoridades, cientistas e técnicos nacionais, instituições comprometidas com a valorização da pessoa idosa ou grupo de idosos, para colaborarem em 
estudos ou participarem de comissões instruídas no seu âmbito ou sob coordenação de seus membros;
XII – Decidir, promover, organizar ou apoiar eventos que tratem sobre o tema da pessoa idosa e de sua proteção;
XIII - Exercer outras atividades e atribuições inerentes a sua função no COMIC.

Art. 21 As reuniões plenárias do COMIC obedecerão aos seguintes procedimentos:
I - Verifi cação de “quorum” para o início das atividades da reunião;
II - Leitura das justifi cativas das ausências de conselheiros;
III - Habilitação dos Conselheiros para votar;
IV - Aprovação da pauta da reunião, que será enviada por e-mail aos conselheiros 7 (sete) dias antes da plenária; 
V - Aprovação da Ata da reunião anterior; 
VI - Informes da Equipe Técnica, da Presidência e Mesa Diretora; 
VII - Relatos dos conselheiros que representaram o COMIC em eventos;
VIII - Relatos das Comissões Permanentes e Temporárias;
IX - Apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta;
X - Informes e franqueamento da palavra;
XI – Encerramento.

§1º Todo material informativo encaminhado aos Conselheiros titulares será também, disponibilizados aos Conselheiros suplentes.

§2º Durante as reuniões ordinária e extraordinária os membros farão uso de crachá para identifi cação no exercício das atividades.

Subseção III
Da pauta
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Art. 22 A pauta da reunião, elaborada pela Mesa Diretora e/ou equipe técnica, desde que submetida à Mesa Diretora, será comunicada previamente a todos(as) os(as) 
Conselheiros(as) tutelares e suplentes, observados o prazo preferencial de 03 (três) dias para as reuniões ordinárias e de 2 (dois) dias para as reuniões extraordinárias.

§1º Em casos de urgência ou de relevância, a mesa diretora do COMIC poderá alterar a pauta da reunião.
§2º Os assuntos não apreciados na reunião da Plenária, deverão ser incluídos na ordem do dia da reunião subsequente.
§3º A matéria em pauta não deliberada, permanece nas pautas das reuniões subsequentes até a sua deliberação.
§4º Por solicitação do Presidente, de Coordenador(a) de Comissão, ou de qualquer Conselheiro e, mediante aprovação da Plenária, poderá ser incluída na Pauta do dia, 
matéria relevante que necessite de decisão urgente do COMIC.

Subseção IV
Das deliberações

Art. 23 As matérias sujeitas à deliberação do COMIC deverão ser encaminhadas ao Presidente, por intermédio do(a) Conselheiro(a) interessado(a).

Art. 24 A deliberação das matérias sujeitas à votação obedecerá a seguinte ordem:
I - O Presidente concederá a palavra ao(à) Conselheiro(a), que apresentará a matéria;
II - Terminada a exposição, a matéria será colocada em discussão, podendo ser aprovada ou não.

Art. 25 Terão direito a voto os(as) Conselheiros(as) titulares e os suplentes no exercício da titularidade.

§1º Os(As) Conselheiros(as) suplentes terão direito à voz e serão chamados a votar nos casos de vacância, impedimento, suspensão ou ausência do respectivo titular.
§2º Os representantes do Poder Legislativo não terão direito a voto, somente a voz.
§3º Confi gura-se ausência o não comparecimento do(a) Conselheiro(a) à Plenária com prévia justifi cativa, por escrito, encaminhada à Presidência, observado o disposto 
no art. 15 deste Regimento.
4º Não se confi gura ausência o afastamento momentâneo do titular do recinto das sessões. 

Art. 26 As votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções, uma única vez.
§1º A recontagem de votos poderá ser solicitada por qualquer Conselheiro.
§2º Os votos divergentes deverão ser registrados na ata da reunião, a pedido dos Conselheiros que os proferirem.

Art. 27 As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos, salvo quando se tratar de decisões sobre a alteração do regimento interno, fundo, orçamento, 
quando o “quórum” mínimo será de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

Art. 28 As normas do COMIC, aprovadas em Plenária, serão publicadas no Diário Ofi cial do Município em até 10 (dez) dias úteis.

Art. 29 Ao(A) Conselheiro(a) é facultado solicitar, por escrito o reexame de qualquer norma do COMIC, justifi cando possível ilegalidade, incorreção ou inadequação 
técnica.

Art. 30 Ao(À) interessado(a) é facultado(a), até a reunião subsequente, por meio de requerimento ao Presidente, solicitar a reconsideração de deliberação registrada em 
reunião anterior, justifi cando possível ilegalidade. 

Art. 31 A representação do COMIC em eventos, reuniões, conselhos, dentre outros, será exercida pelo Presidente ou, na sua ausência, será designado pelo Presidente 
um conselheiro, em ato formal. 

Subseção V
Da ata

Art. 32 Em todas as Reuniões de Plenária Ordinária e Extraordinária, será lavrada ata, sob responsabilidade do Primeiro Secretário ou, na sua ausência, do 2º Secretário, 
com exposição dos trabalhos, conclusões e deliberações, devendo constar, pelo menos:
I - relação dos participantes, seguida do nome de cada membro com a menção da titularidade (titular ou suplente) e do órgão ou entidade que representa;
II - relação das ausências justifi cáveis, seguido do nome de cada membro com a menção da titularidade (titular ou suplente) e do órgão ou entidade que representa;
III - resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do Conselheiro e o assunto, ou sugestão apresentada;
IV - relação dos temas abordados, com indicação do responsável pela apresentação e a inclusão de alguma observação quando expressamente solicitada por Consel-
heiro;
V - as deliberações, com registro do número de votos contra, a favor e abstenções, incluindo votação nominal, quando solicitada.

§1º O(A) 1º Secretário(a) ou 2º Secretário(a), quando for o caso, responsável pela elaboração da ata, deverá encaminhá-la à Equipe Técnica para formatação e dis-
ponibilização para consulta antes da próxima Plenária.
§2º A Equipe Técnica se responsabilizará pelo envio da Ata, após sua aprovação, para publicação no Diário Ofi cial do Município e arquivamento. 
§3º A Equipe Técnica providenciará, preferencialmente, a remessa de cópia da ata, por meio eletrônico, de modo que cada Conselheiro possa recebê-la, no mínimo, 2 
(dois) dias antes da reunião em que será apreciada.
§4º As emendas e correções à ata serão encaminhadas pelo(a) Conselheiro(a) à Equipe Técnica até 24 horas do início da reunião, em que será aprovada ou não, via 
e-mail ou pessoalmente.

Seção II
Da Mesa Diretora

Art. 33 A Mesa Diretora, alternada entre a representação do Poder Público e da Sociedade Civil, será eleita pela maioria absoluta dos votos do Plenário para mandato de 
03 (três) anos, vedada a recondução. É composta pelos seguintes cargos: 
I – Presidente;
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II – Vice-Presidente;
III – 1º Secretário; 
IV - 2º Secretário; e
V – Coordenadores das Comissões Temáticas.

Art. 34 Na ausência, por escrito, do Coordenador da Comissão Temática, outro membro participará da reunião da Mesa Diretora.

Art. 35 A Mesa Diretora será eleita para um mandato de 3 (três) anos e terá como fi nalidade dirigir as atividades das Comissões do Conselho. 

Art. 36 A eleição da Mesa Diretora, deverá obedecer o disposto no art. 12 deste Regimento, salvo os membros Coordenadores das Comissões Temáticas, que serão 
escolhidos pela plenária.

Art. 37 A Mesa Diretora, na função de coordenadora das ações político-administrativas do COMIC compete:
I – observar e fazer cumprir este Regimento;
II – convocar, por meio de seu Presidente, as sessões plenárias;
III - elaborar pautas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias;
IV – encaminhar as Atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias para a Equipe Técnica do COMIC para publicação;
V - decidir acerca da pertinência e da relevância de eventos para participação do COMIC, quando convidado;
VI - dirimir confl itos de atribuições entre as Comissões Temáticas;
VII - defi nir a condução do monitoramento das deliberações da Conferência Municipal da Pessoa Idosa, levando em consideração as legislações correlatas;
VIII - discutir, preliminarmente, o planejamento estratégico do COMIC, para posterior apreciação da Plenária;
IX - decidir, ad referendum, acerca de assuntos emergenciais quando houver impossibilidade de consulta ao Plenário;
X - responder pelos assuntos administrativos, econômicos e operacionais submetidos à apreciação e deliberação do COMIC;
XI - encaminhar as solicitações, providências e recomendações determinadas pelo Plenário;
XII – examinar e decidir outros assuntos de caráter emergencial.

§1º Na reunião da Mesa Diretora, deverá ser mantida a paridade do conselho.
§2º A Mesa Diretora poderá ser ampliada, sempre que se fi zer necessário, composta pelo Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, pelos Coordenadores 
das Comissões Temáticas e por Conselheiros interessados, resguardado a paridade entre representantes do Poder Público e representantes da Sociedade Civil. 

§3º A mesa diretora se reunirá, no mínimo, uma vez por mês, antes da plenária.
§4º A mesa diretora poderá ser convocada extraordinariamente pelo Presidente para tratar de assunto de interesse comum às suas áreas de atuação.

Seção III
Da Equipe Técnica

Art. 38 O COMIC, contará com uma Equipe Técnica, diretamente subordinada à Presidência e à Plenária, para dar suporte ao cumprimento de suas competências. 

Parágrafo único. É obrigatória a cessão pela Secretaria Municipal Gestora da Política da Pessoa Idosa, compor a Equipe Técnica do COMIC, com servidores sufi cientes, 
bem como equipamentos e infraestrutura.  

Art. 39 A estrutura de cargos da Equipe Técnica será deliberada através de ato do Poder Executivo.

Art. 40  À Equipe Técnica, órgão de apoio administrativo do COMIC, compete:
I - manter cadastro atualizado das OSCs e ILPIs; 
II - articular e apoiar tecnicamente as Comissões Temáticas do COMIC;
III - executar todas as atividades de apoio administrativo, com vistas a subsidiar as realizações das reuniões Plenárias;
IV - dar suporte técnico operacional à Mesa Diretora;
V - preparar correspondências e documentos para a apreciação da Mesa Diretora, providenciando os despachos e encaminhamentos solicitados;
VI - manter agenda das reuniões das Comissões;
VII - manter arquivo das atas sínteses das comissões;
VIII - manter os registros das resoluções, pareceres, moções e outras deliberações do Plenário, providenciando publicação e encaminhamentos necessários;
IX – responsabilizar-se pelo arquivamento e conservação da documentação expedida e recebida pelo Conselho;
X – elaborar e receber a correspondência do Conselho, protocolando, tramitando e arquivando-a adequadamente;
XI – preparar reuniões e eventos promovidos pelo conselho; 
XII – participar de reuniões e eventos, quando designado pela Mesa Diretora e/ou pelo Presidente;
XIII – organizar arquivos e biblioteca administrativamente; 
XIV – realizar os atos burocráticos relativos à inscrição de entidades e organizações da pessoa idosa; 
XV – acompanhar no Diário Ofi cial do Município, as publicações de interesse do conselho; 
XVI – responsabilizar-se pelo funcionamento do COMIC.

Seção IV
Das Comissões Temáticas

Art. 41 O COMIC poderá constituir Comissões por decisão da Plenário, podendo ser PERMANENTES, que subsistem ao mandato, e/ou TEMPORÁRIAS, as que têm prazo 
determinado ou que atingem a fi nalidade para que foram criadas, sendo suas atribuições:
I – discutir, opinar e fazer proposições sobre a temática pertinente;
II – elaborar estudos e relatórios a serem apreciados e aprovados pela Plenária;
III - Sistematizar e analisar o diagnóstico das condições da Pessoa Idosa no Município; 
IV - Colaborar na realização da Conferência Municipal da Pessoa Idosa; 
V - Subsidiar o Conselho em ação deliberativa na política do idoso de Contagem e em atos normativos;
VI - Elaborar pareceres sobre assuntos que lhe forem submetidos e auxiliar relatores designados pela Plenária;
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VII – Assuntos correlatos que a Plenária entende plausível;
VIII - Deliberar sobre aprovação de projetos e planos de trabalho.

Art. 42 As matérias a serem apreciadas pela Plenária deverão, quando possível, possuir apreciação das comissões do COMIC.

Art. 43 A apreciação das Comissões Temáticas, deverão conter:
a) Histórico do fato;
b) objetivo pretendido;
c) interfaces com outras políticas;
d) legislação pertinente;
e) análise de seus elementos;
f) conclusão.

Art. 44 As Comissões, na defi nição dos mecanismos de controle e avaliação levarão em conta os instrumentos disponíveis pelo Município, podendo surgir à implantação 
de outros, dentro de um plano previamente discutido e aprovado pela Secretaria Municipal Gestora da Política da Pessoa Idosa.

Art. 45 As Comissões Temáticas serão constituídas de forma paritária e compostas, cada uma, por 03 (três) Conselheiros titulares ou na titularidade, segundo suas afi ni-
dades com os temas das respectivas Comissões. 
Parágrafo único. A correspondência entre titulares e suplentes na composição das Comissões Temáticas obedecerá à indicação da sociedade civil e do governo.

Art. 46 A qualquer Conselheiro é facultado participar das reuniões de qualquer Comissão com direito à voz.

Parágrafo único. Poderão participar das reuniões das Comissões Temáticas pessoas convidadas, a critério de cada Comissão. 

Art. 47 As reuniões das Comissões Temáticas serão públicas, para participação na condição de ouvinte, salvo quando se tratar de matéria sujeita a sigilo, na forma da 
legislação pertinente.

Art. 48 O COMIC contará com as seguintes Comissões Temáticas permanentes, com a atribuição de subsidiá-lo no cumprimento das competências referidas nas legis-
lações pertinentes e deste Regimento, de acordo com os aspectos que concernem a cada Comissão:
I -   Comissão Normativa e de Implementação da Política da Pessoa Idosa; 
II -  Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização das Organizações da Sociedade Civil e das Instituições de Longa Permanência para Idosos; 
III - Comissão de Financiamento e Orçamento da política da Pessoa Idosa no Município;
IV– Comissão Específi ca sobre o Fundo Municipal do Idoso de Contagem.

§1º O COMIC poderá constituir ou suprimir Comissões Temáticas por decisão da Plenária, sempre que se fi zer necessário.
§2º As Comissões Temáticas contarão com o apoio e acompanhamento técnico e operacional da Equipe Técnica.

Art. 49 As Comissões Temáticas apresentarão relatórios das discussões dos assuntos afetos à sua temática em forma de parecer, esboço de atos normativos ou relatóri-
os, das questões encaminhadas pela Presidência ou pela Plenária, que, posteriormente, serão submetidos à deliberação do COMIC.

Art. 50 Os Coordenadores das Comissões Temáticas exercerão esta função por um período de 03 (três) anos, não permitida a recondução. 

Art. 51 As Comissões Temáticas instalar-se-ão e discutirão as matérias que lhes forem pertinentes, com a presença de seus membros.

Art. 52 Na ausência dos membros de Comissão Temática a reunião será postergada e nova data será designada pelo Coordenador, sendo que em seu silêncio, a Mesa 
Diretora designará a data da reunião e o membro que assumirá as funções para coordenação do trabalho específi co.

Art. 53 O Conselheiro, quando convocado, deverá confi rmar a sua participação nas reuniões das Comissões Temáticas à Presidência, em até 02 (dois) dias de antecedên-
cia da reunião.
Parágrafo único – Perde o mandato, por decisão da plenária, o conselheiro que, no exercício das suas funções, renunciar ou não comparecer a 02 (duas) reuniões con-
secutivas da Comissão a que pertence ou a 03 (cinco) alternadas, salvo quando justifi cado por escrito e aprovada pela Plenária. Tal decisão será comunicada, por escrito 
ao conselheiro.

Art. 54 As Comissões do COMIC, no que for pertinente, interagirão com Comissões de outros Conselhos, visando uniformizar e defi nir áreas de competência comum ou 
especifi ca, para formulação de políticas ou normatização de ações de atendimento.

Subseção I
Dos Coordenadores das Comissões Temáticas

Art. 55  Aos Coordenadores das Comissões Temáticas, compete:
I - Elaborar e divulgar a pauta das reuniões da Comissão à Mesa Diretora;
II -  coordenar reuniões da Comissão;
III - Assinar as Atas das reuniões e das propostas, pareceres, memórias, notas e recomendações e demais documentos elaborados pela Comissão e relatá-las em 
Plenária;
IV - Pleitear junto à Equipe Técnica do COMIC os recursos necessários ao funcionamento técnico-operacional da respectiva Comissão;
V – Estabelecer nova data de reunião da Comissão na ausência dos demais membros. 

Art. 56 As decisões da Comissão serão tomadas por maioria simples de votos, sendo que em caso de empate, o Coordenador possui voto de desempate.

Subseção II
Comissão Normativa e de Implementação da Política da Pessoa Idosa
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Art. 57 – Compete à Comissão Normativa e de Implementação da política da Pessoa Idosa:
I - normatizar ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da política da Pessoa Idosa no Município, exercendo suas funções num 
relacionamento ativo e dinâmico com os órgãos gestores, resguardando-se as respectivas competências;
II - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito à promoção, proteção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa;
III – Discutir planos de aplicação e instrumentos de gestão da Política Municipal da Pessoa Idosa;
IV - avaliar, propor e revisar toda regulamentação relativa ao COMIC;
V - acompanhar o cumprimento das deliberações aprovadas nas Conferências.

Subseção III
Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização das Organizações da Sociedade Civil - OSCs e das Instituições de Longa Permanência – ILPIs

Art. 58 Compete à Comissão de Inscrição, acompanhamento e Fiscalização das Organizações da Sociedade Civil e das Instituições de Longa Permanência para Idosos – 
ILPIs: 

I - Fiscalizar as entidades e organizações não governamentais e governamentais, assim como as ILPIs, segundo princípios e diretrizes das legislações pertinentes;
II – defi nir os critérios de inscrição das OSCs, assim como as ILPIs no município, conforme estabelecidos pelo Conselho Nacional da Política do Idoso e as legislações 
pertinentes;
III - fi scalizar e orientar as OSCs, assim como as ILPIs dentro do município;
IV – construir/atualizar o Manual de Procedimentos administrativos/normativos para deferimento, indeferimento, suspensão e cancelamento de Inscrição no conselho, 
bem como documentação necessária para certifi cação;
V - monitorar a execução de serviços da Pessoa Idosa no município, por meio de visitas às entidades e elaboração de relatórios a posteriori;
VI - contribuir na análise e emissão de parecer sobre solicitação de inscrição e renovação de documentos das entidades junto ao conselho;
VII - implementar e orientar processos de formação continuada e socialização de conhecimentos para entidades e organizações não governamentais e governamentais, 
assim como das ILPIs.

Art. 59 A validade do atestado de funcionamento concedido pelo COMIC às ILPIs deverá ser vinculado com o alvará sanitário da Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Município.

Subseção IV
Comissão de Financiamento e Orçamento da Política da Pessoa Idosa no Município

Art. 60 Compete a Comissão de Financiamento e Orçamento da Pessoa Idosa no Município:
I - monitorar e fi scalizar a utilização dos recursos da Política Municipal da Pessoa Idosa;
II - discutir e emitir parecer à proposta orçamentária dos recursos destinados às ações da Pessoa Idosa no Município, tanto os recursos próprios quanto os oriundos de 
outras esferas de governo;
III – Outras atribuições correlatas.

Seção V
Comissão Específi ca sobre o Fundo Municipal do Idoso de Contagem
Art. 61 Compete à Comissão Específi ca sobre o Fundo Municipal do Idoso de Contagem:

I - acompanhar, monitorar, avaliar e deliberar a execução, desempenho e resultados fi nanceiros do Fundo Municipal do Idoso de Contagem; 
II - avaliar e emitir parecer acerca dos balancetes mensais e o balanço anual do Fundo Municipal do Idoso;
III – Fazer plano de ação de alocação de recursos para o Fundo; 
IV – Emitir parecer sempre que solicitado pela Diretoria ou pela Plenária. 

Art. 62 A deliberação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso pelo COMIC deverá basear-se em processo de análise técnica contendo os seguintes conteúdos: 
I - características do programa, projeto, serviços, benefícios e outros;
II - metas e resolutividade;
III - cronograma de desembolso fi nanceiro;
IV - parecer técnico, sendo que havendo necessidade, a Comissão poderá solicitar um parecer de assessoria técnica;
V - plano de aplicação de recursos.

Art. 63 Os processos serão encaminhados à Mesa Diretora do COMIC que providenciará, junto à Comissão, as apreciações necessárias;

Parágrafo único. A Comissão disporá, de no máximo, 30 (trinta) dias, podendo nesse ínterim solicitar esclarecimentos.

Art. 64 Os processos que impliquem em liberação de recursos deverão possuir análise técnico-fi nanceira por parte da contabilidade, antes de submetidos a apreciação 
da plenária.

CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA PLENÁRIA

Seção I
Do Presidente

Art. 65 Compete ao Presidente do COMIC:
I - cumprir e fazer cumprir as decisões da Plenária;
II - representar judicial e extrajudicialmente o COMIC;
III - representar o COMIC nas atividades de caráter permanente;
IV - Destituir os membros faltantes, nos termos do art.73 deste Regimento, de acordo com decisões da plenária;
V – Comunicar à(s) instituições a destituição de membros por ela (s) indicados;
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VI – Convocar suplente(s);
VII – Homologar os nomes dos integrantes de Comissões;
VIII – Submeter à apreciação da plenária as contas do Fundo Municipal do Idoso, apresentado pela respectiva Comissão;
IX - convocar, presidir, coordenar e manter a boa ordem nas reuniões do Conselho;
X - submeter a Pauta da reunião elaborada pela Mesa Diretora à aprovação da Plenária;
XI - discutir e votar as matérias em igualdade de condições com os demais conselheiros;
XII - exercer o voto de qualidade, no caso de persistência de empate;
XIII - baixar atos decorrentes de deliberações do COMIC;
XIV - delegar competências, desde que previamente submetidas à aprovação da Plenária;
XV - decidir sobre as questões de ordem;
XVI – submeter, à apreciação da Plenária, a programação orçamentária e a execução físico fi nanceira do Conselho e das políticas públicas do Município;
XVII - assinar atos normativos e outros atos inerentes ao Conselho;
XVIII - desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das atividades da Equipe Técnica;
XIX – divulgar matérias deliberadas pelo Conselho;
XX – decidir acerca de assuntos emergenciais quando houver impossibilidade de consulta a plenária e aos demais membros da mesa diretora, “ad referendum”, subme-
tendo sua decisão à Mesa Diretora e à Plenária na reunião seguinte;
XXI - dar encaminhamento às denúncias recebidas no Conselho;
XXII – desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das atividades da Mesa Diretora;
XXIII – Exercer outras funções defi nidas em Lei ou regulamento.

Art. 66 A questão de ordem, é direito exclusivamente ligado ao cumprimento dos dispositivos regimentais e legais, cabendo ao Presidente avaliar a pertinência de 
acatá-la ou não, ouvindo-se a Plenária, em caso de confl ito com a proposta do requerente.

Seção II
Do Vice-presidente

Art. 67 Compete ao Vice-presidente do COMIC:
I - substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausências;
II - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições;
III - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela Plenária;
IV - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo (a) Presidente.

Seção III
Do 1º Secretário

Art. 68 Compete ao 1º Secretário (a) do COMIC:
I – Agendar e organizar as reuniões; 
II - secretariar os serviços e Reuniões da Mesa Diretora;
III - assessorar o (a) Presidente nos assuntos pertinentes ao Conselho;
IV – Controlar a presença dos membros que deverão ser substituídos por faltas;
V - secretariar as sessões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias; 
VI - lavrar as atas de reuniões das Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, e encaminhar à Equipe Técnica para publicação e arquivamento.

Seção IV
Do 2º Secretário

Art. 69 Compete ao 2º Secretário (a) do COMIC:
I - substituir o 1º Secretário (a) em seus impedimentos ou ausências;
II - auxiliar o 1º Secretário (a) no cumprimento de suas atribuições;
III - secretariar as reuniões da Mesa Diretora, sessões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, nos impedimentos ou ausências do 1º Secretário;
IV - lavrar as atas de reuniões das Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, na ausência do 1º Secretário e encaminhar à Equipe Técnica para publicação e arquivamento.
Seção V
Dos Conselheiros

Art. 70 São atribuições dos Conselheiros: 
I - requerer decisão de matéria em regime de urgência, a qual será submetida à aprovação da Plenária;
II - propor a instituição de Comissões Temáticas, bem como indicar nomes para as suas composições;
III - votar os encaminhamentos apresentados pela Mesa Diretora e Comissões Temáticas;
IV - propor à Plenária a solicitação de esclarecimentos a serem prestados por pessoas físicas ou jurídicas, acerca de assuntos afetos à competência do COMIC;
V - justifi car as faltas quando ocorrerem ao COMIC;
VI - Informar e solicitar ao seu suplente que o substitua na sua ausência;
VII - solicitar à Equipe Técnica, através de ofício ao (a) Presidente do COMIC, as informações que julgarem necessárias para o desempenho de suas funções;
VIII - participar de eventos representando o COMIC, quando devidamente autorizado pelo Presidente;
IX - manter a Equipe Técnica informada sobre as alterações dos seus dados pessoais;
X - participar da Cerimônia Ofi cial de Posse no COMIC;
XI - assinar as Atas das reuniões;
XII – propor convocações de sessões extraordinárias;
XIII -  proferir declarações de voto quando assim o desejar;
XIV - pedir vista de processo em discussão, apresentando parecer e devolvendo-o no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
XV - solicitar ao Presidente, quando julgar necessário, a presença em sessão, do postulante ou de titular de qualquer órgão informante para as entrevistas que se fi zer-
em indispensáveis;
XVI - propor emendas ou reformas no Regimento do COMIC;
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XVII - votar e ser votado para cargos do Conselho;
XVIII - exercer outras atribuições no âmbito de sua competência, que lhes sejam designadas pelo Presidente ou pela Plenária;
XIX - solicitar à Presidência do COMIC a inclusão, na agenda dos trabalhos, de assuntos que deseja discutir;
XX - assinar os atos e pareceres dos processos em que for relator;
XXI - declarar-se impedido de proceder a relatoria e participar de comissões, justifi cando a razão do impedimento;
XXII - apresentar, em nome da comissão, voto, parecer, proposta ou recomendação por ele defendida;
XXIII - fornecer à Equipe Técnica do Conselho todos os dados e informações a que tenha acesso ou que se situem nas respectivas áreas de sua competência, sempre que 
o julgar importante para as deliberações do Conselho, ou quando solicitado pelos demais membros;
XXIV - apresentar moções, requerimento ou proposições sobre assuntos de interesse da Política da Pessoa Idosa;
XXV - deliberar sobre propostas, pareceres e recomendações emitidas pelas comissões ou conselheiros, bem como relatórios de visitas técnicas à  OSC, assim como ILPIs 
do Município;
XXVI - participar de eventos de capacitação e aperfeiçoamento na área da política da Pessoa Idosa, mantendo-se atualizado.

§1º Os Conselheiros deverão portar crachá nas reuniões ordinárias e extraordinárias, assim como em reuniões e eventos externos, para a devida identifi cação.

§2º O exercício de conselheiro terá prioridade sobre qualquer cargo ou função pública, sendo consideradas justifi cadas as ausências ao serviço quando em atividades 
solicitada pelo COMIC.

Art. 71 Na impossibilidade da presença do conselheiro na cerimônia designada para posse, essa se dará na 1ª plenária após a cerimônia, sob pena de perda da vaga 
como conselheiro.

Art. 72 É facultado ao conselheiro participar das reuniões das Comissões das quais não é membro, com direito a voz.

Art. 73 Perde o mandato, por decisão da plenária, o conselheiro que, no exercício das suas funções, renunciar ou não comparecer a 03 (três) reuniões plenárias consec-
utivas ou a 05 (cinco) alternadas, salvo quando justifi cado por escrito e aprovada pela Plenária. Tal decisão será comunicada, por escrito ao conselheiro. 

§1º Também perde o mandato o conselheiro que desligar-se da entidade de representação ou do órgão governamental.

§2º A Presidência do COMIC comunicará, por escrito, ao órgão ou entidade de representação, as ausências injustifi cadas de seu representante e quando for o caso, 
solicitará a sua substituição.

TÍTULO III
DO PROCESSO DE ELEIÇÃO E INDICAÇÃO E DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS

Art. 74 O COMIC convocará, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término dos mandatos, a eleição dos representantes não governamentais, mediante edital 
específi co, publicado no Diário Ofi cial e em pelo menos um jornal de grande circulação no município, nomeando uma Comissão Eleitoral responsável pelo processo. 
§ 1º Os representantes não governamentais do COMIC serão eleitos em assembleia geral, com registro em ata;
§ 2º Participam do processo de eleição dos representantes da sociedade civil, na condição de candidata ou eleitora, as instituições, grupos de convivência que prestam 
serviços ou atividades voltadas para o serviço de atendimento a população idosa do município e ILPIs fi lantrópicas e que tenham registro no COMIC.
§ 3º O mandato dos Conselheiros é de 3 (três) anos, admitindo-se uma recondução consecutiva. 
§ 4º As instituições eleitas para comporem o COMIC indicarão os seus representantes por escrito.

Art.75 Para cada conselheiro titular será escolhido simultaneamente um suplente. 

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 76 Os casos omissos, não previstos neste Regimento, serão dirimidos, na forma da Lei, pela Plenária do COMIC.

Art. 77 O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação e poderá ser alterado de acordo com o art. 27 deste Regimento.

Parágrafo único. As alterações regimentais terão efi cácia na publicação.

Art. 78 O servidor público da administração direta, indireta ou fundacional que presta serviços temporários ao COMIC, membro do Colegiado ou não, terá suas faltas 
justifi cadas junto ao órgão ou entidade em que se encontra lotado, pelo tempo necessário à realização das atividades ou tarefas a que for designado, com seu manifes-
to consenso.

Parágrafo único. O desempenho desta atividade não prejudicará direitos a que faça jus no exercício de suas funções institucionais na origem.

Art. 79 Os conselheiros não receberão qualquer renumeração por sua participação no Colegiado e seus serviços prestados serão considerados, para todos os efeitos, 
como de interesse público e relevante valor social.

Art. 80 Em caso de extinção do Conselho, o patrimônio a ele destinado será transferido ao seu substituto legal ou, na falta deste, ao Município.

Art. 81 O presente Regimento Interno será submetido a revisão trienal, após sua aprovação.

Art. 82 Revogam-se as disposições em contrário. 

Referências Bibliográfi cas da Proposta do Regimento Interno:
Lei Municipal 5028, de 3 de outubro de 2019;
Lei Municipal 4458, de 01 de junho de 2011.
Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.
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Lei Federal nº: 8842, de 4 de Janeiro de 1994;
Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014.

Contagem, 18 de dezembro de 2020.

MARCOS WELLERSON PEREIRA
PRESIDENTE – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM

Ata da centésima nonagésima terceira reunião ordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem, realizada no dia 12 de dezembro de dois mil e 
dezenove, na casa dos conselhos, situada na Av. José Faria da Rocha,1016,no bairro Eldorado na cidade de Contagem, reuniu-se a casa dos conselhos para dar cum-
primento a seguinte pauta: 1) oração, 2) apresentação do coral Vozes de Águia, 3) leitura e aprovação das atas: 191ª e 192ª, 4) Comissão Normativa e Fiscalizadora, 5) 
Comissão do Fundo Municipal do Idoso, 6) Informes, 7) confraternização. Estando presentes, Conselheiros governamentais: Eloísa Ferreira Horta – Secretaria Municipal 
de Educação, Célio Pereira Soares e Kelly Cristina Gomes Ribeiro – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – TRANSCON, Maria Fontana Cardoso Maia e Marcos 
Wellerson Pereira – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, representantes da sociedade civil: José Francisco dos Santos – Lar Dom Paulo, Deniza Pereira 
da Silva Araújo – Núcleo de Incentivo a Cidadania – NIC, Joaquim Gomes de Fátima e Geraldo Pereira Pinto – Sociedade São Vicente de Paula – Conselho Particular São 
Caetano, Elizabeth Maria de Souza – Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré – Fonte de Vida. Convidados e Colaboradores: Maria José Caetano de Morais – ASCO-
BEV, José Aloizio Gome de Castro, Elicímara Pacheco Ferreira, Cláudia Machado e Hussein Moreira – Cruz Vermelha Brasileira – MG, Maria Auxiliadora de S. – Portal da 3ª 
Idade, Zoraida Antônio E.– UNAI – PUC – Contagem, Maria Dalva S. Santana – OAB Contagem com Idoso, Kelly G. Sena da Silva e Vanessa M.  – Juntos por Contagem, 
Lucélia de Paula G. Silva – Grupo Viver Primeira Igreja Batista do Eldorado, Ciro José Araújo – Liderança Industrial, Neusa Matos de Oliveira e Johnathan Rodrigues Lima 
– Paróquia Anglicana São Miguel Arcanjo, equipe técnica do Comic: Daniel Gomes, Félix Mendonça, Míriam Simões e Vânia Ferreira. Dando início a plenária o presidente 
Marcos Wellerson deu boas vindas aos presentes e solicitou que todos fi cassem de pé para que fi zessem a oração do Pai Nosso. Após a conselheira e primeira-secretária 
do comic, Sra Deniza fez a leitura das atas 191 e 192, sendo ambas aprovadas sem ressalvas. Em seguida o presidente passou a pauta da comissão normativa e fi s-
calizadora, solicitando que a técnica do conselho Vânia informasse as instituições que fi zeram o requerimento de registro no COMIC, a técnica Vânia informou que 3 
instituições fi zeram a solicitação, sendo elas: Associação Juntos Por Contagem, Paróquia Anglicana de Contagem e Cruz Vermelha Brasileira/MG, cada instituição teve 
seu representante que explicou a proposta e o trabalho realizado de sua OSC, após as apresentações o presidente colocou em votação, sendo todas aprovadas sem res-
salvas. Dando prosseguimento o presidente passou a pauta da Comissão do Fundo Municipal do Idoso, que trouxe o informe a todos os presentes, do edital 002/2019 
em aberto para chamamento público da universalidade, o mesmo foi publicado no diário ofi cial na data de 06 de dezembro de 2019, a técnica Míriam esclareceu 
dúvidas colocadas sobre o edital, falando que o mesmo era um edital competitivo, solicitando que caso qualquer OSC tivesse dúvidas que entrasse em contato com o 
conselho. Após os esclarecimentos o presidente solicitou ao coral Vozes de Águia, composto por pessoas idosas da instituição NIC Núcleo de Incentivo a Cidadania, que 
fi zesse a apresentação, nesse momento as pessoas idosas subiram ao palco e abrilhantou a plenária com uma belíssima apresentação, sendo aplaudido de pé por todos 
os presentes. Em seguida foi realizada a confraternização com a entrega do amigo-oculto. Não tendo nada mais a tratar, eu Míriam Paula Soares Simões, técnica do 
COMIC, encerro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros.

Ata da centésima nonagésima quarta reunião ordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem, realizada no dia 13 de Fevereiro do ano de dois mil e 
vinte, reuniu-se o Conselho para dar cumprimento a seguinte pauta: 1) Oração; 2) Mensagem; 3) Leitura e aprovação da ata 193 ª; 4) Comissão do Fundo Municipal 
do Idoso; 5) Comissão Normativa e Fiscalizadora; 6) Selo da Empresa Amiga da Pessoa Idosa; 7) Informes. Na composição da mesa estavam presentes conselheiros(a): 
Governamentais: Karla Geovani Silva Marcelino – Secretaria Municipal de Saúde, Marcos Wellerson Pereira – Gestor da Casa dos Conselhos, Secretaria de Humanos e 
Cidadania. Maria Fontana Cardoso Maia Superintendente de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Marcelo Lino – Secretário da Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania e Kelly Regina de Jesus Oliveira – Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Célio Pereira Soares – TRANSCON  – Luciano A. Silva Secretária Municipal de 
Fazenda; Sociedade Civil: Deniza Pereira Da Silva Araújo – Núcleo de Incentivo a Cidadania – NIC, José Francisco dos Santos – Lar Dom Paulo, Joaquim Gomes de Fátima, 
Geraldo Pereira Pinto (Suplente) – Sociedade São Vicente de Paula – Conselho Particular São Caetano, Elizabeth Maria de Souza Guimarães – Associação Assistencial Lar 
Maria de Nazaré – Fonte de Vida, Sidney Fernandes Fonseca – CEPA, Fabiane Batista Ramos – Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem. Colaboradores e convida-
dos: Ana Lúcia de Oliveira – Assessora Jurídica do COMIC,  Arceli Chaves – Assessor Contábil da Casa dos Conselhos e as técnicas  Vânia Ferreira e Míriam Simões COMIC, 
Lizia Valeria Almeida R. – Lar Dom Paulo, Lauriza Afonso dos Santos – Êxitos, Mouzart Afonso Brito – Êxitos, Patrícia Viegas Silva – CDM Cooperação e Desenvolvimento, 
Marcos Gomes –Instituição de Longa Permanência  Dona Nana, Elen Prates de Souza – Instituto de Defesa Coletiva, Luciana M. Rolim – Conselho de Saúde do Riacho, 
Maria Auxiliadora da Silva Rocha – Portal da Melhor Idade..Dando início a plenária o presidente Marcos Wellerson deu boas vindas a todos (as) os(a) convidados(a) e 
conselheiros(a) presentes. Em seguida o conselheiro Célio conduziu a oração, o presidente Marcos, solicitou a conselheira Karla que fi zesse a leitura da ata 193ª a qual 
foi aprovada sem ressalvas. Sequenciando a leitura da ata o presidente Marcos Wellerson, fez a leitura de uma mensagem em Moção de Falecimento, a mãe de Deniza 
Conselheira, a senhora Luiza Alves, e ao irmão do vereador Arnaldo de Oliveira, Aloiso de Oliveira, posteriormente solicitou a todos(a)  os(a) presentes que fi cassem de 
pé e fi zessem 01(um) minuto de silêncio em favor das famílias enlutadas. Em seguida foi dado a palavra para o contador da Casa dos Conselhos, Sr Arceli que falou 
a respeito do extrato bancário do Fundo, informando que atualmente o saldo das instituições mais as provisões somam-se um saldo bancário em 31/12/2019 de R$ 
8.551.175,79 (oito milhões, quinhentos e cinquenta e hum mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) disse também que para o próximo chamamento 
público tem um quantitativo de R$ 1.183.865,66 (Hum milhão cento e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). O presidente 
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Marcos esclarece os questionamentos a respeito do diagnostico do COMIC, afi rma que Sr Arceli fez uma negociação brilhante com a empresa responsável por realizar 
o diagnostico, que será a Fundação João Pinheiro e que recebeu um desconto signifi cativo para execução do serviço. A técnica Míriam, esclareceu sobre as propostas 
apresentadas das distintas empresas e que somente com a dispensa que foi possível dar prosseguimento. O presidente informou a prorrogação no prazo para entrega 
dos projetos que será dia 28/02/2020, logo após a técnica Míriam solicitou aos(a) conselheiros presentes que se dispusessem a formar uma comissão de seleção para 
avaliação dos projetos referente ao edital 02/2019 chamamento público, protocolados no COMIC, fi cando defi nido que a comissão será de 03(três) representantes do 
governos e 03(três) representantes da sociedade civil, sendo o governo titular: Luciano Antônio da Silva, Maria Fontana Cardoso Maia, Karla Geovanni Silva Marcelino e 
como suplente Marcos Wellerson Pereira, a sociedade civil teve a seguinte composição: Titulares: Joaquim Gomes de Fátima, Sidney Fernandes Fonseca, Elizabeth Maria 
de Souza Guimarães, e a suplente Deniza Pereira da Silva Araújo. Dando prosseguimento a pauta o sr presidente Marcos Wellerson, passou a palavra para técnica Vânia 
da Comissão Normativa e Fiscalizadora que informou ter (07) sete instituições requerendo a renovação do atestado junto ao conselho, sendo: Lar Dom Paulo, aprovado 
pelos conselheiros por unanimidade, Instituto de Defesa Coletiva, aprovado por unanimidade, Comunidade ABBA Pai, aprovado por unanimidade, Instituto Anglica-
no de Minas Gerais, aprovado por unanimidade, Exitus Instituto Socioambiental, que teve seu atestado aprovado por unanimidade, Casa de Repouso Dona Naná, foi 
sugerido que o atestado tivesse validade de 01 ano, por ter sido identifi cado em visita técnica a necessidade de adequação no espaço físico, em processo de regular-
ização junto a Vigilância Sanitária, Vânia falou da irregularidade da instituição em abrigar as pessoas com distúrbio psiquiátrico com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 
E que caberá a instituição resolver esta situação em caráter emergencial pois coloca em risco a convivência com os(as) usuários(a). Sendo aprovado por unanimidade 
com as ressalvas, para 01 (hum) ano e por fi m, o presidente Marcos, falou a respeito do Selo Empresa Amiga da Pessoa Idosa, disse já ter sido publicado e solicitou 
a formação de uma comissão para discutir os critérios para a efetivação do selo na cidade. A comissão foi formada pelos seguintes conselheiros: Marcos Wellerson, 
Fontana, Célio, Karla, Deniza, Francisco e Sidney. No apoio Vânia Ferreira, Míriam Simões dra. Ana Lúcia, Felício Mendonça. Foram feitas as justifi cativas de ausência da 
Sra Carla Francione que está em período de férias e do Sr. Arnaldo de Oliveira em virtude de incompatibilidade de agenda, em seguida foram apresentados os informes: 
O conselheiro Célio falou a respeito da importância da renovação da credencial e que a TRANSCON tem feito parcerias com as ILPS e realizando as renovações, disse 
também que a validade é de quatro anos em todo território Nacional. Posteriormente falou a respeito da valorização da pessoa idosa por meio da cultura. Sem mais a 
tratar eu Deniza Pereira da Silva Araújo, lavro esta ata que após ser lida e aprovada pelos (as) conselheiros (as) será assinada pelos(as) mesmos(as).

Ata da centésima nonagésima quinta reunião ordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem, realizada no dia 12 de março do ano de dois mil e 
vinte, reuniu-se o Conselho para dar cumprimento a seguinte pauta: 1) Oração; 2) Leitura e aprovação da ata 194 ª; 3) Comissão do Fundo Municipal do Idoso; 4) Co-
missão de Registro; 5)Informes. Na composição da mesa estavam presentes conselheiros(a): Governamentais: Marcos Wellerson Pereira – Gestor da Casa dos Conselhos, 
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Maria Fontana Cardoso Maia Superintendente de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Marcelo Lino – Secretário da Secreta-
ria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e Kelly Regina de Jesus Oliveira – Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Célio Pereira Soares – TRANSCON  – Lucia-
no A. Silva Secretária Municipal de Fazenda; Gabriela Perez Diniz – Câmara Municipal de Contagem. Sociedade Civil: Deniza Pereira Da Silva Araújo – Núcleo de Incentivo 
a Cidadania – NIC, Gleyson Anderson Ferreira – Associação Diaconia da Pessoa Idosa – Lar Dom Paulo, Joaquim Gomes de Fátima, Geraldo Pereira Pinto (Suplente) – 
Sociedade São Vicente de Paula – Conselho Particular São Caetano, Elizabeth Maria de Souza Guimarães – Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré – Fonte de Vida. 
Colaboradores e convidados: Ana Lúcia de Oliveira – Assessora Jurídica do COMIC e as técnicas Vânia Ferreira e Míriam Simões COMIC,  Luciana M. Rolim – Conselho de 
Saúde do Riacho, Maria Auxiliadora da Silva Rocha – Portal da Melhor Idade, Maria Dalva Silva – OAB Contagem, Lucélia de Paula – Grupo Viver, Zoraida Esper – UNAI 
PUC, Aline Seone – CeMais. Dando início a plenária o presidente Marcos Wellerson deu boas vindas a todos (as) os(a) convidados(a) e conselheiros(a) presentes. Em 
seguida foi proferida a oração do Pai Nosso, o presidente Marcos, solicitou a conselheira Deniza que fi zesse a leitura da ata 194ª a qual foi aprovada sem ressalvas. 
Dando início ao plenário o presidente Marcos Wellerson fala sobre o chamamento público em andamento, da universalidade, agradece o empenho da sociedade civil na 
análise dos projetos e reforça a presença do governo, pois a análise depende da paridade, lembra que as análises precisam ser feitas com muito cuidado, considerando 
que este é um chamamento competitivo, lembrando que deve sempre ser observado o princípio da economicidade. Informa que devido ao número de projetos que 
participaram do pleito, será necessário adiar o resultado para o dia 23 de março de 2020, foram 28 projetos recebidos e até o momento 17 foram avaliados, o con-
selheiro e vice-presidente do conselho Sr. Joaquim Gomes faz a consideração que é triste ver uma OSC que não é aprovada por motivos banais, tais como não fazer a 
leitura correta do edital, deixando de atender requisitos fundamentais e que são classifi catórios, lembrando que o edital é uma lei até que o certame dure, ressalta que 
projetos bem escritos foram indeferidos por falta de leitura do edital, gostaria muito que nos próximos  editais as OSCs fi cassem mais atentas ao edital, o presidente 
Marcos completa dizendo que o Comic já fez capacitações sobre projetos e através do Comic em diálogos também  houve informações que priorizassem os projetos, 
acrescentando que entre o fi nal do mês de março e início do mês de abril será apresentado o edital para CAC. Em seguida, o presidente colocou para referendar a 
inscrição das instituições Orquestra Jovem de Contagem e Associação Remanescentes, o que foi aprovado por unanimidade. Logo após, a técnica Vânia falou sobre a 
proposta do Fórum de Contagem em realizar atendimento todas as sextas-feiras com mediação de confl itos, pessoas idosas e ou familiares as quais estão vivenciando 
confl itos no contexto familiar. Passando aos informes o presidente deu retorno sobre o Comic em Diálogos 3 “Contabilidade a Serviço do Social” que aconteceu no dia 
10/03/2020 às 10h00min no auditório da Faculdade Una, agradeceu os participantes, dizendo que logo faremos o Comic em Diálogos 4, de acordo com as demandas 
que forem se apresentando no conselho. Sem mais a tratar eu Deniza Pereira da Silva Araújo, lavro esta ata que após ser lida e aprovada pelos (as) conselheiros (as) será 
assinada pelos(as) mesmos(as).
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Transcon

TERMO DE APOSTILAMENTO

I - CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 032/2018
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Administrativo n° 045/2018/TRANSCON Pregão Presencial nº 010/2018.
III – CONTRATADA: Método Móbile Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 07.343.712/0001-52.
IV – OBJETO: alteração da razão social da empresa para: Móbile Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda – EPP.
V - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65 da Lei 8.666/93.

Contagem, 04 de dezembro de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente - TransCon

Portaria TransCon nº.  072 de 18 de DEZEMBRO de 2020

Designa o setor de atuação da servidora nomeada para cargo em comissão lotada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, conforme 
determinado no Ato Administrativo nº 26.160, publicado no Diário Ofi cial do Município em 05 de novembro de 2020.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TRANSCON, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar nº 4.043/06,

CONSIDERANDO, o Decreto nº 438, de 20 de março de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Conta-
gem – TransCon, delimitando as competências e atribuições de suas unidades, as defi nições e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos, e dá outras providências,

CONSIDERANDO o Administrativo nº 26.160, do Prefeito de Contagem, publicado em 05 de novembro de 2020, no Diário Ofi cial de Contagem – Edição 4938, que 
nomeou servidora para cargo em comissão lotada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, e determinou que o respectivo setor seria 
especifi cado por Portaria do Presidente da TransCon,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designada a servidora Gabrielly Pinheiro Bispo Coelho, Matrícula nº 10286-1, nomeada para o cargo em comissão DAM-1 por meio do Ato Administrativo 
nº 26.160 do Prefeito de Contagem, publicado em 05 de novembro de 2020 no Diário Ofi cial de Contagem – Edição 4938,  para exercer suas atribuições de assesso-
ramento junto à Assessoria Jurídica da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, cujas atribuições encontram-se defi nidas no art. 7º do 
Decreto Municipal nº 438, de 20 de março de 2018, assim como em demais legislações correlatas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 05 de novembro de 2020.

Contagem,18 de dezembro de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Portaria TransCon nº.  073 de 18 de DEZEMBRO de 2020

Designa o setor de atuação da servidora nomeada para cargo em comissão lotados na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, con-
forme determinado no Ato Administrativo nº 26.254, publicado no Diário Ofi cial do Município em 01 de dezembro de 2020.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TRANSCON, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar nº 4.043/06,
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CONSIDERANDO, o Decreto nº 438, de 20 de março de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Conta-
gem – TransCon, delimitando as competências e atribuições de suas unidades, as defi nições e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos, e dá outras providências,

CONSIDERANDO o Administrativo nº 26.254, do Prefeito de Contagem, publicado em 01 de dezembro de 2020, no Diário Ofi cial de Contagem – Edição 4955, que 
nomeou servidoras para cargo em comissão lotados na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, e determinou que os respectivos seto-
res seriam especifi cados por Portaria do Presidente da TransCon,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designada a servidora Dayse Sales Rosa, Matrícula nº 10110-7, nomeada para o cargo em comissão DAM-6 por meio do Ato  Administrativo nº 26.254 do 
Prefeito de Contagem, publicado em 01 de dezembro de 2020 no Diário Ofi cial de Contagem – Edição 4955, para exercer suas atribuições de assessoramento junto à 
Divisão de Gestão de Pessoas da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, cujas atribuições encontram-se defi nidas no art. 24 do Decreto 
Municipal nº 438, de 20 de março de 2018, assim como em demais legislações correlatas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de dezembro de 2020.

Contagem, 18 de dezembro de 2020. 

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Câmara Municipal

Resolução n° 004/2020.
Aprova integralmente e sem ressalvas, o Parecer Prévio   
do  Tribunal  de  Contas  do  Estado de  Minas  Gerais,  
relativas ao Exercício Financeiro de 2018.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, especifi camente a prevista no artigo 72, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março 
de 1990, aprovou e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica aprovado, integralmente e sem ressalvas, o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que considerou regular e sem ressalvas as 
Contas do Município de Contagem, relativas ao Exercício de 2018.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio 1º de janeiro, em Contagem, em 8 de dezembro de 2020.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-Vice Presidente-
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