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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.966, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

     DECRETA:

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

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

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 14.563,14

1.07.1.04.122.0001.2132.33904000.0100 154.832,33

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 15.222,18

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 584,70

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 21.015,08

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 6.055,81

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 200,00

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 14.201,92

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 9.334,27

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 6.018,53

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 17.690,95

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 3.792,74

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 382,57

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 89.003,01

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 17.618,70

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 5.343,71

1.01.1.01.031.0058.2062.33903900.0100 108.925,92

TOTAL                 484.785,56 

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

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

1.01.1.01.031.0058.2061.31901100.0100 14.563,14

1.07.1.04.122.0001.2132.33903900.0100 154.832,33
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1.01.1.01.031.0058.2062.31901300.0100 15.222,18

1.01.1.01.031.0058.2062.31901600.0100 584,70

1.01.1.01.031.0058.2062.31909400.0100 21.015,08

1.01.1.01.031.0058.2062.31911300.0100 6.055,81

1.01.1.01.031.0058.2062.33900800.0100 200,00

1.01.1.01.031.0058.2062.33903000.0100 14.201,92

1.01.1.01.031.0058.2062.33903400.0100 9.334,27

1.01.1.01.031.0058.2062.33903600.0100 6.018,53

1.01.1.01.031.0058.2062.33904000.0100 17.690,95

1.01.1.01.031.0058.2062.33904600.0100 3.792,74

1.01.1.01.031.0058.2062.33904900.0100 382,57

1.01.1.01.031.0058.2062.33909300.0100 89.003,01

1.01.1.01.031.0058.2062.44905200.0100 17.618,70

1.01.1.01.031.0058.2063.44905100.0100 5.343,71

1.01.1.01.031.0058.2062.31901100.0100 108.925,92

TOTAL                 484.785,56 

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

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

     Palácio do Registro, em Contagem, 23 de dezembro de 2020.
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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico número 063/2020 – Processo Administrativo número 181/2020 – tipo maior desconto, destinado ao registro de Preços para futuras e eventuais con-
tratações de empresa distribuidora, fornecedora ou do comércio varejista de combustíveis automotivos, para o fornecimento contínuo e fracionado de gasolina comum 
TIPO C, etanol hidratado combustível, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10. Marcado para o dia 12/01/2021 – 09h00min Đ licitação acesso número 851251.
Todas as informações estão inseridas nos sites www.licitacoes-e.com.br e/ou www.contagem.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31)3352-5138. Contagem, 
22/12/2020 – Equipe de Pregões. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Gabinete do Secretário de Administração 
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 038/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 116/2020 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICO.

Considerando o OFÍCIO SEDUC GAB NÚMERO 1.203/2020, de 18/12/2020, que solicita a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico número 038/2020, Processo Administrativo 
número 116/2020, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICO, DECIDO:

Ante a Supremacia da Administração Pública na condução e no encerramento dos procedimentos licitatórios, com fundamento no artigo 49, caput, da Lei n.º 8.666/93, 
bem como em atenção à prerrogativa de autotutela que lhe faculta revogar seus próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade, com fulcro no artigo 53, 
da Lei n.º 9.784/99, e na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, REVOGO os atos do certame licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 038/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO NÚMERO 116/2020, DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICO.

Em obediência ao parágrafo 3º, do artigo 49, da Lei n.º 8.666/93, que determina que em caso de desfazimento de processo licitatório deve ser assegurado o contradi-
tório e a ampla defesa, concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do presente ato, que se dará através da publicação no Diário Oficial de Conta-
gem, para interposição de eventual recurso administrativo, nos termos a alínea “c”, inciso I, do artigo 109, da Lei n.º 8.666/93.

Decorrido o prazo sem manifestação de eventual interessado, arquive-se os autos.

Contagem, 22 de dezembro de 2020.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.325
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA, nos termos do §1º do Art. 1º, do Decreto nº 1581, de 17 de abril de 2020, 
alterado pelo Decreto nº 1.656, de 1º (primeiro) de junho de 2020, à servidora abaixo relacionada, no horário, no período e no local, a seguir especifi cados, com base 
nos despachos exarados no Ofício 1178/2020/GAB/SEDUC:

Nome Matrícula (Local) Unidade Escolar da fl exibilização 

Período

Turno de Flexibilização (Horário)Início Término 

JULIANA MARIA DE SOUZA 21359130
Escola Municipal Sócrates Mariani Bittencourt 

07/11/2020 30/12/2020 13H às 17H30min
Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 



"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, 23 de dezembro de 2020 Página 4 de 64 Diário Oficial de Contagem - Edição 4971

o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de dezembro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.326
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 25.974, publicado no Diário Ofi cial de 
Contagem na edição nº 4.896, datada de 02 de setembro de 2020, na página 3 especifi camente, no tocante a sua data de emissão, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de agosto de 2020 [...]”;
Leia-se: “[...] Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de setembro de 2020 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de dezembro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.327
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA, nos termos do §1º do Art. 1º, do Decreto nº 1581, de 17 de abril de 2020, 
alterado pelo Decreto nº 1.656, de 1º (primeiro) de junho de 2020, aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir especifi cados, com 
base nos despachos exarados no Ofício 1186/2020/GAB/SEDUC, para atendimento do interesse público – continuidade dos serviços de educação para cumprimento do 
ano letivo.

Matrícula Nome

Período

Turno de Flexibilização 
(Horário)

(Local) Unidade Escolar da 
fl exibilização Início Término 

0127956-0 ADELAINE DE RESENDE LIMA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 506

0135305-1 ADÉLIA ALMEIDA PRATES E FREITAS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 067

0109378-5 ADILAMARA PATRÍCIA DE ARAÚJO 19/12/2020 30/12/2020 18H ÀS 22H30MIN. 509

0128429-7 ADRIANA DE CASSIA MARINHO SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 066

0123371-4 ADRIANA DOS SANTOS BENTO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 517

0140324-5 ADRIANA MARIA DE SOUZA MARTINS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 072

0127413-5 ADRIANA TEIXEIRA DINIZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 561
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0139916-7 ADRIANE BRASIL GONÇALVES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 060

3000018-1 ADRIANE LOPES DE OLIVEIRA GERÔNIMO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 550

0146092-3 ADRIENE ANTÔNIA PEREIRA CRESCÊCNIO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 562

0135568-2 AGUIDA APARECIDA VIEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557

0145717-5 ALAN FERREIRA AGUIAR 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30MIN 508

0127965-0 ALESSANDRA CRISTINA DE ANDRADE 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 554

0127737-1 ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES D. DUTRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 504

0135435-0 ALESSANDRA SOUZA BORGES 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 519

0127428-3 ALEXANDRA SUELI LIMA BARBOSA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 562

0131271-1 ALFREDO MARTINS RICARDO 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN 523

0145285-8 ALINE BORGES MOREIRA DIAS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 529

0139574-9 ALINE ROCHA BORGES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 532

0137830-5 ALINE ROSSI CAETANO ABREU 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN 090

0127444-5 ANA LÚCIA RAMIRO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 554

2136370-9 ANA MARIA DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 570

0129791-7 ANA MARIA FERREIRA GOVEIA PAIXÃO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 560
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0124393-0 ANA MARIA MATOSO LOPES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 574A

0132996-7 ANA MARIA VASCONSELOS MENDES 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 505

0120455-2 ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 503

0136604-8 ANDRÉ DE OLIVEIRA COELHO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0131783-7 ANDREA BARBOSA COIMBRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 064

0145481-8 ANDREA DE FATIMA LIMA DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30 MIN. 089

0129794-1 ANDREA MARQUES DA COSTA LANNA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 546

0124118-0 ANDREA PINHEIRO TOMAZ DE CARVALHO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 064

0128338-0 ANELIANE TOLENTINO COSTA SAMPAIO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 546

0135317-5 ANGELA AFONSO NUNES EDUARDO 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 059

0123249-1 ANGELA MARIA ALVES 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 560

0120163-4 ANGELA MARIA MARQUES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 514

0133907-5 ANGELA PEREIRA LIMA DE SOUZA 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN 067

3000161-1 ANGÉLICA ATHAYDE PEREIRA DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 078

0123987-9 ANNE CRISTIE DA A.SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 575

0135320-5 APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 563
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0107046-7 APARECIDA MARIA TRINDADE 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 555

0135261-6 ARLETES TOMÉ DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 086

0133002-7 AUREA INÊS TEIXEIRA COSTA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 576

0128345-2 AUXILIADORA MARIA DE SOUZA JORGE 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 506

0145696-9 AYRTON MIRANDA JÚNIOR 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 534

0116835-1 AZENITA CARDOSO LIMA DE MOURA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 515

0145388-9 BERENICE LOPES DE QUEIROZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 570

0136932-2 BERNADETE DE AGUIAR OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 564

0131790-0 BRÍGIDA ROSA ANDRADE DOS SANTOS 21/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 522

0135687-5 CAMILA PRADO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0145593-8 CAMILA VIRGÍNIA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 532

2139218-9 CARLA RENATA BARBOSA VIEIRA DE SADDI 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 515

0136390-5 CARLA CRISTINA LOPES GOMES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 547

0138803-3 CARLA FERREIRA DE ABREU 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30 MIN. 505

0138907-2 CARLI GOMES SANTANA RODRIGUES 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 546

0119354-2 CARLOS EDUARDO ALVARENGA NUNES 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30 MIN 507
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0145634-9 CARLOS EDUARDO DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN 569

0131277-0 CAROLINA MIRANDA DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 529

0140820-4 CÁSSIA APARECIDA DE AGUIAR 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 539

0106881-0 CÁTIA REGINA SERAPIÃO DO PRADO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 521

2140135-8 CÉLIA MARTINS DE RESENDE 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 082

0133063-9 CHIRLEY LIMA GERVASIO MENDES 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 547

0138537-9 CINTHIA PEDROSO 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 061

0135331-0 CYNTHIA DANIELLE VIEIRA BASTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 508

0133472-3 CLARICE DOS SANTOS ALVARES DE JESUS 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 505

0127998-6 CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA NUNES 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 544

2139424-6 CLÁUDIA BERTINI BOAMARCHA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 514

0144743-9 CLAUDIA BRITO DO ESPÍRITO SANTO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 517

0126078-9 CLAUDIA CRISTINA MONKEN 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557

0128000-3 CLAUDIA ELOIZA MESQUITA CARVALHAIS SILVA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 511

0139284-7 CLAUDIA FRANÇA XAVIER CASTRO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 085

0110583-0 CLAUDIA MARIA DE AZEVEDO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 074
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0109434-0 CLÁUDIA MARIA SANTOS PORTO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 070

0117367-3 CLELIA MARIA DE LACERDA R.PICININ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 529

0118607-4 CRISTIANE APARECIDA DE FARIA MENDES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0120571-0 CRISTIANE APARECIDA PEREIRA REIS 21/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 522

2140406-3 CRISTIANO CAMPOLINA PENA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 535

0137049-5 CRISTIANO GONÇALVES AUGUSTO 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN 544

0109517-6 CRISTINA CELINA DE SOUZA DINIZ ROCHA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 539

0135064-8 CRISTINA DA SILVEIRA LAMA CAMPOS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 518

0124506-2 DAIVSON ANDERSON DE SOUZA GARCIA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 562

0129868-9 DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 532

0139014-3 DARCI APARECIDA DIAS MOTTA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 056

0133618-1 DARCI HENRIQUES COELHO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 522

0108183-3 DELIANA APARECIDA DINIZ DO CARMO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30 MIN. 063

0139048-8 DIRCELENE REGINA DE LIMA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 565

0116480-1 DIVA GONÇALVES CAMPOS DE LIMA LEITE 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 555

0130953-2 DULCINELLI APARECIDA DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 554
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0126503-9 DURVALINA MIRIAN BARBOSA 19/12/2020 30/12/2020 18H ÀS 22H30MIN 561

0139755-5 DYLAN DA CRUZ TOREZANI 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30MIN 302

0129878-6 EDINEA GONÇALVES DINIZ PEREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 553

0127845-9 EDINEIA CRISTINA DA C SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30MIN 565

0128017-8 EDNA DE ABREU C. DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 550

0130196-5 EDNA MARIA GOMES DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 058

0114728-1 EDUARDO VIEIRA DE REZENDE 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 531

0136784-2 ELAINE ALVES DE PADUA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 556

0127532-8 ELAINE CRISTINA REZENDE NASCIMENTO CARVALHO 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 076

0137591-8 ELENILDA ROSA DA SILVA BARBOSA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 505

0143740-9 ELIANE ANGELICA SOUZA TOBIAS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0142166-9 ELIANE BITTENCOURT AZEVEDO 19/12/2020 30/12/2020 18H ÀS 22H30 MIN 519

0138970-6 ELIANE ISABEL DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 071

0141923-0 ELIANE RICARDO DE OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 514

2145832-5 ELIDA PAULA DA SILVA CAMPOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0117171-9 ELIETE SALES PINHEIRO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557
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0131792-6 ELIZABETE FERREIRA MONTEIRO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 550

0127545-0 ELKA ELIZETE REIS VIEIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 538

0138749-8 ELMARY HENRIQUES DE AQUINO CORREA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 573

0135055-9 ELOISA CAMPOS LOPES PESSOA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 546

0112307-2 EMERSON DAVID DE O. SOUSA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 537

0119869-2 ENGRÁCIA MARIA TRÓPIA BARRETO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 082

0110459-0 ERICA MALTA LIMA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557

0133103-1 ÉSIA DO ROSÁRIO LOPO OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 550

0133486-3 EVA DE PAULO RODRIGUES CRUZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 535

0128033-0 EVAINE MARTINS DA COSTA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 517

0135228-4 EXUPERY JEAN DE OLIVEIRA SOUSA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 545

0145475-3 FABIANA ALMEIDA ROQUES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 562

0140304-0 FANI TEIXEIRA COSTA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 080

0137953-0 FLAVIA DANIELLE RIBEIRO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557

0137349-4 FLAVIA DANIELLE SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 575

0139285-5 FLÁVIA JAKELINE SILVA SOARES 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 550
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0121425-6 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 511

0127856-4 FLAVIANE RIBEIRO CUNHA 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30MIN 511

0128510-2 GHISENE SANTOS ALECRIM GONÇALVES 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 064

0128511-0 GILVANIA APARECIDA DA SILVA ROCHA MORATO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 548

0135108-3 GIORDANA HEIDERICH 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 564

0114458-4 GIRNEY DE ARAUJO XAVIER RODRIGUES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 556

0136136-4 GISLENE MARCIA NUNES DE SOUZA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 545

0128427-0 GISSELE CARVALHO COELHO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 563

0130523-5 GIZELE APARECIDA PEREIRA DE CASTRO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 547

0111064-7 GLÁUCIA HELENA DE SOUZA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 531

0118317-2 GLEICINELE DINIZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 569

0135003-6 GLEIDE MARIA ARCANJO MURTA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 508

2142633-4 GLORIA DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 581

0145817-1 GUSTAVO JUSCELINO FERREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 571

0145747-7 GUSTAVO LIBERIO DE PAULA 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN. 568

0119881-1 HELAINE SILVA BELÉM 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 564
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0135356-6 HELENA NONATA DE SOUSA PEREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 570

0127592-1 HELOISA CHRISTIANE XAVIER 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 575

0116735-5 HERANICE DE FREITAS TORQUATO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 530

0115283-8 HONORITA PAULA VERONEZ DE OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 537

0133515-0 IARA PERES SALLES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 535

0135358-2 ILKA MICHELLINE REIS DIAS AMIN 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 531

0116467-4 IONE DE SOUZA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 511

0137819-4 IONE MARQUES MIRANDA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 573

0128523-4 IONEU LOBO DE CARVALHO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 571

0130201-5 IRANY FERREIRA DE ALMEIDA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 545

2137600-0 IRENE DE FATIMA ALVES RIBEIRO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 504

0141526-0 IZABEL CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 079

0124488-0 IVANILDA RODRIGUES DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 085

0135473-2 IVANILDE DE SOUZA VIANA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 059

0128064-0 IVONE D’ANGELIS DE AZEVEDO CARNEIRO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 562

0118271-0 IVONE FONSECA RESENDE G. DINIZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 072
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0135486-4 IVONE GEROSINA PEREIRA SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 067

0138931-5 JACQUELINE DOS SANTOS MARQUES 22/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 513

0128259-6 JACQUELINE MARCIA AZEVEDO LAMBERTUCCI 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 573

0134360-9 JACQUELINE VIEIRA PINTO COELHO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 531

0135576-3 JANE CARLA TRASLADAÇÃO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 547

0128262-6 JANE MARTINS GONCALVES MELLO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 531

0137592-6 JANETE BRANDÃO DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 510

0139003-8 JEFFERSON LIMA DE MIRANDA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 541

0139614-1 JÉSSICA CAPRUNI DE ANDRADE VAZ 21/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 522

0130203-1 JOANA ORLANDI RAMOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 517

0145655-1 JOSÉ HUMBERTO DE FARIA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 537

0128074-7 JOSIANE APARECIDA PERPETUO RODRIGUES 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 061

0127623-5 JOYCE DE OLIVEIRA CARMO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 568

0124093-1 JULIANA FATIMA LARA SEVERINO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 556

2135913-0 JULIANA MARIA DE SOUZA 07/11/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 528

0133533-9 JULIO CESAR FIGUEIREDO FIEL 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 517
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0131602-4 JUNIA APARECIDA DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 507

0116702-9 JUNIA COSTA PEREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 579

0128541-2 JÚNIA FERNANDA DE ALMEIDA DURÃES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 573

0138964-1 KARINE MARQUES FERREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 084

0139739-3 KAROLINE DA CUNHA LOPES CARDOSO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 538

0127635-9 KATIA MARIA SALDANHA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0127869-6 KATIA SILVA CAMPOS GONTIJO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 508

0143752-2 KELLY DOS SANTOS KERCHE DE OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN. 059

0145595-4 KELLY FABIANA VALE MENDONÇA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 546

0147504-1 KENIA FONSECA PRADO 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30MIN 510

0115041-0 LADNIR MARINA DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 546

0145450-8 LAURA MARIA TECCLA DE OLIVA COELHO 19/12/2020 30/12/2020 18H ÀS 22H30 MIN 519

0123291-2 LAURIENE FERREIRA 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30MIN 302

0135031-1 LEDA MARIA ABRANTES RIBEIRO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557

0128269-3 LEGNAR MARTINS SÁ 19/12/2020 30/12/2020 18H ÀS 22H30MIN 543

0111118-0 LEILA DORIS PIRES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510
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0144627-0 LILIAN CÁSSIA CHAVES VERÇOSA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 078

3000016-1 LILIAN DA CRUZ SILVA CHAVES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 070

0128088-7 LILIANE MELGAÇO ORNELAS 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 061

0141657-6 LIRIANA NAZARE SILVA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 511

0127031-8 LUCIA FERREIRA DA SILVA GONÇALVES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 530

0105472-0 LÚCIA HELENA DE PAULA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 080

0128553-6 LUCIA MARINHO DA CONCEIÇÃO SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 581

0198375-6 LUCIANA COSTA DE SOUZA RODRIGUES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0137276-5 LUCIANA DE ASSIS SOUZA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 061

0136810-5 LUCIANA MARIA MARCELINO PEREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 530

0136157-7
LUCIANA MATHEUS MORAIS DE QUEIROZ DE AZE-
VEDO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 530

0141071-3 LUCIANE CRISTINA DE LIMA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 526

0146028-1 LUCIENE VIEIRA DE S. OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 072

0138943-9 LUCINEIA CAMPOS BRAGA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 521

0140632-5 LUDMILA SCHMIDT 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 521

2137163-7 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 532
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0111973-3 LUIZ FERNANDO COSTA MIRANDA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 564

0145622-5 LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ABREU 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 535

0129681-3 LUIZ LOPES DE FREITAS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30 MIN. 523

0118087-4 LYDIANA FERNANDA DE AGUIAR COSTA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 504

0127878-5 MABEL LEITE DO NASCIMENTO PINTO 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 540

0133052-3 MAGDA LEAL SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 507

0136549-1 MAGNA DE JESUS SANTOS PEREIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN 543

0139286-3 MAGNA MEDEIROS DRUMMOND 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 058

2113436-8 MARA LUCIA MARTINS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 058

0138348-1 MARCELO GIOVANINI 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 529

0115678-7 MARCELO MOTA SANTOS SEIXAS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 542

0145733-7 MÁRCIA CARINA FERREIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 077

0137560-8 MARCIA DE MELO NASCIMENTO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 567

0127676-6 MÁRCIA EDRIANA VILELA RESENDE 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN 543

0135375-3 MARCIA MARA GONCALVES MOREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 581

0107506-0 MARCIA MOREIRA INACIO GONTIJO 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 059
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0127941-2 MARCOS CELÍRIO DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 18H ÀS 22H30 MIN 509

0130661-4 MARCOS SILVA SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 546

0128635-4 MARGARET DE JESUS RAMOS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30 MIN. 540

0138962-5 MARIA APARECIDA ASSIS CORSINO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 545

0122798-6 MARIA APARECIDA BORGENS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 544

0115136-0 MARIA APARECIDA DE FÁTIMA ALMEIDA BRAGA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 555

0135092-3 MARIA APARECIDA DE FREITAS PIMENTA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0108511-1 MARIA APARECIDA F MONKEN 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30 MIN 528

0127681-2 MARIA APARECIDA GOMES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 562

0128112-3 MARIA APARECIDA P. DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 564

0139947-7 MARIA APARECIDA PIEDADE TIMÓTEO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 535

0107638-4 MARIA APARECIDA PIMENTEL 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 065

0128113-1 MARIA APARECIDA ROCHA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 555

0135546-1 MARIA APARECIDA VIEIRA DE CARVALHO 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN 062

2108802-1 MARIA BERNADETH FERREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 530

0135547-0 MARIA CONCEIÇÃO SANTIAGO SETTE 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 569
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0144610-6 MARIA CRISTINA DE S BARBOSA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 565

0127590-5 MARIA CRISTINA DIAS PEREIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30 MIN. 523

0128772-5 MARIA D’AJUDA FERREIRA DO CARMO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 072

0128117-4 MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA MOURA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 546

0114896-2 MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 549

0132536-8 MARIA DA PENHA P. DA ROCHA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 578

0132536-8 MARIA DA PENHA P. DA ROCHA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 578

0133845-1 MARIA DAS GRAÇAS F. FIGUEIREDO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 564

0117109-3 MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557

0116857-2 MARIA DE FÁTIMA SILVA MELGAÇO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 545

0135885-1 MARIA DE FÁTIMA SILVA PRATES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 564

0124413-9 MARIA DO CARMO BERNARDES O. ROMERO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 531

0136733-8
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA SOARES 
SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30 MIN. 061

0140743-7 MARIA FILOMENA CAVALIERI DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 067

0109297-5 MARIA GERALDA PEREIRA 21/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 522

0139885-3 MARIA HELENA DE SOUSA 19/12/2020 30/12/2020 7H ÀS 11H30MIN 073
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0128123-9 MARIA ISABEL MARRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 549

0146025-7 MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES SOARES 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 548

0128287-1 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA DINIZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 564

0128338-0 MARIA LEDA FERRAZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 546

0136132-1 MARIA LUCIA DAS GRAÇAS JAQUES SILVA MARTINS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 542

0106512-9 MARIA LUIZA FERREIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30 MIN. 576

0137964-6 MARIA NEIDE DA SILVA OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 072

2106370-3 MARIA RITA DE CASSIA COSTA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0135122-9 MARIA ROSA DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 18H ÀS 22H30MIN 563

0145289-0 MARIELA AGUIAR VILLELA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 529

0127695-2 MARILIA JARDIM DE SOUSA 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30MIN 524

0127884-0 MARISTELA DE CÁCIA NOGUEIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 511

0128137-9 MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 548

0136950-0 MARTA APARECIDA LOURENÇO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 544

0129837-9 MARTA CRISTINA TRINDADE CEZAR 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 548

0132110-9 MARTA DE OLIVEIRA SANTOS SIQUEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 550
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0144961-0 MARVIONE BATISTA SANTOS MOTA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30 MIN. 081

0119660-6 MAYARA LUNA ROCHA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 556

0119618-5 MEIRIVANE CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 574

0145965-8 MICHELINE ANTONELLA FRANÇA LANA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 070

0139294-4 MICHELINE COUTINHO JANUARIO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 504

0120290-8 MICHELLE MOREIRA DINIZ SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0130283-0 MIRIAM DO CARMO PEREIRA ALMEIDA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 578

0133928-8 MIRIAM TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 510

0139430-0 MIRIAN DE SOUZA FERREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 570

0117018-6 MIRIANE MACIEL DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 548

0135287-0 MIRVÂNIA DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 525

0135459-7 MONALIZE DUCARMO FARIA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 505

0128164-6 MÚCIA ANDRADE DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 074

0138657-0 NAYHANE DA COSTA OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 510

0119620-7 NAZARINA DE OLIVEIRA ALMEIDA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 555

0135140-7 NEIDA FREIRE E FREIRE 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 578
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0137064-9 NEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 070

0145750-7 NEILIA MARCELINA BARBOSA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 529

0108728-9 NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 545

0140294-0 NEUSIRA DOS SANTOS PASSOS MAIRINK 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 064

0116742-8 NILSON TAVARES COSTA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 514

0135387-6 NUBIA CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 556

0128300-2 ODALVA SANTOS CRUZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 058

0124406-6 PALOMA NUNES SILVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 552

0142893-0 PATRICIA DE SOUZA LACERDA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 542

0137044-4 PATRICIA MARA N. S. OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 565

0120298-3 PATRICIA REGINA DOS SANTOS LAGE DE MATOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 547

0135117-2 PATRICIA SILVEIRA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 528

0138316-3 PAULA VIRGÍNIA FELÍCIO DE SOUZA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 515

0135721-9 PAULO SILVA JÚNIOR 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 503

0145677-2 PEDRO LUCIANO DE PAIVA 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30MIN 511

0144767-6 RAFAEL HOSKE DA COSTA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 578
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0133475-8 RAIMUNDA NONATA GONCALVES 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 562

0128186-7 RAQUEL ALVES VAN PETTEN 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 575

0135424-4 RAQUEL LIMA MOREIRA DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 071

0135206-3 REGINA RODRIGUES ALVES PAPINI 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 071

0120470-6 REJANE FLAVIANA COELHO SOUSA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557

2141533-2 RENATA CONCEIÇÃO NUNES FERREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 555

0137042-8 RENATA DE CARVALHO MENDES 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 549

0144982-2 RENATA KELI POLIDÓRIO SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 514

0145399-4 RENATA MATOS DE SOUZA LIMA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 088

0139495-5 RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30MIN 510

0128193-0 RICARDO AUGUSTO OSELIERI 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 528

0130973-7 RITA DE CÁSSIA MATIAS PEREIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 577

0139841-1 RITA DE CÁSSIA SOARES MACHADO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 534

0128197-2 RITA DE CÁSSIA SOUZA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 538

0113077-0 ROBERTA ELIZÁRIO BARBOSA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 508

2137988-3 ROBERTA FERNANDES DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 570
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0136838-5 ROCHANEA SIBELE SANTOS M.ESTEFÂNIO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 508

0110572-4 ROGERIO DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 528

3000036-6 ROMILDA CALDEIRA MORÃO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 511

0120463-3 ROSANA APARECIDA PARREIRAS RAMOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 565

0128807-1 ROSÂNGELA STUART PERDIGÃO COSTA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 532

0131734-9 ROSÂNIA MARIA BENEDITO SILVA SAMPAIO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 552

2108168-0 ROSELAYNE MEDEIROS BAIA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 565

0128207-3 ROSELI APARECIDA ALVES CAMPOS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 573

0133032-9 ROSELI MARIA DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 061

0119479-4 ROSEMEIRE APARECIDA MORAES SIMAO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 531

0109498-6 ROSILENE GOMES SANTANA PEREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 058

0145472-9 ROSIMEIRE JOSE DE OLIVEIRA REZENDE 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 570

0136343-0 ROSINEIDE APARECIDA DAVID 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 056

0128844-6 RUHTRA REGIANE RIOS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 531

0135890-8 SANDRA APARECIDA NERES AMARAL MENEZES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 553

0144607-6 SANDRA DENISE LOURENCO MELO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 569
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0115861-5 SANDRA LÚCIA DOS REIS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 521

0124436-8 SANDRA MARIA DA COSTA 19/12/2020 30/12/2020 18H ÀS 22H30 MIN 509

0128215-4 SANDRA MARTA PRATES FERREIRA DE QUEIROZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 082

0119875-7 SANDRA NARA FARIA ANDRADE GARZON 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 562

0127764-9 SANZIO LENOIR MAIA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 511

0135397-3 SARA CURY MONTEIRO MIRANDA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 507

0129952-9 SARA DE SALES MUNIZ ALVES 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 505

0131310-6 SARA MARY JORDAO DE AZEVEDO 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 508

0128808-0 SEBASTIÃO LOPES DA CRUZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 545

0106158-1 SELMA PARREIRA DA CRUZ 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557

0136067-8 SERGIO DONIZETI FERREIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 547

0139454-8 SHEILA MARA DE MAGALHÃES NEVES 22/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 513

0129310-5 SHIRLENE FERNANDES FERREIRA 21/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 068

0127771-1 SIDNEI LUIS DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 575

0127901-3 SIDNEIA DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 505

0128220-0 SILVANA FAUSTA GODOI PINTO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 071
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0138076-8 SILVANA LUCIA GOMIDE DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557

0139210-3 SILVANA ROSA RIBEIRO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 504

0136883-0 SIMÃO PEDRO LOPES RODRIGUES 21/12/2020 30/12/2020 18H ÀS 22H30 MIN 522

0135679-4 SIMONE ADELIA DE FARIA PINTO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 508

0117122-0 SIMONE CORREA DE JESUS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 085

0127775-4 SIMONE FAULSTICH SILVA NEVES 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 540

0128605-2 SINARA RODRIGUES TONACO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 508

0145343-9 SIRLEY ALVES DE JESUS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 562

0145659-4 SUELEN CHAVES DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 574

2138273-6 SUELY ANA DE AMORIM 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 557

0107970-7 SUMAIA DE JESUS VALERIO ROCHA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 510

0138104-7 TALES ANTONIO DE SOUZA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 531

0135257-8 TANIA DA CONSOLAÇÃO SILVA DE CARVALHO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 570

0118221-4 TÂNIA DE BARROS DIAS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 082

2119521-9 TÂNIA MARIA DO NASCIMENTO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 553

0108779-3 TÂNIA REGINA DUARTE 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 576
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0121794-8 TÂNIA TAVARES DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 080

0138608-1 TANIA TORQUETTI DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30MIN 541

0128233-2 TATIANA GUIMARÃES FOSSATI 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 570

0135561-5 TATIANE DOS SANTOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 556

0119623-1 TATIANE MARIA BRAGA NASCIMENTO TEIXEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 515

0198378-0 THAISE SILVA RODRIGUES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 507

3000044-4 TIÁTIRA SIQUEIRA MACHADO 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 523

0145411-7 VAGDA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA 22/12/2020 30/12/2020 18H ÀS 22H30 MIN 513

0135058-3 VAGNA MARIA FERNANDES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 532

0145480-0 VALDINEIA NOBRE ROSA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 088

0123286-6 VALERIA DOS SANTOS ANTUNES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 561

2133136-8 VALÉRIA GONÇALVES DA SILVA B. CARDOSO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 535

0119004-7 VALERIA MARQUES DE OLIVEIRA C. REIS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 516

0145689-6 VANESSA BRITO DE CARVALHO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 574

0146072-9 VANESSA MARQUEZANI MORENO SILVA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 545

0145387-0 VANESSA REZENDE 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 060
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3000017-1 VANIA DE SOUZA MENDES OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 530

0128392-4 VANIA ZOCRATO 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 068

0139267-7 VERA FERREIRA DE LIMA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 580

3000084-1 VERA MIRIS GOMES 21/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 084

0127804-1 VERUSCHKA ALBANO DOLABELLA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 562

0135171-7 VILDA PEREIRA MACIEL DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 568

0116864-5 VIVIANE DE FÁTIMA DINIZ SILVA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 570

0127911-0 VIVIANE DIETZE VELOSO LEMOS 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 542

0135042-7 VIVIANE PEREIRA LIMA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 534

0128246-4 VIVIANE SILVA DO CARMO 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 514

0133018-3 WALCILIA GOMES DA SILVA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30 MIN. 523

2139978-7 WALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 20/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 552

0128247-2 WALQUIRIA LUNA DA S. GANDRA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 560

0124440-6 WALQUIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 541

0145694-2 WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA 22/12/2020 30/12/2020 18H AS 22H30 MIN 513

0135471-6 WANIA MARCIA RODRIGUES DANTAS 19/12/2020 30/12/2020 7H AS 11H30MIN 524
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0135274-8 WANIA RUTHNEA ANTUNES 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 084

0146027-3 WILLIAM MARCOS OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H AS 17H30MIN 514

0118951-0 ZAIRA RAMOS DE OLIVEIRA 19/12/2020 30/12/2020 13H ÀS 17H30MIN. 089
Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de dezembro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

portaria cprgar nº 01, de 23 de dezembro de 2020

Estabelece as atribuições e responsabilidades dos órgãos membros do Comitê de Resposta e Prevenção de Gestão das Áres de Risco (CRPGAR). 

O Comitê de Resposta e Prevenção de Gestão das Áres de Risco (CRPGAR), estabelecido pelo Decreto nº 1.935, de 10 de dezembro de 2020, 

RESOLVE:

Art. 1º O CRPGAR será composto pelos seguintes membros, titulares e suplentes:
I - Gabinete do Prefeito:
a) titular: Alessandro Marques; e,
b) suplente: Luiz Augusto Costa Duarte;
II - Secretaria Municipal de Defesa Social:
a) titular: Levi de Sousa Sampaio; e,
b) suplente: Samuel Martins Lara;
III - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:
a) titular: Maurício Rangel de Souza; e,
b) suplente: Miralva Gonçalves Amaral Morais;
IV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação:
a) titular: Rodrigo Assis Ferreira; e,
b) suplente: Marcelo Costa Sena;
V - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:
a) titular: Eduardo Eustáquio de Morais; e,
b) suplente: Bráulio Buldrini Filogênio Silva Dornela;
VI - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:
a) titular: Leonardo Mendes da Silva; e,
b) suplente: Marcelo Henriques Silva;
VII - Secretaria Municipal de Saúde:
a) titular: Cleber Faria Silva; e,
b) suplente: Joanilson Santos Guimarães;
VIII - Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon):
a) titular: Rodrigo Geraldo Tomaz; e,
b) suplente: Leonardo Gonçalves Reis,
IX - Administração Regional Eldorado:
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a) titular: Maria Goretti Leal Fialho; e,
b) suplente: Patrícia paiva de Miranda Braga;
X - Administração Regional Industrial:
a) titular: José Roberto Ribeiro; e,
b) suplente: Elias Alves Ribeiro;
XI - Administração Regional Nacional:
a) titular: Eduardo Rodrigues de Souza; e,
b) suplente: Ramon César da Silva Barros;
XII - Administração Regional Petrolândia:
a) titular: Cássio Matias Gomes; e,
b) suplente: Afrânio Santana Coelho;
XIII - Administração Regional Ressaca:
a) titular: José Carlos de Menezes; e,
b) suplente: Jorge Camilo dos Santos;
XIV - Administração Regional Riacho:
a) titular: Edson Vander Fernandes de Souza; e,
b) suplente: Neylor Aladios Evangelista Xavier;
XV - Administração Regional Sede:
a) titular: Welerson da Silva Moraes; e,
b) suplente: Carlos Eduardo Oliveira;
XVI - Administração Regional Várzea das Flores:
a) titular: Arnaldo Vasconcelos Coelho; e,
b) suplente: Honorato José de Melo Neto.
Art. 2º A participação no CRPGAR e em suas ações será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Contagem, aos 23 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO MARQUES
Chefe de Gabinete e Coordenador do CRPGAR

DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR JÚNIOR
Secretário Municipal de Defesa Social
Secretário Executivo do CRPGAR

portaria cprgar nº 02, de 23 de dezembro de 2020

Estabelece as atribuições e responsabilidades dos órgãos membros do Comitê de Resposta e Prevenção de Gestão das Áres de Risco (CRPGAR). 

O Comitê de Resposta e Prevenção de Gestão das Áres de Risco (CRPGAR), estabelecido pelo Decreto nº 1.935, de 10 de dezembro de 2020, 

RESOLVE:

Art. 1º  Os órgãos membros do Comitê de Resposta e Prevenção de Gestão das Áres de Risco (CRPGAR) exercerão suas atividades perante o CRPGAR, observando as 
seguintes atribuições, deveres e obrigações:
I - atribuições, deveres e obrigações comuns a todos os órgãos membros do CRPGAR:
manter-se de sobreaviso 24h (vinte e quatro horas); 
acompanhar e atender as decisões do CRPGAR;
apoiar as ações do CRPGAR nas remoções e outras ações de caráter emergenciais; e,
disponibilizar contingente para apoiar as ações de rotina da COMDEC;
repassar as informações necessárias ao CRPGAR para subsidiar na tomada de decisões; e
 desenvolver outras atividades destinadas à consecução dos objetivos e diretrizes do CRPGAR;
II - Gabinte do Prefeito:
a) articular as ações integradas do CRPGAR;
b) infomrar o Prefeito de todas as demandas, ações e deliberações inerentes às áreas de risco;
d) articular com a Secrataria Municipal de Comunicação as informações a serem repassadas para a imprensa e redes de comunicação da Prefeitura;
e) tomar as decisões de caráter extraordinário, em alinhamento com o Chefe do Poder Executivo;
f) acionar em situações emergenciais a Coordenação Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e o Sistema Integrado de Defesa Civil (SINDEC) em consonância com a Coordena-
ção Municipal de Defesa Civil de Contagem (COMDEC);
g) garantir os recursos necessários à operação do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR); e,
h) garantir os recursos para aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI), sistema de comunicação e demais equipamentos para os para os integrantes do 
CRPGAR;
III - Secretaria Municipal de Defesa Social (Defesa Civil e Guarda Civil, principalmente):
apoiar o funcionamento do CRPGAR;
coordenar as ações de controle pluviométrico, recebendo e divulgando alertas;
realizar vistorias decorrentes de evento e acionar os órgãos competentes;
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acionar em situações emergenciais a CEDEC e o SINDEC para provimentos necessários;
fazer atendimentos emergenciais quanto ao abrigamento com fornecimento de colchões, cobertores, e lonas plásticas em função do evento;
coordenar ações emergenciais em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, no que concerne ao corte de árvores e em outras 
situações que signifi quem risco;
participar da criação e do acompanhamento dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC);
em caráter emergencial remover as famílias atingidas e acionar a Coordenadoria de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
notifi car famílias residentes em domicílios com risco construtivo, responsabilizando os moradores, através de demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação; e,
garantir a segurança dos abrigamentos municipais;
IV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:
manter-se mobilizada para atender aos pedidos de abrigamento temporários;
gerenciar os abrigos municipais ou conveniados;
coordenar as remoções de famílias para abrigamento em função de evento;
cadastrar e efetuar a triagem das famílias atingidas e distribuir cestas básicas, colchões e outros provimentos pós evento (cruzar dados com a COMDEC);
participar da criação e do acompanhamento dos NUDECs;
manter a estrutura para a arrecadação, o armazenamento e a distribuição de doações em geral (roupas, calçados e outros);
acompanhar quando necessário, conforme horário ocorrido do evento, a remoção de famílias para abrigamento, após acionamento da COMDEC de acordo com item 
“h” do inciso II deste artigo;
manter estoque de cestas básicas e contrato de fornecimento de marmitex para em conjunto com a Coordenação de Assistência Social atender às demandas de desabri-
gados; e,
 manter a estrutura para a arrecadação, o armazenamento e a distribuição de doações de alimentos (cestas básicas e outros);
V - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação:
realizar e atualizar o diagnóstico de risco geológico/geotécnico e o banco de dados de vistorias;
realizar cadastro socioeconômico das famílias residentes em áreas de risco geológico/geotécnico, identifi cadas para remoção;
revisar e manter atualizado o cadastro das famílias residentes em áreas de risco geológico e/ou geotécnico;
avaliar e executar ações de recuperação de moradias;
executar monitoramento das áreas de risco;
realizar vistorias preventivas ou de caráter emergencial;
promover o reassentamento das famílias removidas:
temporário: no caso das famílias que poderão voltar à moradia de origem, em abrigos, casa de terceiros e/ou Bolsa Moradia;
defi nitivo: no caso das famílias impossibilitadas de retornar para a moradia de origem, através do Programa Bolsa Moradia (instrumento transitório), REMO ou de 
outras alternativas como produção ou aquisição de unidades habitacionais;
estimular a criação, coordenar, capacitar e manter estreito contato com os NUDECS, com a colaboração da CMDEC, Regionais e Secretaria de Desenvolvimento Social;
gerenciar contrato para execução de pequenas obras, durante o período seco, assim como obras emergenciais e intervenções paliativas durante o período chuvoso;
VI - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:
realizar vistorias técnicas, com a emissão dos respectivos relatórios; junto às áreas de risco;
emitir autorização de poda, corte e supressão de árvores em áreas de riscos e em eventos; e,
realizar a poda, corte e surpressão de árvores em áreas de riscos e em eventos;
VII - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:
desenvolver plano de emergência para mobilização de máquinas (carregadeiras, caminhões pipa e basculante) que será acionado pelo CRPGAR;
trabalhar nas ações preventivas de limpeza de boca de lobo, córregos, redes de drenagem;
promover ações educativas junto à população das áreas de risco; e,
auxiliar nos plantões com seu equipamento de limpeza e equipes para atendimento mais imediato, como no caso de caminhões, carroceria e limpa- fossa quando 
acionado pela COMDEC e SAHAB;
VIII - Secretaria Municipal de Saúde:
trabalhar nas ações de orientação pós eventos, quanto à limpeza e desinfecção de locais atingidos pelos fenômenos;
realizar atendimentos de urgência em saúde de demandas provenientes de fenômenos ocorridos;
participar da criação e do acompanhamento dos NUDECS;
IX - Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon):
promover a gestão do tráfego de veículos junto às áreas de riscos e durante os eventos; e,
monitoriar as áreas de riscos repassando as informações para o CRPGAR para subsidiar a tomada de decisões;
X - Administrações Regionais:
participar da criação e do acompanhamento dos NUDECS;
colaborar nas remoções e no convencimento das famílias que resistam em deixar suas casas;
defi nir, no mínimo, 02 (dois) servidores para acompanhar o trabalho junto às  áreas de risco e para atuar na triagem das demandas e nos eventos;
fazer leitura diária dos pluviômetros em horários fi xos e pré estabelecidos (8:30h) e repassar à COMDEC até às 09H30M; e,
mapear os locais atingidos por eventos e comunicar à COMDEC.
Art. 2º A participação no CRPGAR e em suas ações será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 3º O CRPGAR poderá estabelecer novas atribuições, deveres e obrigações em suas reuniões ordinárias e extraordinárias a fi m de aperfeiçoar a assistência e a presta-
ção de serviços ao cidadãos.
Art. 4º  Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Contagem, aos 23 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO MARQUES
Chefe de Gabinete
Coordenador do CRPGAR

DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR JÚNIOR
Secretário Municipal de Defesa Social
Secretário Executivo do CRPGAR
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Secretaria Municipal 
de Educação

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

PORTARIA CONJUNTA SEDUC / FUNEC Nº 58, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Designa servidores da Secretaria Municipal de Educação para acompanhar a fase de implantação do Software Solução Integrada de Gestão do Sistema Municipal de 
Educação, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 063/2019 – Processo Administrativo Nº. 206/2019 – Contrato Administrativo Nº. 165/2020.

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;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão para acompanhar a fase de implantação do Software Solução Integrada de Gestão do Sistema Municipal de Educação, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº. 063/2019 – Processo Administrativo Nº. 206/2019 – Contrato Administrativo Nº. 165/2020.
Art. 2º A Comissão, designada no artigo 1º desta Portaria, será constituída pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro.
Paulo Henrique Rodrigues, matrícula nº. 151.119-9; 
Filipe Batista Leal, matrícula nº. 0154.166-7.

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

Registre-se e publique-se.

Contagem, 21 de dezembro de 2020.

Sérgio Mendes Pires
Secretário Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM

RESOLUÇÃO Nº22, de 21/ 12 /2020

O Conselho Municipal de Educação de Contagem – CMEC, estabelece normas para o atendimento da Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Contagem.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM - CMEC, usando das atribuições que lhe confere a Lei 4203, de 18 de dezembro de 2008, Lei 4737, de 24 de 
junho de 2015 – Plano Municipal de Educação e Lei 4946, de 16 de junho de 2018 RESOLVE:

CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 1º - A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, constitui direito da criança de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade, sendo dever do Estado e do Municí-
pio, complementando a ação da Família e da Comunidade.
§ 1º - O município deverá garantir a universalização progressiva da Educação Infantil.
§ 2º - A unidade escolar que compõe o Sistema Municipal de Ensino poderá organizar a oferta da Educação Infantil para crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade.

Art. 2º - A Educação Infantil será oferecida em:
I. creche ou instituição equivalente, para crianças de até 03 (três) anos de idade;
II. pré-escola para crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade;
III. centro de educação infantil, desde que atenda crianças entre 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade.
§ 1º - A Educação Infantil poderá ser oferecida em instituição específi ca ou em instituição que atenda outras modalidades e/ou níveis de ensino ou programas sociais, 
desde que garantidas às condições de funcionamento de acordo, com o Capítulo IV, artigo 19 desta Resolução.
§ 2º - A criança que possui defi ciência será atendida nas classes regulares de Educação Infantil, respeitando o atendimento adequado em seus diferentes aspectos, por 
meio de ações integradas às áreas de saúde, assistência social e educação.
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§ 3º - A rede municipal de Educação Infantil que atende crianças entre 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade será caracterizada como Unidade Municipal de Educação 
Infantil – UMEI (denominação dada pela Lei nº4905 de 17 de novembro de 2017), com denominação própria.

Art. 3º - A escola de Educação Infantil deverá funcionar em período diurno, em tempo parcial ou integral. 
§ 1º - É considerada Educação Infantil em tempo parcial a jornada de, no mínimo 04 (quatro) horas diárias e, em tempo integral, a jornada com duração igual ou supe-
rior a 07 (sete) horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na escola.
§ 2º - A Educação Infantil adotará calendário escolar com no mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oitocentas) horas de trabalho educacional.

CAPÍTULO II
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, DO CURRÍCULO E DO REGIMENTO ESCOLAR

Art. 4º - A escola que oferece a Educação Infantil deve elaborar e implementar sua Proposta Pedagógica conforme dispõem os artigos 12 e 13 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, 9394/96, Resolução nº. 05/CNE, de 17/12/2009, a Lei nº4737, de 24 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Con-
tagem – PME, a Resolução CNE/CP nº02, de 22 de dezembro de 2017 que homologa Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo Referência de Minas Gerais e 
a Resolução nº21/Cmec, de 26 de agosto de 2020 e dá outras providências.

Art. 5º - A Proposta Pedagógica, instrumento que orienta as práticas de cuidar e de educar nas instituições de Educação Infantil e a relação com suas famílias, deve ser 
construída e avaliada por toda a comunidade escolar local, de modo a assegurar os seguintes princípios:
I. éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.
II. políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à democracia.
III. estéticos e culturais: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.

Art. 6º - O currículo da Educação Infantil é um conjunto de práticas que busca articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científi co e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 05 (cinco) anos de idade, 
garantindo experiências que:
I. promovam o conhecimento de si e do mundo por meio de ampliação de experiências senso riais, expressivas e corporais, respeitando a individualidade, o ritmo e o 
desejo da criança;
II. favoreçam a inserção das crianças nas diferentes linguagens gestual, verbal plástica, dramática e musical;
III. possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais 
orais e escritos;
IV. recriem, em contextos signifi cativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço/temporais;
V. ampliem a confi ança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;
VI. possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações do cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;
VII. possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconheci-
mento da diversidade;
VIII. incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 
tempo e à natureza;
IX. promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversifi cadas manifestações de música, artes plásticas e gráfi cas, cinema, fotografi a, dança, teatro, 
poesia e literatura;
X. promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos 
recursos naturais;
XI. propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras;
XII. possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográfi cas, e outros recursos tecnológicos e de mídias.

Art. 7° Considerando o conceito de criança, adotado pelo Conselho Nacional de Educação na Resolução CNE/CEB 5/2009, como “sujeito histórico e de direitos, que 
interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”, a 
BNCC estabelece os seguintes Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no âmbito da Educação Infantil: 
I. conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em 
relação à cultura e às diferenças entre as pessoas; 
II. brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversifi cando seu acesso a 
produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacio-
nais; 
III. participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades, propostas pelo educador quanto da realização das 
atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 
decidindo e se posicionando em relação a eles;
IV. explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola 
e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia; 
V. expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio 
de diferentes linguagens;
VI. conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiên-
cias de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.

Parágrafo Único - Assim, os Direitos de Aprendizagem, acima expostos devem ser assegurados no planejamento do professor que, intencionalmente, deve prever uma 
forma para sua concretização na organização das propostas. As crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade aprendem de uma forma peculiar. São as experiências 
proporcionadas a elas, bem como a mediação dos adultos, que promoverão o seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Por isso, o Currículo da Educação Infantil está 
organizado em 5 (cinco) Campos de Experiências: o Eu, o Outro e o Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imagi-
nação; Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações.  

Art. 8º - A Proposta Pedagógica da instituição de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e arti-
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culação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confi ança, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças, devendo assegurar:
I. a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo;
II. a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança;
III. a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização;
IV. o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunida-
de;
V. o reconhecimento das especifi cidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crian-
ças de diferentes idades;
VI. os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição;
VII. a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com defi ciência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilida-
des/superdotação;
VIII. a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais, regionais locais e dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países 
da América, entre outros;
IX. o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e a 
discriminação;
X. a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimen-
to de relações de denominação etária, socioeconômicas, étnico-racial, desiguais entre homens e mulheres, regionais, linguística e religiosa;
XI. a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência-física ou simbólica e negligência no interior da instituição ou pratica-
das pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes.
§ 1º- Na elaboração da Proposta Pedagógica devem ser considerados os seguintes aspectos:
I. história da instituição;
II. caracterização da população atendida e da comunidade na qual se insere;
III. as concepções de criança, de infância, de aprendizagem e desenvolvimento e de Educação Infantil;
IV. objetivos e fi nalidades;
V. a organização:
a) do regime de funcionamento e do currículo; (vide art.3º e 6º)
b) da infraestrutura e equipamentos; (vide art.19)
c) das crianças e de seus agrupamentos; (vide art.9º) 
d) das metodologias de trabalho;
e) dos instrumentos e condições de trabalho dos profi ssionais;
f) da participação da família;
g) da articulação com a comunidade;
h) da articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental;
i) da gestão institucional.
§ 2º- A avaliação da Educação Infantil é realizada para acompanhamento do desenvolvimento da criança sem objetivo de seleção, promoção ou classifi cação, garantin-
do:
I. a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;
II. a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografi as, vídeos, depoimentos, desenhos, álbuns, portfólio, diário de campo, diário 
de aula, livro de memórias, livro do grupo, livro da turma, livro da vida etc.);
III. a continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição 
casa/instituição de Educação Infantil, transição no interior da instituição, transição Creche/Pré-escola e transição Pré-escola/Ensino Fundamental);
IV. a não retenção das crianças na Educação Infantil;
V. a documentação específi ca que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação 
Infantil.

Art. 9º - A Proposta Pedagógica indicará os parâmetros para a organização de grupos de crianças na proporção de 01 (um) professor (a) para cada grupo de:
I. até 06 (seis) crianças de 0 (zero) a 01 (um) ano de idade;
II. até 10 (dez) crianças de 01 (um) a 02 (dois) anos de idade;
III. até 10 (dez) crianças de 02 (dois) a 03 (três) anos de idade;
IV. até 16 (dezesseis) crianças de 03 (três) a 04 (quatro) anos de idade;
V. até 20 (vinte) crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade;
VI. até 24 (vinte e quatro) crianças de 05 (cinco) a 06 (seis) anos de idade.

Art. 10 - A escola de Educação Infantil deve elaborar o Regimento Escolar, de acordo com a Proposta Pedagógica, por meio da gestão democrática, assegurando a parti-
cipação dos profi ssionais da escola, da família e dos estudantes, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos próprios do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 11 - O Regimento Escolar, documento normativo da instituição de Educação Infantil, deve assegurar a execução da Proposta Pedagógica, do currículo, consideran-
do os seguintes aspectos:
I. denominação da escola, da entidade mantenedora e documento da natureza jurídica;
II. fi ns e objetivos;
III. caracterização da escola, localização, cursos oferecidos, clientela atendida;
IV. organização administrativa, fi nanceira, estrutura organizacional, competência dos profi ssionais da instituição;
V. instituições escolares (caixas escolares, associações);
VI. direitos e deveres da comunidade escolar;
VII. documento que comprove a permanência e a saída da criança no estabelecimento;
VIII. formas de acompanhamento e de avaliação;
IX. outros aspectos que a escola considerar necessários.

Art. 12 – Na transição para o ensino fundamental a Proposta Pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvi-
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mento das crianças, respeitando as especifi cidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental.

CAPÍTULO III
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 13 – O quadro de profi ssionais da Educação Infantil deve ser coerente com a Proposta Pedagógica, com o período de atendimento estabelecido (parcial ou inte-
gral), com a quantidade e as características das crianças atendidas, respeitando o disposto no art. 9º desta Resolução.

Art. 14 – Da direção da escola de Educação Infantil deverá participar, necessariamente, um profi ssional com curso de formação na área da educação, que deverá ofere-
cer suporte administrativo e pedagógico direto ao exercício da docência.

Art. 15 – A escola deverá contar com os serviços de acompanhamento pedagógico que serão oferecidos por profi ssionais com formação em cursos de graduação em 
Pedagogia ou em nível de Pós-Graduação.

Art. 16 – O (a) professor (a) para atuar na Educação Infantil deve ter habilitação em curso superior de graduação em Pedagogia e/ou Normal Superior, admitida como 
formação mínima o nível médio, na modalidade normal.

Art. 17 – Os demais profi ssionais de outros setores da instituição de Educação Infantil devem ter habilitação ou escolaridade compatível com a sua função.

CAPÍTULO IV
DOS ESPAÇOS E DOS EQUIPAMENTOS

Art. 18 – Os espaços físicos serão adequados à Proposta Pedagógica da escola de Educação Infantil, respeitada a necessidade de desenvolvimento das crianças de 0 
(zero) a 05 (cinco) anos.
§ 1º - Instituições que ofertam outros níveis de ensino ou programas devem assegurar espaços e materiais de uso exclusivo para as turmas de Educação Infantil, poden-
do os outros espaços serem compartilhados.
§ 2º - Os espaços internos e externos da escola de Educação Infantil deverão atender às diferentes funções da escola com boa ventilação, temperatura, iluminação, 
tamanho sufi ciente, mobiliário, equipamentos adequados e acessibilidade para todos.

Art. 19 – Os espaços da escola da Educação Infantil deverão atender as diferentes funções que lhe são próprias e conter estrutura básica que contemple:
I. espaço para recepção;
II. salas para professores e para serviços administrativo-pedagógicos;
III. salas para atividades, com área de no mínimo 1,50 m² por criança, com visão para o ambiente externo, mobiliário e equipamentos adequados;
IV. biblioteca e/ou cantinhos de leitura nas salas de atividades ou na sala multiuso;
V. materialidade, jogos e brinquedos adequados à faixa etária atendida em boas condições de uso e segurança, incluindo os que valorizem a diversidade étnico-racial;
VI. mobiliários adequados às atividades pedagógicas, em quantidade sufi ciente e tamanho proporcional a faixa etária atendida, não se constituindo em obstáculo nem 
cerceamento à liberdade de movimentos das crianças;
VII. refeitório com instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, nos casos de oferecimento dos mesmos, que atenda às exigências de nutrição, saúde, 
higiene e segurança;
VIII. instalações sanitárias completas, exclusivamente para educação infantil, para atender crianças separadamente por sexo, adequados às faixas etárias atendidas, com 
portas desprovidas de chaves e trincos, que garantam a proporção de:
a) 1 (um) vaso sanitário para cada 25 (vinte e cinco) crianças;
b) 1 (um) lavatório para cada 25 (vinte e cinco) crianças;
c) chuveiros em quantidade sufi ciente para atender a rotina de banho defi nida pela instituição, tendo como parâmetro 1 (um) chuveiro para cada 25 (vinte e cinco) 
crianças;
IX. banheiro infantil equipado para atender crianças com defi ciência ou adaptações nos banheiros existentes;
X.  instalações sanitárias completas, para atender adultos separadamente por sexo;
XI. berçário se for o caso, provido de berços individuais, garantindo o distanciamento entre os berços com o mínimo de 50 cm, devendo ainda assegurar área livre para 
movimentação das crianças e circulação de adultos, local para amamentação, para higienização de utensílios, material de higiene e uso individual e local para o banho 
das crianças;
XII. área coberta para atividades externas compatíveis com a capacidade de atendimento da instituição por turno, com no mínimo 1m² por criança;
XIII. área livre, com incidência direta de raios de sol, para atividades de expressão física, artística e de lazer, contemplando também área verde;
XIV. espaços acessíveis às crianças com defi ciências;
XV. oferta de água potável para consumo geral e higienização da escola;
XVI. área de serviço.
CAPÍTULO V
DO CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Art. 20 – À Secretaria Municipal de Educação-SEDUC, compete expedir o ato de autorização de funcionamento de instituição de ensino da rede municipal e privada 
para atendimento a crianças na faixa etária de 0 (zero) a 05 (cinco) anos em Contagem, com base em Parecer conclusivo do Conselho Municipal de Educação de Conta-
gem – CMEC.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Educação - SEDUC deverá analisar a documentação contida no processo, realizar verifi cação “in loco”, expedir relatório 
técnico e viabilizar a publicação do ato autorizativo.

Art. 21 - Os pedidos de Credenciamento da entidade mantenedora e de Autorização de Funcionamento da escola para oferecer Educação Infantil, emitido pelo repre-
sentante legal da entidade mantenedora, serão encaminhados em 02(duas) vias à Secretaria Municipal de Educação de Contagem – SEDUC até 90 (noventa) dias antes 
do início das atividades, contendo a seguinte documentação:
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I. requerimento do representante legal da entidade mantenedora, dirigido ao (à) Presidente do Conselho Municipal de Educação de Contagem - CMEC;
II. requerimento ao representante legal da entidade mantenedora, dirigido ao (à) Secretário (a) Municipal da Educação de Contagem – SEDUC;
III. documento que comprova a natureza jurídica da instituição;
IV. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
V. termo de responsabilidade fi rmado pelo representante legal da instituição referente às condições de segurança, salubridade e higiene e a capacidade técnico-admin-
istrativa;
VI. laudo técnico emitido pelo setor de Vigilância Sanitária Municipal, atestando condição adequada para a fi nalidade proposta;
VII. consulta prévia de localização;
VIII. comprovação de propriedade do imóvel ou prova de direito de sua utilização (se for contrato de locação deverá estar em nome da entidade mantenedora);
IX. laudo técnico fi rmado por profi ssional registrado no CREA, responsabilizando-se pelas condições de habitabilidade do prédio para a fi nalidade proposta;
X. proposta pedagógica da escola (versão preliminar) em conformidade com a LDB, a BNCC e o Estatuto da Criança e do Adolescente;
XI. regimento escolar (versão preliminar) em conformidade com a LDB, a BNCC e o Estatuto da Criança e do Adolescente;
XII. quadro de profi ssionais da educação com comprovante de habilitação e demais funcionários com comprovante do grau de escolaridade; 
XIII. autorização para dirigir e secretariar a escola, emitido pela Secretaria Municipal de Educação – SEDUC; 
XIV. atestado de antecedentes criminais dos sócios;
XV. planta baixa contendo os espaços internos e externos da escola, contemplando adequada ventilação, iluminação, tamanho sufi ciente, nos termos do Capítulo IV, 
art. 19 desta Resolução;
XVI. relação do mobiliário e equipamentos;
XVII. relação do material pedagógico, incluindo acervo bibliográfi co.

§ 1º- A unidade de Educação Infantil criada pelo poder público fi ca dispensada dos itens II, III, IV e XIV, devendo incluir a Lei de Criação e denominação da escola.
§ 2º - Formalizado o pedido, após protocolo de toda a documentação, a Secretaria Municipal de Educação - SEDUC deverá verifi car “in loco” se a documentação 
apresentada corresponde à realidade, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias e emitir relatório de verifi cação pela Diretoria de Funcionamento Escolar  que deverá ser 
incluído no processo e encaminhado ao Conselho Municipal de Educação de Contagem – CMEC para manifesto.
§ 3º - Recebido o processo, o Conselho Municipal de Educação de Contagem - CMEC terá o prazo de 60 (sessenta) dias para encaminhar Parecer conclusivo à Secretaria 
Municipal de Educação de Contagem – SEDUC.
§ 4º - A Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC poderá defi nir os instrumentos para a tramitação dos processos, observando e respeitando o disposto 
nesta Resolução.
§ 5º - Os documentos citados nos incisos VI, IX, XII, XIII poderão ser entregues em até 30 (trinta) dias antes do início das atividades.

Art. 22 – As instituições de Educação Infantil só poderão iniciar suas atividades após a publicação do ato de credenciamento e autorização de funcionamento no Diário 
Ofi cial do Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC.

Art. 23 – O Parecer referente à autorização de funcionamento emitido pelo Conselho Municipal de Educação de Contagem – CMEC à instituição de Educação Infantil 
terá validade por prazo determinado de até 05 (cinco) anos, devendo a instituição solicitar a renovação da autorização de funcionamento.

CAPÍTULO VI
DA MUDANÇA DE ENDEREÇO, DE ENTIDADE MANTENEDORA E DE DENOMINAÇÃO 
SEÇÃO I
DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

Art. 24 - A mudança de endereço, da escola depende de autorização prévia do Conselho Municipal de Educação de Contagem - CMEC, instruída e encaminhada em 02 
(duas) vias, à Secretaria Municipal de Educação de Contagem – SEDUC com a documentação:
I. requerimento do representante legal da entidade mantenedora dirigido ao (à) Secretario (a) Municipal da Educação de Contagem – SEDUC;
II. requerimento do representante legal da entidade mantenedora dirigido ao (à) Presidente (a) do Conselho Municipal de Educação de Contagem – CMEC;
III. comprovação de propriedade ou prova de direito de sua utilização (escritura do imóvel, contrato de locação, termo de cessão/comodato);
IV. planta baixa do prédio;
V. laudo técnico fi rmado por profi ssional registrado no CREA, responsabilizando pelas condições de habitabilidade do prédio para a fi nalidade proposta;
VI. laudo técnico emitido pelo setor de Vigilância Sanitária Municipal, atestando condições adequadas para a fi nalidade proposta;
VII. relatório de verifi cação “in loco”, elaborado pela Diretoria de Funcionamento Escolar da SEDUC.
Parágrafo único - O pedido de autorização de mudança de prédio deverá ser protocolado na SEDUC, no mínimo 60 (sessenta) dias antes de efetivar a mudança, que 
deverá se concluir após autorização prévia do CMEC.

SEÇÃO II
DA MUDANÇA DA ENTIDADE MANTENEDORA

Art. 25 – A mudança de entidade mantenedora da instituição depende de autorização prévia do Conselho Municipal de Educação de Contagem – CMEC, instruída e 
encaminhada em 02 (duas) vias à Secretaria Municipal de Educação de Contagem – SEDUC com a seguinte documentação:
I. requerimento do representante legal da entidade mantenedora dirigido ao (à) Secretário (a) Municipal da Educação;
II. requerimento do representante legal da entidade mantenedora dirigido ao (à) Presidente do CMEC;
III. documentação que comprova a mudança da entidade mantenedora devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica;
IV. comprovação da idoneidade moral dos novos dirigentes expedido por órgão competente.

SEÇÃO III
DA MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO
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Art. 26 - A mudança de denominação da escola depende de autorização prévia do Conselho Municipal de Educação de Contagem-CMEC, instruída e encaminhada em 
02 (duas) vias à Secretaria Municipal de Educação com a seguinte documentação:
I. requerimento do representante legal da entidade mantenedora dirigido ao (à) Secretário (a) Municipal da Educação de Contagem - SEDUC;
II. requerimento do representante legal da entidade mantenedora dirigido ao (à) Presidente (a) do Conselho Municipal de Educação – CMEC;
III. documento que comprova a antiga denominação (Parecer CMEC, Portaria de Autorização de Funcionamento, Certifi cado de Registro, emitidos pela Secretaria de 
Estado da Educação - SEE ou pelo Conselho Municipal de Educação de Contagem – CMEC);
IV. documento que comprova a alteração do nome, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica;
V. documento expedido pelo representante legal da entidade mantenedora que justifi que a solicitação de mudança de denominação.
Parágrafo único – Para escolas da rede municipal, juntar cópia do Decreto da nova denominação, fi cando dispensada do documento citado no inciso IV.

CAPÍTUO VII
DA RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, DA PARALISAÇÃO E
ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES
SEÇÃO I
DA RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Art. 27 - O pedido de renovação da autorização de funcionamento, formulado pelo representante da entidade mantenedora, entre 120 (cento e vinte) e 60 (sessenta) 
dias, antes do término da validade da autorização de instalação e regularização de funcionamento, será encaminhado em 02 (duas) vias à Secretaria Municipal de 
Educação com os seguintes documentos:
I. ofício dirigido ao (à) Secretário (a) Municipal de Educação, solicitando a renovação da autorização de funcionamento;
II. ofício dirigido ao (à) Presidente do Conselho Municipal de Educação - CMEC, solicitando a renovação da autorização de funcionamento;
III. cópia do Alvará Sanitário;
IV. Proposta Pedagógica em conformidade com a LDB, a BNCC e o Estatuto da Criança e do Adolescente;
V. Regimento Escolar, em conformidade com a LDB, a BNCC e do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VI. quadro de profi ssionais da educação com comprovante de habilitação e demais funcionários com comprovante de habilitação ou grau de escolaridade;
VII.autorização para dirigir e secretariar a unidade escolar, emitido pela Diretoria de Funcionamento Escolar;
IX. cópia do Alvará de Localização e Funcionamento;
X. relação do mobiliário, equipamentos;
XI. relação do material pedagógico, incluindo acervo bibliográfi co;
XII. recibo do EDUCACENSO,
XIII. relatório de visita “in loco” emitido pela Diretoria de Funcionamento Escolar;
XIV. laudo técnico atualizado, fi rmado por profi ssional registrado no CREA, responsabilizando-se pelas condições de habitabilidade do prédio para fi nalidade proposta.

§ 1º- A instituição que sofreu alteração na estrutura física, deverá encaminhar os documentos relacionados acima e os documentos a seguir:
a) laudo técnico fi rmado por profi ssional registrado no CREA, responsabilizando-se pelas condições de habitabilidade do prédio para a fi nalidade proposta;
b) planta baixa contendo os espaços internos e externos da instituição contemplando adequada ventilação e iluminação, tamanho sufi ciente, nos termos no capítulo IV, 
art.19 desta Resolução;
c) cópia do Alvará de Licença Sanitária;
d) cópia do Alvará de Localização e Funcionamento.

§ 2º- A instituição que sofreu alterações no quadro societário deverá encaminhar atestado de antecedentes criminais dos novos sócios.

Art. 28 – O Parecer referente à renovação da autorização de funcionamento emitido pelo Conselho Municipal de Educação de Contagem – CMEC à instituição de 
Educação Infantil terá validade por prazo determinado de até 05 (cinco) anos, devendo a instituição solicitar nova renovação de acordo com o que dispõe o capítulo VII 
desta Resolução.

SEÇÃO II
DA PARALISAÇÃO E DO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

Art. 29 - A paralisação e o encerramento das atividades escolares, por iniciativa da entidade mantenedora, devem ser comunicado e justifi cado à Secretaria Municipal 
de Educação - SEDUC, ao Conselho Municipal de Educação de Contagem - CMEC e aos responsáveis pelos estudantes no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término do 
ano letivo.

Art. 30 – O pedido de encerramento das atividades deverá ser encaminhado em 02 (duas) vias, a Secretaria Municipal de Educação - SEDUC com a documentação, a 
seguir:
I. requerimento comunicando o dia, mês e ano do encerramento das atividades, dirigido ao (à) Secretário (a) Municipal da Educação - SEDUC;
II. requerimento comunicando o dia, mês e ano do encerramento das atividades, dirigido ao (à) Presidente do Conselho Municipal de Educação – CMEC;
III. cópia de todas as portarias autorizativas da escola;
IV. cópia do distrato social ou documento ofi cial que comprova o encerramento das atividades da escola;
V. cópia do certifi cado de baixa ou suspensão do CNPJ junto à Receita Federal.

Art. 31 - A instituição que paralisar as atividades, por período inferior a 03 (três) anos, poderá requerer o seu reinício mediante nova verifi cação “in loco”.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32 - As instituições de ensino públicas municipais e privadas que oferecem a Educação Infantil em Contagem deverão requerer regularidade da situação junto a 
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este Conselho.

Art. 33 – Os atos de regularidade de escolas públicas municipais e privadas que ofertam a Educação Infantil, após parecer favorável do Conselho Municipal de Educação 
de Contagem – CMEC, serão publicados no Diário Ofi cial do Município através da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC.

Art. 34 – Os diversos órgãos municipais só poderão celebrar parcerias e/ou convênios com instituições de ensino que atendam às exigências desta Resolução e obser-
vada à legislação pertinente.

Art. 35 – Havendo notícia de irregularidade em estabelecimento que oferece Educação Infantil, tomada a termo pela Secretaria Municipal de Educação de Contagem – 
SEDUC e/ou assessoria técnica do Conselho Municipal de Educação, este promoverá sua apuração e determinará, se for o caso, medidas saneadoras.
§ 1º - O Conselho Municipal de Educação de Contagem e/ou a Secretaria Municipal de Educação - SEDUC poderá solicitar a colaboração do setor Vigilância Sanitária, 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação e de outros órgãos competentes, para a regularização de funcionamento da instituição de Educação 
Infantil.
§ 2º - Em decorrência do resultado do trabalho realizado, poderão ser determinadas as seguintes medidas:
I. advertência ao responsável;
II. repreensão;
III. suspensão parcial de funcionamento;
IV. suspensão temporária geral de funcionamento;
V. revogação do ato de autorização de funcionamento.

Art. 36 - Aos profi ssionais da Educação Infantil em exercício em creches e pré-escolas com formação inferior ao nível médio, na modalidade normal, será assegurada 
pelas instituições mantenedoras, a formação regular mínima.

Art. 37 - Aos outros profi ssionais da instituição em exercício em creche e pré-escola será exigida a escolaridade de ensino médio, admitindo-se como mínimo o Ensino 
Fundamental, devendo ser assegurada pelas instituições mantenedoras, a formação regular mínima.

Art. 38 – As unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de Educação de Contagem terão até 31/07/2021 para se adequar a esta resolução.

Art. 39 – Os casos omissos serão resolvidos pelo pleno deste Conselho Municipal de Educação. 

Art. 40 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução 16/2010 CMEC.

Contagem, 21 de dezembro de 2020.

Assessoria Técnica
Kelen Diniz Araujo
Mônica Martins da Silva

Comissão de Legislação e Planejamento
Maria da Conceição Pires/Adriana Aparecida de Oliveira
Hudson Simão Picorelli de Araujo 
Ana Paula Rodrigues de Souza/Waldete Silva Santos
Pablo Fernandes Bitencourt / Gilsérgio Adriano de Souza
Rita de Cássia Soares Machado / Cássia Batista da Rocha Costa
Eni de Faria Sena
Joel Lucas de Souza / Maria de Fátima Pinheiro

Comissão de Ensino
Maria Dolores de Lima Paiva / Eva Venceslau Custódio
Alberto de Andrade Silva / Isidoro Afonso de Araujo Lima
Clarisse Helena Pereira Silva / Alexandre Gutemberg Bertolino
Kelly Costa / Paola Januzzi Guza Gomes
Geovana Caldeira Belico / Rossana Helena Rodrigues Caldeira
Dulce Mara Neves Marliere
Antônio Alves Neto / José William da Silva
Márcia Antônia Ferreira / Nelson Geovani de Jesus

Galdina de Souza Arrais
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Contagem- CMEC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coimbra, Nº 100, Bairro Santa Cruz Industrial CONTAGEM/MG

PORTARIA SEDUC Nº 59, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

Institui Comissão Especial, para análise de apuração de responsabilidade do responsável sobre a prestação de serviços de preparo, distribuição, logística, supervisão, de 
alimentação escolar/merenda escolar, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e conservação das 
áreas abrangidas e fornecimento de gêneros alimentícios, referente ao Contrato Administrativo Nº026/2011. P.A Nº398/2010 – P.P Nº177/2010, e dá outras providên-
cias.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Nº 247, de 29 de dezembro de 2017; pelo Decreto N° 29, 
de 18 de março de 2013; e pelo Decreto Nº 434, de 20 de março de 2018; 

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Comissão Especial, para análise de apuração de responsabilidade do responsável sobre a prestação de serviços de preparo, distribuição, logística, 
supervisão, de alimentação escolar/merenda escolar, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e 
conservação das áreas abrangidas e fornecimento de gêneros alimentícios, referente ao Contrato Administrativo Nº026/2011. P.A Nº398/2010-P.P Nº177/2010, e dá 
outras providências.
Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos.
– Andreia Cecilia Braga, matrícula n° 014.519-83; 
– Emerson Ludgero Ribeiro, matrícula n° 014.247-49;
– Renata Simões de Rezende, matrícula nº 014.466-70.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Sérgio Mendes Pires
Secretário Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem

Caixa Escolar

Aviso de Remarcação de Licitação

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO –  CARTA CONVITE  Nº   002/2020. A presidente da Caixa Escolar René Chateaubriand Domingues, localizada na Rua Padre José 
Maria De Man, nº 30, Bairro Novo Riacho – CONTAGEM-MG - CEP: 32.280-660 , no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento de quaisquer 
interessados que a licitação do dia 23/12/2020 foi declarada fracassada, por ter apenas duas propostas válidas, em desconformidade com a Súmula nº 248 do TCU 
(mínimo de três propostas válidas). A licitação está remarcada para o dia 30/12/2020 às 09h (nove horas) para a contratação de empresa especializada na área de 
construção civil e prestação de serviços para TROCA PISO POR PISO DE GRANITINA da Escola Municipal René Chateaubriand Domingues, localizada na Rua Padre José 
Maria De Man, nº 30, Bairro Novo Riacho – CONTAGEM-MG - CEP: 32.280-660,  E  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE NO 
EDITAL; com todo o processo sendo regido pela Lei nº 8666/93, suas alterações e os demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, e ainda de acordo com as condições 
a seguir enunciadas, destinadas a selecionar a proposta mais vantajosa, com entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta designada para até as 09h (nove horas) 
do dia 30/12/2020. A abertura dos envelopes com os documentos e a proposta comercial será realizada em sessão solene designada para as 09h10min (nove horas e 
dez minutos) do dia 30/12/2020. Item 4.1: – O valor estimado dos serviços e obras licitados e referência limitadora de preços para as propostas é R$ 162.811,16 (Cento 
e sessenta mil, oitocentos e onze reais e dezesseis centavos), conforme previsão fi nanceira contida no Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 080/2019 da Caixa 
Escolar René Chateaubriand Domingues e Planilha Orçamentária respectiva, parte integrante deste edital. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas empresas 
interessadas por meio de solicitação ao e-mail:  em.renechateaubriand@edu.contagem.mg.gov.br.
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

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 1008/2020

PROCESSO Nº 11151/2018-02ª  
INTERESSADO: MRF TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA 
ASSUNTO: Prescrição de ISSQN
RELATOR: César Augusto de Barros 
RECURSO OFICIAL
Data do Julgamento: 12 de Novembro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — RECURSO OFICIAL — PEDIDO DE Prescrição DE ISSQN –– PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ––- RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Por una-
nimidade de votos, acompanhando o relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso ofi cial e negou-lhe provimento para manter a decisão de 1ª Instância de deferimento 
do pedido de prescrição do ISSQN constante do processo 11151/2018-02A, presentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos 
Frederico Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso , a Sra. Kênia Dutra de Campos  e o Sr. César Augusto de Barros.

Contagem, 23 de Dezembro de 2020

Silma C. Lobato pereira 
M- 10028-5
CONTAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: IMOBILIARIA EMATEX LTDA CNPJ nº 22.216.196/0001-99, situado à Avenida Helena 
de Vasconcelos Costa, nº 785, Galpão 3B, Bairro Cincão, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1318598/2020 PTA Nº 
2012121915201723 fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o 
pagamento do débito apurado proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “Inter- Vivos” - ITBI, realizado 
com base nos dados apurados no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG, mediante agendamento (http://fazenda.contagem.mg.gov.br/agendamento/).



"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, 23 de dezembro de 2020 Página 41 de 64 Diário Oficial de Contagem - Edição 4971

Contagem, 21 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: IMOBILIARIA EMATEX LTDA CNPJ nº 22.216.196/0001-99, situado à Avenida Helena 
de Vasconcelos Costa, nº 785, Galpão 3B, Bairro Cincão, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1318583/2020 PTA Nº 
2012121915234123 fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o 
pagamento do débito apurado proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “Inter- Vivos” - ITBI, realizado 
com base nos dados apurados no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG, mediante agendamento (http://fazenda.contagem.mg.gov.br/agendamento/).

Contagem, 21 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: IMOBILIARIA EMATEX LTDA CNPJ nº 22.216.196/0001-99, situado à Avenida Helena 
de Vasconcelos Costa, nº 785, Galpão 3B, Bairro Cincão, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1318512/2020 PTA Nº 
2012121915282223 fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o 
pagamento do débito apurado proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “Inter- Vivos” - ITBI, realizado 
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com base nos dados apurados no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG, mediante agendamento (http://fazenda.contagem.mg.gov.br/agendamento/).

Contagem, 21 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: IMOBILIARIA EMATEX LTDA CNPJ nº 22.216.196/0001-99, situado à Avenida Helena 
de Vasconcelos Costa, nº 785, Galpão 3B, Bairro Cincão, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1318389/2020 PTA Nº 
2012121915323123 fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o 
pagamento do débito apurado proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “Inter- Vivos” - ITBI, realizado 
com base nos dados apurados no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG, mediante agendamento (http://fazenda.contagem.mg.gov.br/agendamento/).

Contagem, 21 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: IMOBILIARIA EMATEX LTDA CNPJ nº 22.216.196/0001-99, situado à Avenida Helena 
de Vasconcelos Costa, nº 785, Galpão 3B, Bairro Cincão, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1318581/2020 PTA Nº 
2012121915351723 fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o 
pagamento do débito apurado proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “Inter- Vivos” - ITBI, realizado 
com base nos dados apurados no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG, mediante agendamento (http://fazenda.contagem.mg.gov.br/agendamento/).

Contagem, 21 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de Con-
tagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: JDC PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ nº 13.164.088/0001-29, situado à Rua Tenente Brito Melo 
nº 225 letra D, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1321085/2020 PTA Nº 02A.03036/2011 fi xando 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito apurado 
proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “Inter- Vivos” - ITBI, realizado com base nos dados apurados 
no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG, mediante agendamento (http://fazenda.contagem.mg.gov.br/agendamento/).

Contagem, 22 de dezembro de 2020.
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MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: J.E.EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 10.199.698/0001-70, situado à Rodovia 
BR-040, KM 688, SN, Edif: Minasbolsa sala411, Bairro Kennedy, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1318787/2020 PTA 
Nº 2012111911251418 fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o 
pagamento do débito apurado proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “Inter- Vivos” - ITBI, realizado 
com base nos dados apurados no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG, mediante agendamento (http://fazenda.contagem.mg.gov.br/agendamento/).

Contagem, 21 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: J.E.EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 10.199.698/0001-70, situado à Rodovia 
BR-040, KM 688, SN, Edif: Minasbolsa sala411, Bairro Kennedy, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1318799/2020 PTA 
Nº 2012121011270218 fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o 
pagamento do débito apurado proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “Inter- Vivos” - ITBI, realizado 
com base nos dados apurados no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.
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O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG, mediante agendamento (http://fazenda.contagem.mg.gov.br/agendamento/).

Contagem, 21 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

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 SIM-
PLIFICADA (LAS) – nº 169/2020-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 CLIDEC – CLÍNICA DENTARIA ESPECIALIZADA CURA, CNPJ: Nº 17.453.895/0093-30, localizado na PC Louis em Ensch, nº 240, 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) odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, 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 10921/2019-03A 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 170/2020-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 ELETRO ILUMINAÇÃO - ME, CNPJ: Nº 18.129.664/0001-10, localizado na avenida João César de Oliveira, n° 2910, loja F, 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 material elétrico; reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especifi cados anteriormente; chaveiro; 
comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anteriormente; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista de fer-
ragens e ferramentas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.42-3-00.00; 95.29-1-99.00; 95.29-1-02.00; 47.59-
8-99.00; 47.54-7-03.00; 47.44-0-01.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 13456/2019-03A 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 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 
05/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Com-
plementar 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 CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: Nº 04.108.518/0002-85, localizado na rua Um, Nº 315, bairro do Comércio, 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 especializado em outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente, enquadra-
das na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.39-7-01.00; 46.37-1-99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
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04031/2019-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 06/01/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 591/2020-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 NASA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: Nº 03.236.322/0001-22, localizado na rua Guanabara, nº 213, bairro Arvoredo II, 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 mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produ-
tos alimentícios, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.93-1-00/00; 46.91-5-00/00, respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 07466/2020-03A 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 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 198/2020-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 BRANDÃO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PAPÉIS LTDA, CNPJ: Nº 01.871.114/0001-70, localizado na rodovia BR 040, Km 688, pavimento 
08, n° 288, loja: 03, 17, 18 e 19, 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 embalagens; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico 
não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.86-9-02.00; 47.59-8-99.00 respectiva-
mente, conforme Processo Administrativo Nº 15102/2019-03A 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 373/2020-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 BAG REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ: Nº 21.942.824/0001-50, localizado na avenida Tapajós, n° 680, loja 1 e 2, bairro 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 
outros representantes comerciais e agentes de comércio especializado em produtos não especifi cados anteriormente; comércio varejista de medicamentos veterinários; 
comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; higiene e embelezamento de animais domésticos, enquadradas na Lei Com-
plementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.18-4-99/00; 47.71-7-04/00; 47.89-0-04/00; 96.09-2-08/00, respectivamente, conforme Processo 
Administrativo Nº 20943/2018-03A 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 
633/2020-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 SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA, CNPJ: Nº 07.758.028/0002-12, localizado na rua Antiga Estrada Betim/Belo Horizonte, n° 01, bairro 
Jardim Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi ca-
da, para exercer a(s) atividade(s) de testes e análises técnicas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 71.20-1-00/00, 
conforme Processo Administrativo Nº 13651/2017-03A 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 858/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM , CNPJ: Nº18.715.508/0001-31, localizado na praça Presidente Tancredo Neves, N° 200, bairro Camilo Alves, 
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 obras de contenção rua Rquiteto Morandi /Cortina Atirantada e Solo Grampeado na Vila Estaleiro II- Região de Nova Contagem em Contagem/MG, 
enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº4299-5/99.00-Outras Obras de engenharia civil não especifi cadas, conforme 
Processo Administrativo Nº  16526/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 06/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
759/2020-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 CASA NOVA INTERIORES BEBELANDIA KIDS LTDA, CNPJ: Nº 07.336.634/0003-20, localizado na avenida Imbiruçu, n° 610, bairro Petrolândia, 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 móveis; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.54-7-01/00; 47.53-9-00/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 07254/2018-03A 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 780/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
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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 ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES AUTÔNOMOS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CONTAGEM, CNPJ: Nº 05.316.015/0002-68, localizado na rua Rio Parana-
guá, Nº 243, bairro Parque 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 associações de defesa de direitos sociais; coleta de resíduos não-perigosos; atividades de organizações asso-
ciativas ligadas à cultura e à arte, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 94.30-8-00.00; 38.11-4-00.00; 94.93-6-00.00, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 19710/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 17/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 438/2020-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 BHD INOX LTDA - ME, CNPJ: Nº 16.742.869/0001-41, localizado na avenida Nacional, n° 326, bairro Parque Xangri-La, 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 fabricação de 
artigos de serralheria, exceto esquadrias; fabricação de esquadrias de metal; comércio varejista de vidros, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob o(s) código(s) nº 25.42-0-00.00; 25.12-8-00.00; 47.43-1-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 13990/2018-03A em conformidade 
com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 18/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 492/2020-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 BLUE COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CNPJ: Nº 35.918.247/0001-76, localizado na rua São Geraldo, nº 35, bairro Nossa Senhora do Carmo, 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 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 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00090/2020-03A 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 198/2020-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 BRANDÃO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PAPÉIS LTDA, CNPJ: Nº 01.871.114/0001-70, localizado na rodovia BR 040, Km 688, pavimento 08, n° 
288, loja: 03, 17, 18 e 19, bairro Guanabara, 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 embalagens; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não 
especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.86-9-02.00; 47.59-8-99.00 respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 15102/2019-03A 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 385/2020-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 CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: Nº 02.924.249/0014-33, localizado na avenida General David Sarnoff, n° 3984, sala 1, bairro Cidade 
Industrial, 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 em outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; manutenção e reparação de equipa-
mentos e produtos não especifi cados anteriormente; instalação de máquinas e equipamentos industriais; comércio atacadista de café em grão; comércio atacadista de 
café torrado, moído e solúvel; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especifi cados anteriormente; partes e peças; comércio varejista de produtos 
alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 
não especifi cados anteriormente, sem operador, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.37-1-99.00; 33.19-8-
00.00; 33.21-0-00.00; 46.21-4-00.00; 46.37-1-01.00; 46.69-9-99.00; 47.29-6-99.00; 77.39-0-99.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 19119/2019-
03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– Nº 157/2020 – 2° VIA/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 CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA, CNPJ: Nº 19.592.641/0003-72, localizado na avenida Municipal Manoel Jacinto Júnior, n°: 981, 
galpão 03, bairro Tapera/ Dom Bosco Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBI-
ENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de alimentos para animais; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de 
cereais e leguminosas benefi ciados; comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes 
frescos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados;  comércio atacadista de pescados e frutos do 
mar; comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; comércio 
atacadista de bebidas não especifi cadas anteriormente; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista de massas alimentícias ; comércio atacadista 
especializado em outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fraciona-
mento e acondicionamento associada; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profi ssional e de segurança 
do trabalho; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de 
produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anterior-
mente; comércio atacadista de máquinas e equipamento para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de embalagens; comércio varejista de laticínios e frios; 
comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de artigos de armarinho; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal; comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de outros produtos não 
especializados anteriormente; transportes de carga municipal, intermunicipal e interestadual; carga e descarga de mercadorias, enquadradas na Lei Complementar nº 
295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.39-7-01/00; 46.23-1-09/00; 46.31-1-00/00; 46.32-0-01/00; 46.3-0-02/00; 46.33-8-01/00; 46.34-6-01/00; 46.34-
6-02/00; 46.34-6-03/00; 46.34-6-99/00; 46.35-4-01/00; 46.35-4-02/00; 46.35-4-99/00; 46.37-1-03/00; 46.37-1-05/00; 46.37-1-99/00; 46.39-7-02/00; 46.41-9-03/00; 
46.42-7-02/00; 46.46-0-02/00; 46.49-4-01/00; 46.49-4-08/00; 46.49-4-99.00; 46.65-6-00/00; 46.86-9-02/00; 47.21-1-03/00; 47.22-9-01/00; 47.22-9-02/00; 47.23-
7-00/00; 47.24-5-00/00; 47.29-6-99/00; 47.53-9-00/00; 47.55-5-02/00; 47.72-5-00/00; 47.81-4-00/00; 47.89-0-05/00; 47.89-0-99/00; 74.90-1-99/00;85.99-6-99/00, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 15930/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 05/06/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 225/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
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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 CONDOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, CNPJ: Nº 22.933.268/0001-19, localizado na rua Alfa, nº 529, bairro Vila Paris, 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 tintas, vernizes e similares, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 46.79-6-01/00, conforme Processo Admin-
istrativo Nº 15028/2019-03A 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 774/19-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 DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA, CNPJ: Nº 12.667.856/0001-85, localizado na avenida Delta, Nº 50, bairro Vila Paris, 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 fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; fabricação de produtos de trefi lados de metal padronizados; 
comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códi-
gos nº 25.42-0-00.00; 46.72-9-00.00; 25.92-6-01.00; 46.63-0-00.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 21626/2018-03A, em conformidade com as 
normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 17/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 281/2020-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 E CAÇAMBAS COLORADO LTDA, CNPJ: Nº 21.397.096/0001-43, localizado na rua Rio Mucuri, nº 74, 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 comércio varejista de materiais de construção em geral; coleta de resíduos não-perigosos; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especifi cados anteriormente, sem operador, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.44-0-99/00; 38.11-4-00/02; 
77.39-0-99/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16710/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 18/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– Nº 107/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Com-
plementar 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 DMA DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ: Nº 01.928.075/0045-10, localizado na rua Tereza Cristina, nº 185, bairro Bernardo Monteiro, 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 mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados; estacionamento de veículos; restaurantes e similares; lanchonetes, 
casas de chá, de sucos e similares; correspondentes de instituições fi nanceiras, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 
4711-3/02.02; 5223-1/00.00; 5611-2/01.02; 5611-2/03.00; 6619-3/02.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00443/2019-11A em conformidade 
com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 06/02/2030. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICI-
PAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – Nº 757/19-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 ELETRO PAINEL E MONTAGEM LTDA-ME, CNPJ: 
Nº 06.942.793/0001-44, localizado na rua Senador Lúcio Bittencourt, Nº 501, bairro Vila São Paulo, 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 fabricação de aparelhamentos e equipamentos para 
distribuição e controle de energia; manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especifi cados anteriormente; instalação de máquinas e eq-
uipamentos industriais; comércio varejista de material elétrico, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº  27.31-7-00.00; 
33.13-9-99.00; 33.21-0-00.00; 47.42-3-00.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 14958/2016-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 010/2020-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 ESPAÇO LONDRES RECEPÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ: Nº 16.629.515/0001-95, localizado na avenida Londres, n° 734, bairro 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 casas de festas e eventos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 82.30-0-02.00, conforme Processo 
Administrativo Nº 01881/2019-11A 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 685/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Com-
plementar 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 ESPETO FORTES INDÚSTRIA EIRELI, CNPJ: Nº 19.397.065/0001-40, localizado na rua Leni Amaral, Nº 452, bairro Novo Progresso, 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 fabricação 
de outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, comércio varejista de carnes – açougues; 
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 os códigos nº 10.99-6-99.00; 46.39-7-01.00; 47.22-9-01.00; 47.29-6-99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
22359/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 24/11/2029. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – Nº 773/19-A SECRETARIA MU-
NICIPAL 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 FILPEL – FILTROS E 
PEÇAS LTDA - EPP, CNPJ: Nº 01.209.046/0001-88, localizado na avenida Coronel Jove Soares Nogueira, Nº 202, bairro Inconfi dentes, 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 novos para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 45.30-7-01.00; 45.30-7-03.00; 45.20-0-
01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 22653/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 17/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 047/2020-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 
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empreendimento FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, CNPJ: Nº 09.252.646/0004-83, localizado na avenida severino ballesteros rodrigues, nº 553, 
bairro ressaca, 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 tintas, vernizes e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 
46.79-6-01.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00770/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 29/01/2030.
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 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 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 equipa-
mentos 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 
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 717/19-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 FM DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI, CNPJ: Nº 10.493.888/0001-03, 
localizado na rua Tiradentes, Nº 2348, bairro Industrial, 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 produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; comércio varejista 
de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de pro-
dutos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.71-7-01; 47.71-7-02; 47.72-5-00; 47.29-6-99; 47.29-6-02, respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 09710/2019-03A, 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 416/2020-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 FUNDAÇÃO FELICE ROSSO, CNPJ: Nº 17.214.149/0009-23, localizado na avenida João César de Oliveira, Nº 438, bairro 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 
médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) 
nº 86.30-5-02/00, conforme Processo Administrativo Nº 21550/2018-03A 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) – Nº 398/2020-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 GLOBAL TELAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME, CNPJ: Nº 30.246.651/0001-27, localizado na rua Santos Dumont, n° 71, galpão, bairro Água Bran-
ca, 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 fabricação de outros produtos de metal não especifi cados anteriormente; produção de outros tubos de ferro e aço; serviços de usinagem, tornearia 
e solda; 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 25.99-3-99.00; 24.39-3-00.00; 25.39-0-01.00; 47.89-0-99.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00154/2019-03A 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 079/2020-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 GLOBOMIX PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, CNPJ: Nº 08.503.326/0002-97, localizado na rua Flor de Ipê,  n° 28, bairro Campina Verde, 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 depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código 
nº 52.11-7-99.00, conforme Processo Administrativo Nº 01720/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 04/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 114/2020-A SECRETARIA MUICIPAL 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 ILUMIM IMPORTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: Nº 12.867.723/0001-71, localizado na avenida das Américas, n° 587, 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 fabricação de embalagens metálicas; fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de 
uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de embalagens; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; outras sociedades 
de participação, exceto holdings, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 25.91-8-00.00; 22.21-8-00.00; 46.49-4-02.00; 
46.86-9-02.00; 47.53-9-00.00; 64.63-8-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08428/2019-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 06/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 08/2020-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 JHM COMÉRCIO DE FRUTAS EIRELI - EPP, CNPJ: Nº 07.396.144/0001-58, localizado na rodovia BR-040 KM 688, Nº S/N, pavlh P box 6 módulo 12, 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, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob o código nº 46.33-8-01.00, conforme Processo Administrativo Nº 02023/2019-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 07/01/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
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(LAS) - Nº 547/2020-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 JOAS PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, CNPJ: Nº 29.931-0666/0001-87, localizado na rua José Martins Borges, nº 79, bairro Ressaca, 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 ativ-
idade de odontologia  , 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 06197/2018-03A 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 493/2020-
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 
LD COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO E MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: Nº 10.696.062/0001-33, localizado na rua Tamoata, n° 38, loja 1, bairro Novo 
Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para ex-
ercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.45-1-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 09882/2019-03A 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 227/2020-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 LUCIMAR ARAÚJO SILVA PRADO, CNPJ: Nº 24.640.610/0001-18, localizado na avenida Um, nº 139, bairro Oitis, 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 gás 
liquefeito de petróleo (GLP), enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.84-9-00/00, conforme Processo Administrativo Nº 
11653/2019-03A 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 101/2020-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 LUNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: Nº 19.695.113/0001-87, localizado na rua Diamante, n° 800, bairro São Joaquim, 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 fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo; comércio varejista de 
equipamentos para escritório; impressão de material para outros usos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 17.41-
9-02.00; 47.89-0-07.00; 18.13-0-99.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00565/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 05/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 346/2020-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 MAIS USINAGEM LTDA, CNPJ: Nº 33.861.563/0001-23, localizado na rua Rio Solimões, Nº 669, bairro Parque 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 Pro-
dução de forjados de aço; Produção de artefatos estampados de metal; Comercio varejista de ferragens e ferramentas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob os códigos nº 25.31-4-01;25.32-2-01.00;47.44-0-01.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 09580/2019-03A em conformi-
dade 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 402/2020-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 MEDPRESS TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI, CNPJ: Nº 23.063.875/0001-38, localizado na rua José Maria de Lacerda, Nº 1900, letra A, bairro Jardim 
Industrial, 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, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte aéreo de 
carga; depósitos de mercadoria para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; carga e descarga; atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação 
dos aeroportos e campos de aterrissagem; agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; operador de transporte multimodal – OTM; serviços de entrega 
rápida; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 49.30-2-
02/01; 51.20-0-00/01; 52.11-7-99/00; 52.12-5-00/00; 52.40-1-99/00; 52.50-8-03/00; 52.20-8-05/00; 53.20-2-02/00; 82.11-3-00/00, respectivamente, conforme Processo 
Administrativo Nº 17920/2018-03A 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 741/19-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 NAGU ALIMENTOS, CNPJ: Nº 27.383.501/0001-50, localizado na rua Crisopacio, Nº 25, bairro Sapucaia II, 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 
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 código nº 47.12-1-00.01, conforme Processo Administrativo Nº 01243/2019-11A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 719/19-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 NEW PAMPAS ALIMENTOS LTDA, CNPJ: Nº 29.941.009/0001-89, localizado na rodovia BR 040, Nº S/N, KM 688, PVLH M, MODULO 5 E 6, BOX 3, 
bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICA-
DA, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; fabricação de especiarias, molhos, 
temperos e condimentos; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza 
e conservação domiciliar; comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 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, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janei-
ro de 2010 sob os códigos nº 46.91-5-00.00; 10.95-3-00.00; 46.33-8-01.00; 46.49-4-08.00;47.24-5-00.00; 47.29-6-99.00; 47.72-5-00.00, respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 06959/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/12/2029. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 760/19-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 POLIMPORT – COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: Nº 00.436.042/0200-14, localizado na avenida Severino Ballesteros Rodrigues, Nº 850, LUC 
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1002/1003, Piso L1, Shopping Contagem, bairro Ressaca, 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 especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio 
varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anteriormente; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos 
e artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.53-9-00.00; 
47.59-8-99.00; 47.61-0-03.00; 47.63-6-01.00; 47.63-02.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08208/2019-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 183/2020-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&M LAVA JATO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ: Nº 28.380.112/0001-34, localizado na rua Oito, n° 20, 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 serviço 
de lavagem, lubrifi cação e polimento de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 45.20-0-
05.00, conforme Processo Administrativo Nº 21071/2018-03A 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 096/2020-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 STAR PRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP, CNPJ: Nº 26.361.093/0001-73, localizado na rua Miradouro, n° 449, loja 02, bairro 
Industrial São Luiz, 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 fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 
comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) 
nº 20.63-1-00.00; 46.46-0-01.00; 47.72-5-00.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00936/2019-11A 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 520/2020-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 TOP LIMPEZA E POLIMENTO EIRELI - ME, CNPJ: Nº04.447.542/0001-58, localizado na rua Guanabara, n° 189, bairro Arvoredo 2ª seção, 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 fabricação de produtos de limpeza e polimento; fabricação de sabões e detergentes sintéticos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob o(s) código(s) nº 20.62-2-00.00; 20.61-4-00.00; DN 217/2017 C-04-10-3 porte inferior; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02284/2019-11A 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 701/19-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 WAL MART BRASIL LTDA, CNPJ: Nº 00.063.960/0024-94 localizado na avenida General David Sarnoff, Nº 5100, bairro Cidade Industrial, 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 mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou insumos, agropecuários; comércio atacadista de mercadorias em geral, com pre-
dominância de produtos alimentícios; correspondentes de instituições fi nanceiras; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto 
imobiliários; laboratórios fotográfi cos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 46.93-1-00.00; 46.91-5-00.00; 66.19-3-
02.00; 74.90-1-04.00; 74.20-0-03.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 20891/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 28/11/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 465/2020-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 TROVÃO LTDA, CNPJ: Nº 01.333.257/0001-28, localizado na avenida Tito Fulgêncio, n° 1189, bairro Jardim Industrial, 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 comér-
cio varejista de combustíveis para veículos automotores; comércio varejista de lubrifi cantes; serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento de veículos automotores, 
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, conforme 
Processo Administrativo Nº 23023/2018-03A 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 431/2020-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 DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ: Nº 03.643.856/0033-50, localizado na rua 
Padre José Maria Deman, n° 805, 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 assistência social sem alojamento; hotéis; agências de viagens; ensino de esportes; artes 
cênicas, espetáculos e atividades complementares não especifi cadas anteriormente; gestão de instalações de esportes; clubes sociais, esportivos e similares; atividades 
de condicionamento físico, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 88.00-6-00.00; 55.10-8-01.00; 79.11-2-00.00; 
85.91-1-00.00; 90.01-9-99.00; 93.11-5-00.00; 93.12-3-00.00; 93.13-1-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00077/2020-03A em conformidade 
com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 20/12/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 614/2020-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 POMAGRI FRUTAS LTDA, CNPJ: Nº 77.891.505/0006-22, localizado na ROD BR-040 KM 688, s/n, pavlh P, box 1,2 e 3, módulo 1 a 6, CEASA, 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; transporte rodoviário de  carga, exceto produtos perigosos 
e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. enquadradas na Lei Com-
plementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.33-8-01/00; 49.30-0-02/00; 49.30-2-01/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
07133/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 2030.
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ATA DA 245ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2020
No dia 09 de novembro de 2020, às 09:00 horas, realizou-se a 245ª Reunião Ordinária do COMAC de 2020.  A Reunião foi ON LINE. Compareceram à reunião o 
Presidente do COMAC,  Eduardo Eustáquio de Morais (Subsecretário da SEMAD); Fábio Silva Azevedo (assessor jurídico); Tércio de Sales Morais; os conselheiros: Danielle 
Rodrigues Soares Máximo, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Sérgio Ricardo Siebler Gomes, representante da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico; Adilson Pereira dos Santos e Cristina Maria de Oliveira, representantes dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias 
profi ssionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem; Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais 
(CIEMG); Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do 
Município de Contagem; César Moreira de Piava Rezende, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; Fabiana 
Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem - ACIC. Clair José Benfi ca, representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos. Funcionários da SEMAD: Leonardo Ricardo Torres Lopes,Andréa Rejane Ferreira, Bianca Massula Santos, Rômulo Henrique Rocha, Gilmar Ferreira do Carmo, 
Pedro Alvarenga Cavalcante e Marise de Cássia Gonçalves. O Presidente Eduardo deu bom dia a todos, conferiu quórum e iniciou a reunião. 1-Aprovação da Ata da 
244ª Reunião Ordinária do COMAC e Ata da 4ª Reunião Extraordinária do COMAC. Aprovadas com correções colocadas pelos conselheiros. Conselheiro Adilson- gosta-
ria de questionar o Artigo 24 do regimento interno. Gostaria que o advogado desse um esclarecimento para nós, a respeito da presença dos efetivos no Conselho, 
porque isto infl uência na votação. Dr. Fábio- o artigo 24 ele trás uma hipótese de vedação. Não serão aceitos como conselheiros em qualquer hipótese aqueles que 
sejam vinculados a empresa em que haja irregularidade com o meio ambiente. Parágrafo único ao servidor não ocupante de cargo efetivo da Prefeitura de Contagem é 
vedado a participação ao COMAC como representante previsto no artigo 3º da lei 2.570. Esta hipótese do artigo 24 é uma vedação da composição do conselho na 
época de sua eleição. Conselheiro Adilson- a uma troca dos representantes da Prefeitura constante e o Conselho não tem recebido esta comunicação e efetivação deles. 
Infl ui muito no nosso processo do COMAC. Conselheira Cristina- temos hoje da composição do Conselho, os representantes do governo eles não são efetivos, 
compromete com este parágrafo? esta que é a dúvida. Dr. Fábio- vou fazer uma consulta mais aprofundada deste termo, porque temos que entender qual é o contexto 
desta palavra efetivo, é o servidor estável de carreira ou é o servidor efetivamente em exercício de alguma função no Conselho. Pode ser levantado como questão de 
ordem. O Estado ele auditou este regimento do Conselho, auditou a composição do Conselho, e não fez nenhuma indagação. Sobre a palavra efetivo, a uma 
interpretação, o que o regimento quis dizer. Teria que buscar isto. Talvez quis dizer efetivo no sentido de servidor estável, que passou os 3 anos, ou o efetivo no sentido 
de exercer a função pública. Realmente teria que ser buscado uma interpretação mais a fundo inclusive no que diz a lei. Presidente Eduardo- nós temos até 2 dias úteis 
para responder, temos que verifi car na lei 2570, artigo 3º. Se houve algumas alterações ou se tem decreto regulamentando isto. Se existe alguma recomendação da 
Procuradoria, decreto, portaria, o que seja, ou a própria decisão do conselho que já tenha colocado em mesa para discussão. Então acho que podemos utilizar destes 2 
dias de prazo para responder aos conselheiros esta questão de ordem levantada pelo conselheiro Adilson. Dr. Fábio- exatamente, na lei 2570 já existe até uma 
incompatibilidade. Este artigo já não existe mais na lei 2570. Teríamos que fazer um histórico desta legislação. Até porque eventualmente como o conselheiro levantou 
esta decisão pode impactar alguma composição do conselho na pior das hipóteses. Então em nome da segurança jurídica temos que fazer uma analise mais aprofunda-
da. Eu peço para pautar na próxima reunião, um tempo a mais para fazer esta analise com mais segurança. Entendemos o que o conselheiro Adilson expôs. Conselheiro 
Adilson- neste sentido está OK. Presidente Eduardo- na próxima reunião ordinária ou extraordinária, vamos esclarecer esta questão. Podemos esclarecer e encaminhar 
para os conselheiros. Sr. Tércio- somente servidor efetivo, isto já contraria inclusive a participação do secretário, que é de livre nomeação e é Presidente do Conselho. 
Presidente Eduardo- Já foi dada o pedido de questão de ordem, e a questão de ordem será atendida no máximo 48 horas. Já estamos defi nidos. Conselheiro César- na 
linha 972 “favoráveis ao relatório: Henrique, César, Danielle, Fabiana”. Eu fui contrário ao relatório. 977 “favoráveis a licença ambiental: Henrique, César, Danielle, 
Fabiana”. Eu fui contrário a licença. Conselheiro Clair- na linha 1.063 “quero parabenizar ao Sr. Wagner” é assim: 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 as atas serem aprovadas na próxima reunião do COMAC. Presidente Eduardo- colocou em votação o pedido da Conselheira, o qual foi 
aprovado por unanimidade a aprovação das Atas: 244ª Reunião Ordinária e a 4ª Reunião Extraordinária com as correções, nesta Reunião (245ª Reunião Ordinária). 
2- Posto Itatiaia Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante (LAC 1). Processo Nº 18227/2019-03A. Técnico Pedro fez a apresentação. É uma 
licença para ser instalada. Atividade: comércio varejista de combustíveis automotivos. Endereço: Via Expressa de Contagem, Nº 777, Bairro Água Branca. Lembrando 
que classe 4 são 300m³, 5 tanques a serem instalados com capacidade de 60 m³ cada tanque. Mostrou Slides. Vou resumir, os impactos que vão ser gerados no 
empreendimento, no caso de resíduos sólidos, tanto quanto a instalação do empreendimento, quanto a operação. Na parte da  instalação PGRCC já foi avaliado. Em 
relação aos efl uentes líquidos vão ser destinados ao coletor público que vai estar na Via, efl uentes da Copasa. Em relação aos efl uentes sanitários são lançados de forma 
bruta na Via, na rede de esgoto. Existe uma série de condicionantes que estão sendo propostas neste parecer, que vão incluir a serie de etapas até que o contrato fi nal 
seja celebrado com a Copasa. Em relação aos resíduos sólidos gerados, como resíduos perigosos ou Classe I, típicos da operação do empreendimento deverão ser 
estocados temporariamente em bombonas ou tambores, os quais devem ser dispostos em local coberto com o piso impermeabilizado. Os resíduos contaminados 
deverão ser recolhidos por empresas licenciadas para a coleta e transporte de resíduos perigosos. Será solicitado, como condicionante, a apresentação de certidão de 
anuência do PGRS emitido pela SUPRES, bem como a comprovação do cadastro no sistema MTR-MG. Em relação as águas pluviais toda a pista de abastecimento, que 
basicamente toda a área do abastecimento que vão ser gerados os efl uentes ela é coberta. Com relação ao risco de contaminação ambiental pela ação das águas 
pluviais a pista de abastecimento, geradora de efl uentes líquidos não domésticos, apresentará teto e canaleta coletora conectada ao sistema de pré-tratamento, 
garantindo que as águas pluviais que porventura tenham acesso à área sejam previamente tratadas e destinadas à rede pública coletora. Em relação aos passivos, foi 
apresentado uma declaração da não existência no local. A sugestão do parecer é a concessão da LAC 1 e as condicionantes: 1- Apresentar comprovante de aprovação 
da Parte A do projeto para ingresso no PRECEND. 90 dias após a concessão da licença. 2- Apresentar comprovante de aprovação da Parte B do projeto para ingresso no 
PRECEND. 90 dias após o início da operação do empreendimento. 3- Apresentar contrato assinado com a COPASA para o lançamento de efl uentes não domésticos. 120 
dias após o início da operação do empreendimento. 4- Apresentar documento emitido pela COPASA atestando o cumprimento das obrigações do contrato. Anualmente 
devendo a primeiro ser apresentado no prazo de 01 ano após a assinatura do contrato com a concessionária. 5- Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
– AVCB Atualizado. 60 dias após a instalação do empreendimento. 6- Manter AVCB atualizado. Durante o período de vigência da licença. 7- Apresentar Alvará de 
Construção. 30 dias após a concessão da licença. 8- Apresentar Alvará de Licença de Localização e Funcionamento. 90 dias após a concessão da licença. 9- Apresentar 
certifi cado de posto revendedor emitido pela ANP. 90 dias após a concessão da licença. 10- Apresentar parecer emitido pela TransCon constatando a implantação do 
projeto viário aprovado, bem como da adoção das medidas de mitigação. 120 dias após a concessão da licença. 11- Instalar e manter Sistema de Monitoramento 
Intersticial. Antes do início da operação e durante o período de vigência da licença. 12- Realizar laudo de estanqueidade do SASC. A cada 60 meses devendo para tanto 
estar presente sistema de monitoramento intersticial. O próximo teste deverá ser realizado logo após a instalação dos tanques. 13- Apresentar comprovante de 
cadastramento a ser realizado no Sistema MTR - MG. 90 dias após a concessão da licença. 14- Apresentar certidão de anuência do PGRS emitida pela SUPRES 
– Superintendência de Planejamento em Resíduos Sólidos desta Secretaria. Anualmente, durante o período de vigência da licença, devendo o próximo ser apresentado 
em até 90 dias após a concessão da licença. Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha as conclusões do parecer técnico, é um processo de licenciamento da LP/LI/LO, o 
empreendimento esta buscando obedecer todas as fases. Parabenizando o empreendimento porque são raros os postos de combustíveis que agente consegue fazer o 
licenciamento sequencial, inclusive estão aguardando a licença para iniciar a operação. Guilherme (empresa)- agradeceu o elogio. Agradeceu ao conselho. Presidente 
Eduardo- colocou em votação, o qual foi aprovada. 3- Magnesita Refratários S.A - Julgamento do pedido de Renovação de Licença de Operação. Processo Nº 
00409/2019-11A. Técnico Gilmar fez apresentação. O empreendimento é Magnesita Refratários S.A. Licença Ambiental Concomitante1 (LAC1). Processo Administrativo: 
1562/01-15. Atividade: Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramentas, obras de montagem industrial e 
instalação de máquinas e equipamentos industriais (há usinagem, caldeiraria, manutenção, reparação e pintura de equipamentos). Códigos: B-07-01-3 e B-06-03-3, 
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conforme DN COPAM 217/2017. Inserida na Bacia do Arrudas, classifi cada como Zona de Usos Incômodos – 1 (ZUI-1). Mostrou Slides. Endereço: Rua Dr. Antônio 
Chagas Diniz, Nº 390, Bairro Cidade Industrial, Contagem - MG. Eles tinham uma LOC nºĐ 26/11, emitida em 21/11/2011, válida até 21/11/2019. Deram entrada na 
Renovação da LOC em 21/02/2019, FCE nº 00409/2019-11A, FOB nº 11602/2019 emitida em 08/03/2019. Foi formalizado em 03/07/2019. Foram feitas 2 vistorias 
técnicas em 27/02/2020 e 09/03/2020, pouco antes da pandemia e foi feita outra em 03/11/2020. A solicitação de Informações Complementares em 12/03/2020 e 
foram atendidas. O parecer técnico foi emitido em 29/10/2020 de nº 220/2020 sugerindo a emissão e concessão da LAC 1 sobre avaliação e apreciação do COMAC e da 
assessoria jurídica a empresa. Mostrou layout geral da empresa. Ruído: a empresa é passível de emissão sonora signifi cativa, como prensas, compressores, retífi cas, 
plainas, fresadoras, tornos, mandrilhadoras, furadeiras, centros de usinagem, serra de fi ta, calandras e pantógrafos. A empresa, não obstante inserida em Zona 
Industrial (ZUI-1), tem como vizinha a oeste uma área residencial (possivelmente invasora), à qual se acessa por meio de becos. Realizou-se estudo por meio de um 
Laudo de Ruídos em novembro/2019, analisando-se medições em seis pontos externos à Empresa. Admitindo-se, de acordo com a Tabela 3 da NBR 10.151/2019, que o 
limite de Nível de Pressão Sonora (NPS) seja de 70 dB diurno e 60 dB noturno (“Área predominantemente industrial”), não se excederam os limites, apesar de nos 
pontos 01 (mais próximo às residências já citadas) e 04 apresentarem índices máximos relativamente altos. No ensejo, tratou-se das emissões aferidas no período 
noturno como NPS residual, nos termos da norma antes citada, pois as atividades da Empresa realizam-se apenas no período diurno, segundo Laudo de Ruídos e AF 
042256. Sugeri, como condicionantes, proposta de mitigações acústicas acompanhada de Cronograma de Execução (com ART de quem elaborar) em 90 dias e também 
Laudos de Ruídos acompanhados de ART de quem os elaborar, sendo o primeiro 90 dias após conclusão de adequações acústicas (para verifi cação de efi ciência das 
adequações) e os demais anualmente, já era uma condicionante da LOC que eles possuíam. Efl uentes líquidos: eles tem contrato Precend assinado em 20/06/2000 e a 
comunicação externa da Copasa de 06/2020 informa que eles estão cumprindo as obrigações de contrato, porém parâmetros de ph e níquel acima do permitido. Isto 
me provocou a sugerir a condicionante 4, a empresa deverá apresentar anualmente cópia de comprovante da Copasa. A empresa tinha atividade de niquelamento, não 
existe mais. Eles tinham uma estação de tratamento de esgoto, uma ETE, que está desativado. Efl uentes atmosféricos:  existem algumas emissões de fumos metálicos 
nas áreas de soldagem assim como Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) na cabine de pintura são contidos dentro dos próprios biombos, originados de atividades de 
solda e também de pintura de peças. Em vistoria ao local, não se verifi cou/percebeu odor e nem sequer MP no ar dentro e fora dos galpões, exceto em pouca 
concentração próximo aos biombos de solda e nas adjacências da Cabine de Pintura (que possui exaustor, cujas cópias de Projetos e comprovantes de manutenção/
limpeza encontram-se nos autos do Processo). A Empresa monitora emissões atmosféricas como obrigação de cumprimento da Condicionante 2 de sua LOC 26/11. 
Apesar disso, foi elaborado Laudo de Emissões Atmosféricas em novembro/2019, a fi m de inspecionar parâmetros de COVs e MP emanados da chaminé da Cabine de 
Pintura. Os índices encontrados permaneceram abaixo do estabelecido pela legislação/normatização pertinente. Sugeri que a empresa continue monitorando emissões 
atmosféricas da chaminé da Cabine de Pintura apresentando Laudos de Emissões Atmosféricas com ART de quem os elaborar, atendendo-se à DN COPAM 216/2017, 
bienalmente. Resíduos Sólidos que a empresa produz são resíduos orgânicos (restos alimentares) e material de escritório, destinados à Coleta Pública, além de resíduos 
refratários (originados do processo de demolição de refratários), resíduos recicláveis (madeira, plásticos e sucatas metálicas), limalhas/apara metálicas (contaminadas ou 
não contaminadas), embalagens vazias contaminadas e óleo/graxa usados na área de produção, destinados a Empresas especializadas. Ressalto que eles já conseguiram 
junto à secretaria o parecer conclusivo quanto ao PGRS. A condicionante é a apresentação do cumprimento deste PGRS anualmente. Cumprimento de condicionantes 
da LOC 26/11: - Condicionante 1 (AVCB em 180 dias): atendimento com protocolização em 13/12/2017 o AVCB nº 20170035851 (confi rmaram-se Ofícios de solicitação 
de prorrogação de prazo protocolizados pela Empresa em 21/05/2012, 18/03/2015, 27/11/2015, 08/01/2016 e 05/05/2017 nos autos do Processo 5058/01-10, mas no 
RADA consta que houve também pedido protocolizado em 19/01/2017). Condicionante 2 (Laudo Atmosférico c/ART anualmente): atendimento com protocolização de 
Laudos em 21/11/2012, 21/11/2013, 21/11/2014, 19/11/2015, 21/11/2016, 21/11/2017 e 21/11/2018. Condicionante 3 (Laudo de Ruídos c/ART anualmente): atendimen-
to com protocolização de Laudos em 21/11/2012, 02/07/2013, 25/06/2014, 19/11/2015, 21/11/2016, 21/11/2017, 21/11/2018 e 21/11/2019. Condicionante 4 (Cumprir 
obrigações de Contrato PRECEND durante vigência da LOC): sem registros nos autos do Processo – no Processo 5058/01-10 verifi caram-se, versando sobre irregularida-
des no tratamento de esgoto e ETE na Empresa, os AFs 038050-038052 (emitidos em 06/03/2015: folhas 484-487 do Proc. 5058/01-10), AF 038057 (emitido em 
11/03/2015: folhas 514-520), Ata assinada em 18/03/2015 (folha 542), TAC assinado em 23/04/2015 (folhas 597-602), AF 039768 (emitido em 18/07/2016: folha 775), 
Relatório Técnico quanto ao cumprimento das cláusulas do TAC emitido em 19/07/2016 (folhas 776-780). Condicionante 5 (Realizar o Plano de Automonitoramento de 
Resíduos durante vigência da LOC): sem registros nos autos do Processo. Em verifi cação in loco conferiu-se o cumprimento da Condicionante quanto ao automonitora-
mento de resíduos. As condicionantes da LAC 1: 1- Apresentar cópia de comprovante de cumprimento das obrigações constantes na Certidão de Anuência do PGRS. 
Anualmente. 2- Apresentar proposta de mitigações acústicas acompanhada de Cronograma de Execução (com ART de quem elaborar), e Relatório Fotográfi co e/ou 
croqui, se couber. 90 dias. 3- 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. 1º Laudo em 90 dias após conclusão de adequações na Condicionante 02; demais Laudos anualmente. 
4- Apresentar cópia de comprovante (Protocolo COPASA) de cumprimento das exigências/condicionantes de seu Contrato PRECEND, especialmente quanto ao 
monitoramento dos parâmetros de pH, níquel e outros, a fi m de que estejam dentro do limite permitido. Anualmente. 5- Apresentar Laudo de Emissões Atmosféricas 
da chaminé da Cabine de Pintura, acompanhado de ART de quem o elaborar e também de comprovante de limpeza/manutenção do exaustor. Bienalmente. 6- Manter 
atualizados o Auto de Vistoria Final emitido pelo Corpo de Bombeiros (AVCB) e o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento. Durante vigência de sua licença. 
7- Manter piso dentro dos galpões em condições para impedir percolação de efl uentes líquidos não domésticos (industriais) e para contenção de purga/derramamento 
de óleos/graxas na área de lavagem de peças. Durante vigência de sua licença.                                8- Apresentar cópia do Cadastro Técnico Federal (Certifi cado de 
Regularidade - CR) emitido pelo IBAMA atualizado. Sempre que requisitado por fi scalização ou vistoria técnica. Encerro com a sugestão da concessão de LAC 1 para a 
empresa. Dr. Fábio- é um pedido de revalidação de licenciamento. A empresa observou o prazo de 120 dias para fazer o requerimento da revalidação. Quanto as 
condicionantes: item 4- foi destacado quanto as obrigações do Precend na época não tinha sido cumprido, foi celebrado um termo de ajustamento de conduta 
prevendo as obrigações para a empresa se regularizar. Houve na época também a aplicação da penalidade de 20 mil reais. Quanto ao item 5- eu gostaria Técnico 
Gilmar, que fi casse um pouco mais claro se o automonitoramento foi feito na empresa ou não, porque de fato como você destacou a empresa não tinha a obrigação de 
apresentar o automonitoramento, ela deve manter na empresa para posterior verifi cação quanto a fi scalização. Não fi cou muito claro se houve este monitoramento ou 
não. Considerando que não tinha estas informações, eu recomendei o prazo de 30 dias para a empresa comprovar o cumprimento deste plano de automonitoramento 
para posterior analise de um eventual auto de infração a respeito também de uma eventual descumprimento do item 5 de condicionante. Agora se durante sua vistoria 
técnica, você já afi rmar que a empresa executou o plano de automonitoramento e estava disponível na empresa , eu retiro esta recomendação. No mais não tenho mais 
nenhuma recomendação, o parecer jurídico acompanha as recomendações do parecer técnico para renovação da licença pelo prazo de 10 anos. Técnico Gilmar- em 
vistoria in loco, 2 vezes antes da pandemia e uma depois, verifi quei a questão de cumprimento desta condicionante. Sugiro ao Dr. Fábio que retirasse esta condicionan-
te para LAC 1, uma vez que in loco eu verifi quei que a empresa esta cumprindo. Minha conclusão. Dr. Fábio- então retifi co o parecer, fazendo constar em ata a 
retifi cação, excluindo a recomendação da linha E de comprovação do plano de automonitoramento tendo em vista que o técnico Gilmar constatou o cumprimento em 
visita na empresa. No mais o parecer jurídico acompanha a integralidade das recomendações contidas e conclusões contidas no parecer técnico. Presidente Eduardo- 
vamos constar em ata e o Sr. Gilmar junte uma nota técnica no processo para fi car bem claro que esta situação do automonitoramento foi presenciada. Paula 
(empresa)- agradeço a analise feita pelo técnico Gilmar, muito bem feita e a apresentação retratou bem a nossa realidade. Tenho apenas uma observação com relação 
ao nível de ruído que esta sendo adotado, hoje estamos ali de acordo com a NBR citada pelo técnico e de acordo com a própria lei de parcelamento do solo do 
município de Contagem nós estamos numa região classifi cada como ZUI 1 que seria uma área industrial, inclusive área residencial é restrito, de acordo com esta lei de 
parcelamento do solo. Então está sendo adotado o limite de ruído de 60 decibéis. Queria fazer um questionamento se o limite adequado não deveria ser de 70 em 
virtude da localização do empreendimento de estar numa ZUI 1. Técnico Gilmar- na verdade a NBR 10151 de 2019 e como também a de 2000 são mais restritivos. 
Agente avalia aproximadamente o perímetro de até 100 metros da empresa e a caracterização do entorno até o perímetro de 100 metros é mais restritivo para a NBR 
para área mista com vocações administrativa e operacional esta é a razão da caracterização do entorno. Conselheiro Henrique- eu concordo com o posicionamento do 
representante da empresa Magnesita. Eu respeito o posicionamento do Gilmar, mas eu fi co de uma certa forma assustado no sentido que técnico da secretaria esta 
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criando uma norma, legislando de uma forma, que não é prevista no nosso conselho, a analise foi muito bem feita, não estou criticando, mas queria que fi casse bem 
claro se existe uma norma, que determina o zoneamento que diz, qual que é o nível de ruído que uma empresa pode emitir no município de Contagem. Agente tem 
que seguir esta norma. Outra questão também que agente deve levar em consideração, aqui também ampliando o debate com os conselheiros, a empresa esta 
devidamente regularizada, num distrito industrial formado é instituído. Se existem invasões clandestina, as análises da Secretaria de Meio Ambiente tem que serem 
feitas, as questões no que é a realidade legal do município. Na verdade se existe comércio, se o comércio tem alvará, possui todos os trâmites regulares, assim como as 
indústrias possui. No meu ponto de vista esta diferença, existe algum tipo de reclamação desta vizinhança, foi feito alguma Sindicância no local. Pergunto ao técnico 
Gilmar, no momento da vistoria você identifi cou níveis acima de ruído. Então gostaria de colaborar o entendimento da representante da indústria, eu acho que agente 
não pode. Se existe uma ocupação clandestina isto não pode ser considerado, temos que trabalhar para regularizar esta ocupação, a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano. Temos discutido muito a questão irregular do município. Conselheiro Adilson-  parabenizou o técnico Gilmar. Esta questão de invasão. No caso é ocupação e 
tem um processo histórico da industrialização de Contagem. Temos uma escola colocada ali. Então se as pessoas tem comércio, residência, elas invadiram. Então o 
Estado também invadiu colocando uma escola lá. Então na minha opinião não é uma invasão, é uma ocupação. Uma área que o conselho já vem discutindo. A 
revitalização da Cidade Industrial, a revitalização da indústria em Contagem. Neste termo gostaria de parabenizar também a empresa pela manutenção dentro do 
município, mesmo que a empresa tenha questionado a questão do ruído. Porque do período que se instalou, do período que se criou as novas leis, a questão dos 
ruídos é uma interferência enorme.  Os sindicalistas tem uma preocupação enorme com a questão dos ruídos para com o trabalhador. Neste sentido que o Conselho 
tem que ver a questão das licenças ambientais e as empresas que estão dentro do município e renovando suas licenças ambientais ao município. Conselheira Cecília- 
quero parabenizar a empresa por esta em contagem durante muitos anos. Gilmar como está a passagem em cima do ferrugem? Se a ETE foi desativada, como esta 
fazendo para tratar a água, que tem alguns metais pesados? A questão da cabine de refratário? A questão dos fi ltros, a noite é um mal cheiro muito grande. A questão 
da ocupação está sendo retirado. Presidente Eduardo- estou notando que você esta falando da Magnesita na Cidade Industrial perto da Vilma. A que nós estamos 
licenciando é uma outra atividade próximo ao antigo Frigo Diniz. Na Rua Dr. Antônio Chagas Diniz, Nº 390, que tem este impacto com relação a estes 2 aglomerados, 
Vila São Vicente e Vila da Vaquinha. Agora o técnico vai responder a indagação do conselheiro Henrique, que fala do cumprimento da resolução CONAMA  0190 que 
estabelece que a NBR 10151 de 2019, estabelece o nível de ruído de acordo com o zoneamento , isto que o conselheiro questionou. Se existe reclamação, se o técnico 
identifi cou qualquer tipo de reclamação de ambas as comunidades com relação a ruído. Técnico Gilmar- eu coloquei apenas o que a norma fala do entorno, caracteriza-
ção do entorno. Aí no caso a uma coisa a questionar, temos algumas áreas de confl ito séria em Contagem. Por exemplo empresas que estão em ZUI, áreas de confl ito 
no Bairro Arvoredo em que as empresas foram levadas ao Ministério Público. Na verdade eles estão instalado numa ZUI, do outro lado já é uma área residencial. Claro 
que é diferente da situação. No meu parecer coloquei apenas possivelmente invasora. A comprovação seria dada no âmbito jurídico e do COMAC. Não estou criando 
norma, na verdade eu observei a própria NBR diz respeito a entorno. Se a Resolução CONAMA diz respeito exclusivamente de zoneamento, então será valido. No caso 
uma condicionante poderá ser suprida sobre decisão do COMAC. Não tem nenhuma reclamação que eu conheça de processo, ou auto de fi scalização, ou auto de 
infração, qualquer coisa de denúncia quanto a ruído da empresa. Ouvindo in loco não tive condições de perceber que a empresa tenha contribuído negativamente para 
emissão de ruídos. Uma vez que ali se colabora para ruídos não apenas a própria indústria, como outras indústrias e o trânsito também. Com relação a ocupação não 
sei se é invadida. Coloquei possivelmente. Com relação as devidas considerações o COMAC vai decidir. Quanto a supressão da condicionante referente à mitigações 
sonoras, é uma questão protetiva não só da empresa, para possíveis denúncias se houver no futuro ou quanto as próprias áreas residenciais. Com relação ao Córrego 
Ferrugem, a questão da locação de matéria prima e emissão de material particulado e mau cheiro, já foi informado que devidamente não é desta unidade. Esta unidade 
esta em outra localidade. Com relação a ETE desativada, o parâmetro de níquel que ainda esta acima do permitido deve-se provavelmente alguma questão de 
instalação anteriormente utilizada pela ETE, cabe no contrato Precend para questão de tratamento de efl uentes  que possa estar contaminando, que pode estar 
ocasionando este níquel acima do nível permitido, segundo a comunicação externa da Copasa deste ano. A empresa devera averiguar com relação a esta emissão já que 
o processo niquelamento foi desativado em 2017 segundo a empresa. A Copasa é responsável pelo tratamento dos efl uentes líquidos, através do contrato Precend. A 
cabine de pintura esta em devida condições de fazer a exaustão do emanado de compostos orgânicos voláteis da empresa. Apresentei algumas fotos de vista geral 
externa e interna, eles tem um exaustão que esta com a limpeza e manutenção em dia. Conselheiro Henrique- agradeço o retorno do Gilmar. Me deixa bem tranquilo 
em relação a não ter nenhum tipo de situação de incomodo com a vizinhança, para votar pela exclusão desta condicionante. Presidente Eduardo- a proposta do 
conselheiro Henrique é de não haver esta condicionante ou que seja estabelecido os níveis de limite da 10151. Que seja atendido os parâmetros da NBR 10151 para 
zoneamento industrial. Colocou em votação a exclusão da necessidade de atendimento como zona mista e sim como distrito industrial. Técnico Gilmar- se houver 
alteração ou retirada do item 02 da condicionante o item 03 deverá ser alterado em relação ao prazo. Presidente Eduardo- o entendimento que eu vejo é que seja 
atendido a tabela da NBR 10151 que trata de distrito estritamente industrial, predominantemente industrial. É esta a colocação, mantêm-se as condicionantes, porém o 
que esta sendo questionado inclusive pela técnica da empresa e com relação a  tabela 10151. Colocou em votação a exclusão da condicionante. Adilson, César, Cecília, 
a favor do que consta no parecer do Técnico Gilmar. Demais conselheiros mantém as mesmas condicionantes porém atendendo a tabela da NBR como distrito 
extremamente industrial. Dr. Fábio tem alguma colocação a fazer. Dr. Fábio- pode colocar em votação, se o empreendimento não gera, não está causando impactos e 
nem esta gerando fi scalização, reclamação, não há problema. A partir do momento, se eventualmente detectar denúncias, a fi scalização poderá agir. O licenciamento 
poderá rever ou outra medida mitigatório se for necessária. Mas se no presente momento não existe, não tem nada a opor, nada a fazer uma ressalva. Presidente 
Eduardo- colocou em votação com alteração da condicionante 2 que fala sobre a questão da tabela, o qual foi aprovada. 4- Hard Incorporações S.A - Julgamento do 
pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 2 (LP/LI). Processo Nº 04031/2020-03A. O técnico Tércio fez a apresentação. O parecer é único Nº 029/2020. Protocolo 
FCE 04031/2020-03A. Licenciamento Ambiental LAC 2. Processo SEMAD 1729/01-2020. Sugestão pelo deferimento. Fase do licenciamento LP e LI. Validade de 6 (seis) 
anos. Loteamento Bairro João Gomes, Contagem. Zona de Expansão Urbana 1. Bacia Federal: são Francisco. Bacia Estadual Rio das Velhas. Sub-Bacia da Pampulha em 
Contagem. Distrito industrial e zona estritamente industrial, comercial ou logística, mais uma parte industrial. Foi apresentado pela consultoria UMA Gestão de Projetos 
Ltda., pela responsável técnica Cynthia Silveira Pimentel Fraga Andrade. Relatório Multidisciplinar. Coloquei reiniciado o processo 07/05/2020, até para esclarecimento 
dos conselheiros. Porque todo processo que chega de loteamento ou de qualquer empreendimento, muitos conselheiros questionam. O que acontece o FOB tem 
validade de 180 dias. Este processo iniciou em 2014, eles já vinham fazendo estudo antes de 2010. Vários dos documentos conseguido pela empresa por exemplo 
Certidão de APP é de 2016. Porque colocamos que o processo é de 2020? porque depois que a empresa vai ajuntando toda a documentação deliberado no FOB, o FOB 
dela já esta vencido. Renova o FOB por uma vez só. Venceu o prazo a empresa inicia um novo processo, junta toda a documentação e da entrada. Só para esclarecimen-
to aos conselheiros. O processo foi formalizado em 03/09/2020 e classifi cado segundo a Deliberação Normativa COPAM 217/2017 sob os códigos E-04-02-2 e E-04-01-4. 
O E-04-02-2 trata de Distrito industrial e zona estritamente industrial, comercial ou logística. O E-04-01-4 loteamento do solo urbano, exceto distritos industriais e 
similares. Uma parte do empreendimento é residencial a outra industrial, comercial e logística. Mas nós optamos no enquadramento do empreendimento pelo 
atividade geradora de maior porte e maior restrições. Mostrou Slides. Localização na região dos bairros Cincão, Jardim Bandeirantes, e Morada Nova, as margens da 
BR-040. Mostrou Slides. Do ponto de vista da vegetação, mesmo estando dentro de uma mancha que o Estado considerou Cerrado, a empresa fez um levantamento e 
detectou algumas manchas de Mata Atlântica em estágio inicial ou médio. Mostrou Slides. O relatório ambiental do ponto de vista de risco não existem risco que 
possam gerar preocupação. Autorização para intervenção ambiental - supressão de vegetação, no total no parecer fala que tem em estágio médio de regeneração 
existente na área do empreendimento 0,14 hectares ou seja 1.400 metros. Foi considerado que haveria supressão em estágio médio, só que a empresa apresentou uma 
nova versão do projeto na qual não suprime vegetação de estágio médio. Mas como já estávamos com a apresentação preparada, ali uma intervenção em 0,1092 em 
estágio inicial. Como no processo o requerimento da DAIA para intervenção havia sido citado, que teria intervenção em vegetação nativa, nós colocamos como que é a 
forma. Mas depois a empresa veio e justifi cou que não haveria. Mostrou Slides. Os indivíduos imunes a corte são 20 Ipês e 1 Pequizeiro, entretanto eles estão dentro do 
empreendimento, mas não estão nas áreas das Vias do Bairro. Estão colocados para compensação mas provavelmente não serão feitas nesta parte inicial do Bairro, da 
implantação. Abastecimento de água e esgotamento sanitário: o loteamento Bairro João Gomes prevê a implantação de 41 lotes não residenciais, 1 lote residencial 
multifamiliar e 53 lotes residenciais unifamiliares. Com base nestas informações a Copasa emitiu as diretrizes para lotes residenciais considerou-se 4 habitantes por 
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unidade residencial com consumo per capta bruto de 150I/h. dia. A DTB nº 2723-1/2016. Mostrou Slides. A Destinação de Resíduos Sólidos: - O gerenciamento e 
controle do recebimento, transporte e armazenamento adequado dos insumos seguindo as recomendações de fornecedores, fabricantes, dispostas em embalagens, 
catálogos e normas técnicas; - A gestão do canteiro de obra de forma a obter limpeza e organização das áreas de trabalho, visando identifi car e minimizar os focos de 
desperdícios de materiais, e a não contaminação das diversas classes de resíduos, e de modo a possibilitar, quando for o caso, a sua reutilização e/ou reciclagem, antes 
de seu descarte fi nal;       - A aquisição de dispositivos e acessórios necessários ao manejo correto dos resíduos; tudo isto compõe o plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos que teve ser apresentado e aprovado antes do inicio destas obras. Tudo isto compõem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos que deve ser aprovado 
antes do inicio destas obras. Ele é apresentado de forma simplifi cado dentro do relatório de controle ambiental, mas é apresentado de forma mais concisa no plano 
apresentado para a superintendência de gestão de resíduos. A viabilidade da Cemig foi solicitado 10/03/2016, a empresa já tinha feito a consulta a Cemig. A carta foi 
emitida em 02/03/2016. Utilização e intervenção em recursos hídricos, vocês viram que tem uma travessia, mostrou Slides, para esta travessia foi protocolado junto ao 
IGAM, ainda não foi deliberado, foi feito um protocolo solicitando outorga de travessia, que se trata de uma travessia de um processo simplifi cado, ou seja não há 
impedimento para este tipo de outorga. Então nos próximos dias a empresa deve obter esta outorga. Somente poderá intervir na área após a concepção desta outorga. 
Relatório técnico de análise dos corpos hídricos existentes na área, foi apresentado também em 2017 o parecer pela superintendência de fi scalização e o projeto foi 
elaborado de acordo em conformidade com a certidão apresentada. No registro do imóvel não consta registrado nenhuma reserva legal, mostrou Slides. As condicio-
nantes para implantação:               1- Apresentar projetos das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário aprovados pela COPASA, em conformidade com 
a DTB apresentada. 120 dias. 2- Apresentar termo de recebimento da rede de iluminação pública emitido pela CEMIG. Na formalização da LO.              3-Apresentar 
termo de recebimento de obra emitido pela prefeitura de Contagem, para as obras de drenagem, implantação de vias. Na formalização da LO. 4- Executar Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efl uentes Líquidos conforme item 2 do anexo II. Todos os resíduos e efl uentes deverão ser coletados e destinados para empresas 
licenciadas. Durante a vigência da Licença de Instalação. 5- Apresentar PRAD para restauração das áreas degradadas à margem dos cursos d’água e em áreas públicas 
do empreendimento. Durante a vigência da Licença de Instalação. 6-Aprovar projeto de movimentação de terras, para emissão de autorização para abertura de vias, de 
acordo com o projeto urbanístico aprovado (na SMDUH e na Agência Metropolitana). Para início das atividades. 7- Executar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora 
- PTRF, com apresentação de relatórios anuais. Para as áreas destinadas à preservação (àreas Verdes e APP’s) com espécies nativas listadas no presente documento. 
Durante a vigência da Licença de Instalação. 8- Protocolar junto a SEMAD para abertura de processo de Plano de compensação prevista na Lei da Mata Atlântica 
11.428/2006 e no Decreto Federal 6.660/2008. Apresentar a Diretoria de Arborização - SEMAD Contagem comprovação deste protocolo. 90 dias. 9- Apresentar 
compensação para supressão de árvores isoladas. Apresentar a Diretoria de Arborização - SEMAD Contagem comprovação deste protocolo. 90 dias. 10- Apresentar 
quitação da Compensação por Supressão de Vegetação FESD-M do Bioma Mata Atlântica. (deverá ser apresentado antes do início da supressão de vegetação). 90 dias. 
11- Protocolar na SEMAD, proposta para aprovação de cumprimento da compensação prevista na Resolução CONAMA nº 369/2006 (compensação por intervenção em 
APP) acompanhada de PTRF, a ser implementada no período chuvoso subsequente. 90 dias.  12- Realizar o cercamento de todas as APP’s e áreas verdes do empreendi-
mento. Na formalização da LO. Conselheiro César-não recebi este parecer que o Tércio esta apresentando. Conselheira Cristina- também não recebeu. Conselheira 
Fabiana- também não recebeu. Dr. Fábio- acho que deveria ser colocado em discussão pelos conselheiros porque o Tércio fez a apresentação com detalhes. Ou procedi 
com a votação com os esclarecimentos do Tércio. Conselheira Cecília- os conselheiros não receberam o processo então não tem como votar. Conselheiro Henrique- este 
parecer como ele saiu de pauta, ele já foi enviado. Sr. Tércio- Mostrou Slides, mostrando e explicando tudo que ele já havia falado. Se não tivermos enviado foi uma 
falta da secretaria. Mas fi co preocupado com a empresa que esta esperando já tem mais de 5 anos. Se a representante tem alguma manifestação a fazer pode 
manifestar. Presidente Eduardo- foi uma falha nossa, nós não encaminhamos este parecer, nem na primeira, nem na segunda e na terceira tentativa de julgamento 
deste licenciamento. Tem o parecer jurídico com análise minuciosa da legislação e sugiro darmos seguimento na aprovação e no comprometimento de darmos o 
encaminhamento do parecer com todas as informações em debates que colocarmos nesta reunião de hoje para não prejudicarmos o empreendimento conforme o 
Tércio falou. Dr. Fábio- foi um parecer único. Minha análise seria pela conclusão que já tomada no parecer único apresentada. Presidente Eduardo- temos o parecer 
técnico e jurídico aprovando, faltando a documentação necessária para os conselheiros. Vou colocar em votação se vamos dar prosseguimento ou não na discussão e 
votação. Mas eu estou muito tranqüilo de colocar em votação, tendo em vista que este empreendimento já foi exaustivamente discutido na secretaria, na agencia 
metropolitana, nós temos vários órgãos reguladores para este tipo de empreendimento. É empreendimento de muita importância para o município, estamos 
considerando como uma ampliação do Cincão, um empreendimento misto que vamos ter condições de atender indústria, comércio, serviço logística e residencial. Uma 
área que esta totalmente degradada e um risco muito grande de invasão. Alias mês passado a empresa teve que fazer uma operação pesada junto com a fi scalização e 
guarda municipal, porque estava havendo uma invasão para uma realização de um bota fora no terreno da empresa. Então gostaria da confi ança dos conselheiros e 
colocarmos em votação o parecer. Sr. Tércio- acabei de enviar para o email dos conselheiros, sei que não é o momento mas se eles quiserem tirar alguma dúvida 
também. Conselheira Cristina- estou olhando no regimento e não encontrei o que fazer, quando o parecer não é enviado dentro do tempo hábil que são 72 horas, para 
os conselheiros avaliarem antes da reunião. A empresa que esta aguardando a tanto tempo, aguardar mais um mês não vai fazer nenhuma diferença. Sr. Tércio- o 
plenário é soberano quanto a discussão se põe em votação ou não. Acho que pode levar a plenário. Conselheira Cristina- isto é o que estou dizendo. Estou perguntan-
do primeiro ao jurídico, o que fazer quando isto não esta previsto no regimento. Como o conselheiro vota sem conhecer o que esta votando. Conselheiro Henrique- 
consegui localizar a duas reuniões foi enviado este parecer esta na caixa, inclusive com o resto do pessoal, quando ele tinha saído de pauta. Acho que 18 de setembro 
inclusive estou com é o mesmo parecer. Parecer existe. Foi enviado em setembro, na reunião do dia 18. Sr. Tércio- presidente, se tiver algum esclarecimento que a 
Cynthia, representante da empresa, quiser fazer. Acho que ela poderia fazer e o correto agora seria o jurídico manifesta se pode ou não colocar esta decisão de apresen-
tação ou não para o plenário. Depois dar prosseguimento a reunião. Presidente Eduardo- não estou conseguindo localizar no nosso controle este encaminhamento 
mesmo o Henrique se pronunciando. Dr. Fábio regimentalmente o que fazer? Dr. Fábio- a conselheira Cristina já adiantou no regimento não tem esta previsão. Não tem 
nem a previsão inclusive da secretaria enviar para os conselheiros. Isto é uma questão de ordem. Os conselheiros e toda a sociedade tem que ter ciência é da publicida-
de da pauta, e para este efeito a pauta foi publicada. Para que os conselheiros tenham o seu juízo, a sua convicção de decisão, de fato tem que tomar conhecimento do 
empreendimento. Neste ponto o técnico Tércio fez a apresentação. Eu não vejo impedimento jurídico para ser posto em votação, uma vez que foi publicado a pauta e o 
técnico da secretaria fez a apresentação dos pontos, podendo ele elucidar alguma dúvida. Agora estando omisso no regimento, querendo o conselho pautar sobre isto, 
de fato é tratar isto como questão de ordem e se não houver algum consenso, colocar em votação. Mas juridicamente a pauta foi publicada. Para efeito legal consta o 
item da pauta o julgamento deste processo. Por outro lado temos o técnico fazendo a apresentação à disposição para qualquer questionamento. Presidente Eduardo- 
coloco em votação a seqüencia dos trabalhos. Conselheiro Adilson- este processo foi retirado de pauta pela Prefeitura, foi feita a apresentação muito bem feita, mas 
precisávamos de mais tempo para avaliar este processo. Gostaria que fosse retirado de pauta e marcaríamos outra reunião para discutir. Conselheiro César- também 
gostaria que tirasse de pauta, foi feita uma apresentação que na verdade é um resumo também. E bom agente receber o parecer dar uma lida. Acho que fi ca 
prejudicada a votação sem o parecer prévio. Acompanho o Adilson para retirada de pauta deste item.  Conselheira Cecília- se os conselheiros não leram, uma questão 
de ordem, mesmo com a apresentação eles não fi cam seguros para votar. Eu também estou com Adilson e César. Presidente Eduardo- então 3(três) votos contrários, 
mantenho então a discussão e o julgamento da Licença Ambiental Concomitante, LAC 2, Processo 04031. Conselheiros que forem de acordo com a concessão da 
licença com as condicionantes, inclusive com as alterações das condicionantes indicadas pelo Tércio, técnico responsável pelo processo e com o acordo jurídico, 
permaneçam como estão e os que forem contrários se manifeste. Conselheiro César- vou me abster da votação tendo em vista que não me sinto seguro para votar já 
que não tive conhecimento prévio do parecer e das informações. Mesmo tendo esta apresentação do Tércio gostaria de ter este parecer para estudar melhor, para ver 
os detalhes do processo. Conselheira Cecília- sou contra por não ter o parecer, eu não me sinto segura. Presidente Eduardo- aprovada com 2(dois) votos contrários: 
Conselheiros: Adilson e Cecília e 1(uma) abstenção: Conselheiro César. Aprovada com as condicionantes modifi cadas conforme o parecer. Na próxima reunião vamos 
reapresentar este parecer de forma bastante sucinta. Sr. Tércio- esta aprovada, o parecer já esta no email dos conselheiros, se eles tiverem qualquer questionamento 
sobre o empreendimento eles podem trazer na próxima reunião que estaremos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Podem fi car tranqüilos que não tem nenhum 
problema. Presidente Eduardo- vamos reapresentar este empreendimento na próxima reunião do conselho. Fundo de Investimento Imobiliário Quintas - Julgamento do 
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pedido de supressão arbórea. Processo Nº 08044/2020-03A. Requerimento Interno: 004593. Bianca(Engenheira Florestal)- fez a apresentação. Processo Administrativo 
08044. Interna SEMAD 4593. Trata-se de empreendimento Fundo de Investimento Imobiliário Quintas. Objetivo foi pedido de vegetação em 16,28ha para implantação 
de empreendimento comercial. Este empreendimento será composto por 22 galpões modulares, escritórios, vestiários, restaurantes, portaria, guaritas, dentre outras 
estruturas. Localiza no Bairro Nacional, Rua das Contendas, faz parte da Bacia da Pampulha e esta na Zona de Expansão Urbana 2, Compreende áreas destinadas 
predominantemente a atividade de grande porte e/ou potencialmente incômodas. Não insere em nenhuma unidade de conservação de uso sustentável, proteção 
integral, zonas de amortecimentos ou Áreas de Interesse Ambiental. De acordo com o mapa da lei da mata atlântica, ele esta no cerrado, não esta na mata atlântica, 
mas está bem próximo da divisa da mata atlântica. Apesar de atualmente situar-se em zona urbana, a matrícula ainda é de imóvel rural. Ele apresenta uma reserva legal 
averbada por causa disto. Não esta averbada no imóvel, esta averbada em outra propriedade cuja matrícula é 14.367. Então ele tem reserva legal averbada. Não vai 
haver nenhuma intervenção em APP. Segundo os estudos apresentado pelo empreendedor deu um total de 21,04ha do terreno, 16,28ha esta previsto a intervenção 
supressão. Destes 5,52 está em estágio inicial, 0,71 estágio médio, a maior parte é pasto com árvores isoladas 10,05. Totalizando um total de intervenção de 16,28ha. 
Mostrou Slides. Nas árvores isoladas correspondente a 10,05ha foram encontradas 339 árvores com volume de 120m³ de lenha. Também foram encontradas       3 
indivíduos da espécie Melanoxylum brauna  que é ameaçada de extinção e 2 espécies de Ipês, 5 indivíduos de Handroanthus serratifolius, 4 Handroanthus ochraceus. 
No estágio médio corresponde a 0,71ha, foram locadas 6 parcelas, destas 6 parcelas foram encontradas 304 árvores com volume de 111m³, com erro amostral de 
6,9%. Este erro amostral esta dentro do permitido em Minas Gerais. Que tem que ser abaixo de 10%. Foi encontrado também espécies ameaçadas 3 indivíduos de 
Dalbergia nigra. Quando vai extrapolar para área inteira dá uma média de 11, 12 indivíduos. Também foi achado uma espécie imune que é o Handroanthus serratifo-
lius. No estágio inicial na área correspondente a 5,52ha foram achados 56 árvores em 7 parcelas amostrais. Foi encontrado volume de área de 86m³, com um erro 
amostral de 6,1%. Não foi achado nenhuma espécie ameaçada de extinção só 2 indivíduos de Handroanthus ochraceus (Ipê amarelo). Extrapolamos na área inteira foi 
achado 2 indivíduos, extrapolamos os 5,52ha da em média de 52 indivíduos. Em relação as compensações, temos compensações do estágio médio, na proporção de 
duas vezes a área suprimida conforme decreto nº 47.749.                        O empreendedor optou por destinar ao Poder Público uma área no interior de Unidade de 
Conservação para regularização fundiária. Já apresentou o Projeto Executivo de Compensação fl orestal e ele propõe a regularização de 3,11ha (mais que o dobro), no 
interior do Parque Nacional Serra do Gandarela. Destes 3,11ha, 2,10ha são de Floresta Semidecidual em estágio médio de regeneração. O restante tem um pedaço de 
campo silvestre, uma área já esta mais degradada, mas 2,10ha são de estágio médio. Mostrou Slides. No que se refere à localização da área a ser compensada 
entende-se que a área proposta atende os requisitos relacionados à localização, uma vez que se insere na mesma sub-bacia hidrográfi ca do Rio das Velhas, bacia federal 
do Rio São Francisco. Foi apresentado no PECF o mapa, juntamente com o memorial descritivo da área alvo de regularização e o termo informando que o imóvel está 
em fase de aquisição. Assim que fi nalizada as documentações de compra, o empreendedor deverá proceder à doação ao Poder Público, mediante registro da Escritura 
Pública de doação perante o Cartório de Registro de Imóveis Competente. Também é necessário garantir a preservação de 30% do total desta tipologia fl orestal na 
propriedade. No projeto executivo também já foi apresentado o mapa da área e o memorial descritivo desta área de compensação. Conforme legislação 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 in situ da espécie. A autorização para o corte de espécies ameaçadas é condicionada a compensação. Na área foram registradas as espécies ameaçadas 
Dalbergia nigra, Melanoxylum braúna e estima-se pelo inventário um total de 15 indivíduos. Foi apresentado um projeto técnico de reconstituição da fl ora com total de 
15 indivíduos. Foi apresentado um projeto técnico de reconstituição da fl ora com a proposta de compensação de 50 indivíduos para cada 1 suprimido (DN 114/2008), 
gerando uma compensação de 750 mudas. Essa lei não está mais em vigor podendo ser utilizada a compensação estabelecida pelo Decreto nº 47.749/2019. Assim a 
compensação será de 375 mudas que serão utilizadas para recomposição da APP presente na propriedade e que encontra-se sem vegetação arbórea. Na área foram 
registradas as espécies 73 indivíduos de ipê amarelo. No projeto técnico de reconstituição da fl ora, consta somente 59 indivíduos, porém após o novo inventário no 
FESD inicial o número total subiu para 73. Assim deverá ser compensado 73 mudas de ipê amarelo no qual também serão utilizados juntamente com os indivíduos 
ameaçados para reconstituição da APP. O PTRF deverá ser retifi cado. A compensação ambiental pela supressão dos 339 indivíduos arbóreos localizados em pastagens 
será o plantio de 3.310 mudas arbóreas que poderão ser utilizadas para recuperação da APP da área. Caso não seja necessário o plantio de todas essas mudas na APP, o 
restante deverá ser doado para o horto da Prefeitura Municipal de Contagem. Considerações fi nais: a equipe interdisciplinar opina pelo deferimento do processo de 
supressão de vegetação, desde que atendidas às recomendações técnicas, especialmente as compensações ambientais, descritas no corpo deste parecer, assim como as 
seguintes condicionantes: 1- Licenciamento Ambiental. A supressão somente será autorizada após a concessão do licenciamento. 2- 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. 3- Anuência prévia do COMAC para supressão dos indivíduos arbóreos pertencentes às espécies ameaçadas de extinção e imunes de corte.     4- Autorização 
do COMAC para supressão dos indivíduos arbóreos pertencentes às espécies imunes de corte. 5- Anuência prévia do COMAC para supressão em área de 5,52ha FEDS 
inicial e 0,71ha FEDS médio de acordo com Convênio de Cooperação Técnica. 6- Alteração do projeto técnico de reconstituição da fl ora apresentado com a retifi cação 
do número de espécies imunes de corte a serem compensados e a inclusão da compensação pela supressão dos indivíduos isolados. Estes deverão ser utilizados para 
plantio na APP da área, assim como as demais compensações pela supressão de espécies imunes e ameaçadas. 7- Reconstituição da fl ora de toda a APP presente na 
propriedade cujas porções encontram sem vegetação arbórea, conforme apresentado no PTRF. 8- Doação ao Poder Público, mediante registro da Escritura Pública de 
doação perante o Cartório de Registro de Imóveis competente da área escolhida para regularização fundiária em função da supressão de 0,71ha de FESD em estágio 
médio, conforme apresentado no Projeto Executivo de Compensação Florestal. 9- Memorial descritivo dos 0,37ha de FESD em estágio médio de regeneração que serão 
preservados na propriedade e averbação na forma de servidão ambiental perpétua. Conselheiro César- parabenizou o parecer da Bianca. Fiquei com dúvida na questão 
da reserva legal. No parecer foi colocado que se trata de uma área rural, foi falado que a reserva foi relocada, eu não entendi gostaria de saber se está reserva legal foi 
mesmo relocada para Cláudio, se houve um processo formalizado no IEF porque esta relocação para outro município de acordo com a lei, ela não é permitida. Gostaria 
de ter este esclarecimento. A portaria do IEF 51 e 99 fala desta questão de relocação de reserva legal. No artigo 2º temos que permitir ao proprietário ou usuário da 
propriedade a relocação da área de reserva legal observando para a área relocada a tipologia, volumetria, solo e recursos hídricos, prioritariamente semelhante a 
anterior ou com características consideradas melhores que daquelas anteriormente caracterizadas como reserva legal de acordo com o plano técnico aprovado pelo IEF. 
A relocação de reserva legal importa para o usuário, apresentação de autorização expressa do proprietário e no parágrafo 2º fala a relocação da reserva legal deverá 
ocorrer em área constituídas dentro do município da propriedade original observando prioritariamente o ecossistemas envolvidos, existindo remanescente nativo 
primitivo ou em regeneração na propriedade, este será usado para compor a reserva legal. Só para deixar claro esta portaria. Com base gostaria de saber este primeiro 
ponto em relação a reserva legal, se foi averbado no registro de Cláudio e se teve algum processo do IEF para subsidiar esta relocação. O outro ponto é em relação a 
questão do estágio médio que foi colocado pela Bianca, uma supressão de 0,71ha, de acordo com a lei fala que os parcelamentos aprovados posterior a 2006 pela lei 
11.428 eles tem que preserva é 50% e no parecer consta 30% da área de vegetação na propriedade.  Outra questão é em relação ao artigo 38 do decreto 47749 fala 
que só é vedada a autorização para uso alternativo do solo no seguinte caso no inciso 9- no imóvel rural cujo área de reserva legal tenha sido regularizado mediante 
compensação. Se realmente esta reserva foi regularizada mediante compensação. Aqui consta que é averbada a supressão de vegetação. Gostaria que esclarecesse em 
relação a este processo de reserva legal. O ultimo ponto é em relação a questão das espécies ameaçadas. Dispõe do Art. 26 do Decreto, as autorizações de espécies 
ameaçadas só é permitida nos seguintes casos risco eminente de degradação ambiental, obras de infra estrutura destinada a serviços públicos de transporte e 
saneamento e quando a supressão for comprovadamente essencial para viabilidade do empreendimento. Gostaria de saber se tem alguns destes casos e o último caso 
se for comprovadamente essencial é preciso apresentar um laudo que ateste que é comprovadamente essencial para viabilidade do empreendimento. São este pontos 
que gostaria de esclarecimento. Técnica Bianca- em relação a reserva legal não foi relocada, ela já foi alocada. Ela já consta no registro de imóvel. Ela não teve 
realocação de reserva legal, ela é averbada em outra propriedade que é em Cláudio. Segundo ponto, porcentagem, ela não fala em parcelamento do solo agora, fala 
dos perímetros urbanos aprovada até a data do início da vigência desta lei em 2006. O perímetro urbano de lá é anterior a 2006, por isto foi considerado 30%, no 
Art.31 - Parágrafo 1- nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei,a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regenera-
ção somente será admitida para fi ns de loteamento ou edifi cação,no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio médio de 
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regeneração em no mínimo 30% da área total coberta por esta vegetação. Os 50% seria após a vigência desta Lei de 2006. Em relação as espécies ameaçadas tanto no 
parecer quanto na apresentação fala que, tanto é que é uma condicionante,  somente será autorizada com apresentação de um laudo técnico com ART. Então somente 
será autorizado após a apresentação deste laudo. A Dalbergia e a Braúna são 2(duas) espécies ameaçadas. Conselheiro César- eu entendi o que a Bianca colocou, mas 
ainda fi co nesta dúvida. No meu entendimento deveria ser ainda mantido os 20% de reserva legal dentro da propriedade. Acho que tem que ser acompanhado de um 
processo. Ser aprovado pelo IEF e pelo que eu entendo nem poderia fazer tanto esta averbação, se fosse o caso de relocação fora do município onde a propriedade se 
encontra. Entendi a colocação da Bianca mas não concordo em relação a isto. Em relação a porcentagem, se o representante puder esclarecer, eu não sei quando foi 
aprovado o perímetro urbano, porque se foi aprovado com esta Lei de uso e ocupação que nós temos atualmente de 2020, então entendo que seria 50% da preserva-
ção e não 30%. Conselheiro Clair- uma sugestão não neste caso especifi co deste relatório. Nos pareceres em alguns que já observei é para incluir por extenso, quando 
colocar siglas ou nomes científi cos colocar no popular também para facilitar para nós. Outra coisa na apresentação do Tércio na pauta, apresentação passada, ele 
colocou mapa de bacia hidrográfi ca, localização, fui olhar no Google, este empreendimento esta do lado, que a 2(duas) reuniões atrás, que é de um pólo industrial 
também, na Bacia do Tapera. A Secretaria de Meio Ambiente mais a Secretaria de Obras junto com a comunidade estamos num esforço terrível para implantar o Parque 
do Itapera e duas compensações que agente não sabe, porque que estas compensações não vai para o Parque do Itapera. Estamos com 14 áreas identifi cadas pela 
Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras para implantação de parques lineares e às vezes não tem recursos. Estas compensações tem que ser trabalhadas. 
São duas grandes compensações que podem estar à disposição, e nós no esforço para implantar o Parque do Itapera. Eu fi quei pensando, a visão do Estado era para 
Minas Gerais, como o Estado fazia licenciamento se esta em Cláudio ou em outro lugar, esta no Estado de Minas Gerais não importava. A medida que passou para 
Contagem nós temos que fazer um esforço para que tudo aconteça no Município de Contagem. Os próprios empreendedores já tem que ter esta visão, nós também 
fazermos um dialogo com eles de forma que as compensações, todos os benefícios sejam para o Município de Contagem, no máximo para a região metropolitana, 
entorno de Contagem. Seria estas colocações só para facilitar para nós esta visão do todo e agente pensar como que pode ser feito. No parecer não consta mas tem um 
projeto de recomposição das APPs, porque tem muita árvores a ser plantadas acho que são 3.300 árvores nestas recomposição e se por acaso não couber vai para outra 
área que a secretaria indica. Seria bom que agente tivesse a noção que projeto de recomposição, como vai fi car o empreendimento com a recomposição de vegetação, 
para agente também saber se vai utilizar todas as mudas aí ou pode ser utilizada em outro lugar, porque eu falo isto, a medida que ele vai recompor, ele vai comprar ou 
ter a muda onde ele achar mais interessante e vai recompor. A medida que sobra ele vai entregar para a Prefeitura. A Prefeitura vai fi car com esta muda no pátio e nós 
sabemos a difi culdade que tem para plantar uma árvore aqui no Município. Não temos estrutura para plantar árvores, é mais fácil entregar uma árvore plantada do que 
entregar muda para nós. Nós não conseguimos plantar muda. Como esta próximo ao Parque do Itapera, por exemplo, nós estamos fazendo um movimento de 
replantio do Tapera, se vai sobrar muda e não esta no projeto de recomposição de APPs joga para o Tapera de forma a concluir todo o trabalho e não recolher muda. 
Isto é uma opinião minha. Conselheiro Henrique- César, eu respeito o seu trabalho, faz um trabalho dedicado, o Clair também, embora fi quei assustado com esta fala 
que a Prefeitura não tem capacidade de fazer plantio. Mas esta Portaria, César, foi revogada, vou ler, a Portaria do IEF 160 de 2012 revoga expressamente as portarias 
que especifi ca, revogar expressamente as Portarias 51, 53, 73 e 20 então toda esta discussão que agente acabou de ter aqui, quase 20 minutos, por isto que eu falo 
agente tem que ter muito cuidado com as nossas colocações no conselho porque esta Portaria não existe, estas regras não são mais pertinentes, agente pode induzir 
que a Prefeitura esta fazendo algum tipo de procedimento equivocado. Então só quero reforçar isto. Agente tem que ter muito cuidado quando agente vai citar, 
principalmente no Brasil, tem que ter esta ciência. Esta relocação pode ser feita sim desta maneira, não tem nada que impede, não tem restrição legal nenhuma. Só 
reforço e parabenizo o parecer da Bianca que foi muito bem feito. Mas eu só queria deixar este alerta para os conselheiros. Porque toda esta discussão que você 
levantou com base numa resolução revogada pode gerar um tipo de prejuízo na análise deste processo. Presidente Eduardo- agradeceu ao conselheiro Henrique pela 
intervenção, foi muito bem colocada. Bianca pelo que eu observei pela questão do Clair seria mesmo as novas apresentações deixar mais claro os pareceres com nomes 
populares, descrever o que representa cada sigla e esta compensação do Tapera que na mesma Bacia da Pampulha se sobrar agente acerta esta questão internamente 
com o pessoal da consultoria do Quintas. Se for necessário agente oferece o Tapera e ele até lá vai estar com um projeto para executarmos. A secretaria já plantou 
quase 60 mil árvores. De 2017 até agora, todos os plantios foram realizados com projetos, agente não pode sair plantando de qualquer jeito. Havendo projeto Clair 
mande o Guilherme da arborização, ele vai lá e planta. Mas tem que ter projetos para depois não termos problemas com supressões. A todo momento deixa a 
sociedade muito preocupada mas são supressões necessárias. Conselheiro Clair- concordo plenamente tem que ter projeto. Nós temos projeto, a Secretaria de Meio 
Ambiente tem. Falando para o Henrique, a sorte nossa do conselho é que nós somos diversos, você é advogado, eu sou gestor ambiental, o César deve ser outra 
profi ssão e este conjunto se fosse só para agente entender de legalidade aqui fi caria meio difícil. Então um complementa o outro. Acho que isto é importante. 
Realmente nós não temos capacidade de muda não. O ruim é se eu falasse a mentira, que agente tem capacidade. Técnica Bianca- agente já pode destinar o restante 
das mudas para este Parque, só me encaminha a localização. Agente pediu para alterar o PTRF já incluindo isto, o restante das mudas serão encaminhadas ao plantio 
neste parque. As observações serão anotado no parecer. Conselheira Cristina- já vai para 3 meses que eu pedi resumo sobre as compensações, plantios e até hoje não 
tive. A Prefeitura infelizmente não tem esta capacidade mesmo não, até porque isto não é muito simples mesmo. Bianca são 162 mil e 800 metros quadrados para 
desmatar. Técnica Bianca- na verdade a maioria é pastagem com árvores isoladas, em relação a fragmentos é bem menor. Conselheira Cristina- você falou que esta em 
ZEU 2. Técnica Bianca- correto. Conselheira Cristina- era este mesmo zoneamento antes da mudança do Plano Diretor. Técnica Bianca- tenho que confi rmar. Acredito 
que sim. Se não me engano o ZEU 2 é bem antigo. Tem muito tempo que não é mais zona rural. Conselheira Cristina- os 22 galpões eles são todos de uma mesma 
empresa ou é um condomínio de lotes também. Qual o tamanho destes lotes para as empresas. Técnica Bianca- analisamos só a supressão, o licenciamento é que 
analisa esta parte. A supressão será feita após o licenciamento. Conselheira Cristina- a questão da compensação para a Serra do Gandarela. Fala que o empreendedor 
optou por destinar ao poder público numa área no Gandarela. A compensação fl orestal propõe a regularização de 3,11 no interior do parque nacional da serra do 
Gandarela e vai passar isto para a Prefeitura. Técnica Bianca- correto. Para a Prefeitura não, para o poder público do parque, o parque é Estadual como regularização. 
Sua dúvida pode se porque escolheu lá? Conselheira Cristina- estava querendo é entender, porque a reserva legal esta registrada em Cláudio, a compensação é na Serra 
do Gandarela. São duas ações que acontecem fora do município. Técnica Bianca- a reserva legal já esta averbada em outro município. Não tivemos nenhuma infl uencia 
na reserva legal. A reserva legal deles já estava averbada a muito tempo no registro de imóveis dele em outro município. Agente não tem este poder de relocação. Em 
relação a compensação temos duas formas, ou regularização de unidade de conservação ou então conservação de uma área, esta dentro da legislação. Eles optaram 
por regularização fundiária de uma unidade de conservação, são coisas que estão dentro da legislação. Este processo estava no Estado veio para nós. Por isto também 
eles optaram pela regularização no Gandarela. Eles alcançaram os dois objetivos uma área boa e também uma área dentro da Bacia que é o que a legislação permite. 
Eles alcançaram estes dois requisitos. Conselheira Cristina- já é o segundo processo que passa por aqui que a compensação é fora da cidade. Técnica Bianca- infelizmen-
te a legislação permite isto. É uma coisa que agente vai tentar buscar para colocar sempre no município até para ter área preservada, agente precisa disto principalmen-
te em Vargem das Flores. Conselheira Cecília- fi co muito preocupada que a compensação não fi ca em Contagem, nós temos vários parques para serem implantados e as 
compensações vão embora, quem vai fi car com o bem é Cláudio e Belo Horizonte. Estou triste porque a dois meses atrás tinha uma compensação no COMAM de uma 
empresa que queria fazer a compensação de nascentes. Só que as nascentes, ela escolheu, tinha que ser dentro de Belo Horizonte não podia ser em Contagem, sendo 
que o Arrudas nasce em Contagem. Agora eu vejo as compensações para Gandarela e para Cláudio. Fico preocupada porque vocês que analisam os processos não 
negociem que fi quem aqui. Nossos parques estão todos destruídos, não tem um parque funcionando a não ser o do Eldorado. Nós fi camos votando e fi camos só com 
os problemas, porque as compensações não fi cam aqui. Daqui uns dias Tapera não vai ter água porque nós não vamos ter área de recarga. Isto esta me preocupando 
demais. Queria pedir aos técnicos que analisam mesmo sabendo a lei que puxe isto para Contagem. Porque nós estamos fi cando só com os problemas. Porque estes 
galpões são de logística, não pagam imposto, não trás emprego. No Nacional quase não tem mais área de recarga, se não tivermos área de recarga não vai ter água na 
Pampulha, vai fi car só o esgoto lá. É só um desabafo e eu queria falar isto, para começar a pensar na questão de Contagem. Presidente Eduardo- como a Bianca falou, 
estamos com um grupo multidisciplinar onde a Bianca participa, o Eric, temos Biólogos, Geógrafos, Historiadores, discutindo exatamente a defesa destes últimos 
fragmentos de fl oresta estacional que é Mata Atlântica. Na discussão deste grupo nós já discutimos que aquele projeto de lei, que já esta lá tramitando na Câmara de 
Vereadores, que é o novo Código Ambiental que não foi votado, parece que não vai ser votado este ano. Que ele retorne para a secretaria, de preferência o mais breve 
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possível, para agente já discutir esta questão fl orestal porque nós assumimos o Convênio com o Estado, só a partir de abril de 2020, para tratar destas questões agora 
defi nitivamente manejo da fl oresta aqui em Contagem. Ainda tem fl orestas estacionais, ainda tem mata atlantica. Neste ano de pandemia a discussão do código 
ambiental, não tivemos condições de retornar, para colocar esta situação. Mas o grupo já esta bem adiantado, nós já escolhemos várias árvores prioritárias, para chegar 
uma empresa igual esta Quintas, oferecer esta área para compensação ao invés de ir para o Gandarela. Mas a Legislação Federal e Estadual garante a escolha, não há 
como agente interferir. O máximo que agente consegue é negociar. Igual vai ser negociado esta questão da execução do PTRF. Mas a legislação Federal desde 2012, o 
novo código fl orestal, ele já prevê isto, a Lei fl orestal de Minas infelizmente. Porque o Estado tratava o Estado como Estado e agora o Município tem que tratar o 
Município como Municipio e não como Estado, agente não pode fi car perdendo mata atlantica mesmo não. Apesar de fi carmos com 30% ou 50% dentro da própria 
cidade. Mas a equipe técnica esta bem adiantada com estes estudos e já temos alguns relatórios para apresentar. Se for o caso na próxima reunião a Bianca se 
compromete a apresentar. Conselheiro César- o que a Cecília acabou de colocou, realmente agente tem prestar muito atenção, para não fi carmos só com ônus desta 
preservação e desta conservação aqui em Contagem. Porque já tira uma questão que é a reserva legal e depois envia também a compensação para outro Município. 
Contagem em relação as áreas verdes vai fi car só com estes 30%. Temos que ter muito cuidado em relação a isto. Outra coisa deixando claro que o Henrique colocou 
em revogação da Portaria 51 mas o artigo 27 do Decreto 47749 também é claro neste sentido, que ele ainda esta vigente. Presidente Eduardo- Nós técnicos sofremos 
muito, eu como biólogo e engenheiro, tem hora que agente fi ca meio perdido com legislação. O Estado fez as instruções do SISEMA, onde eles fazem uma coletânea 
de toda a legislação para agente acompanhar, aquela instrução 02 de 2017 esta ultrapassada, vamos cobrar da SEMAD, que aí agente segue o ritual fi ca muito mais 
fácil, por isto agente esta confundindo portaria do IEF de 99 com decreto de 2020, que foi alterado. É uma confusão de normas ambientais que agente fi ca aqui 
perdido também. Agente é surpreendido com as reuniões do COMAC com informações de normas novas. Conselheiro César- é artigo 90 eu falei 27, alteração da 
localização de reserva legal quando não averbada. Presidente Eduardo- agora esclareceu, que ela já estava averbada em Cláudio antes do decreto. Então estamos 
seguros. Mas nós vamos reavaliar mesmo assim. Todas as indagações de  conselheiros agente retorna, rever. Fiquem tranquilos. Por mais simples que seja agente 
reavalia. Conselheiro César- na verdade é o artigo 27, eu citei o decreto 47749. Na verdade é o decreto 20922 que dispõe da política fl orestal, fala que o proprietário ou 
possuidor do imóvel rural poderá alterar a localização da área de reserva legal, mediante aprovação do órgão ambiental competente. A nova área da reserva legal 
proveniente da alteração a que se refere o caput deverá localizar-se no imóvel que continha a reserva legal de origem, em área com tipologia vegetacional, solo e 
recursos hídricos semelhantes ou em melhores condições ambientais que a área anterior, observados os critérios técnicos que garantam ganho ambiental. A nova área 
de reserva legal proveniente da alteração a que se refere o caput poderá localizar-se fora do imóvel que continha a reserva legal de origem nas seguintes situações: em 
caso de utilidade pública, em caso de interesse social, se a área originalmente demarcada estiver desprovida de vegetação nativa e na propriedade, não tiver sido 
constatada a presença de cobertura vegetal nativa. Ou seja para poder fazer esta relocação, esta averbação em outro município existe a necessidade de formalizar um 
processo no IEF ou você vai verifi car dentro da sua propriedade que realmente não existe área nativa, isto tudo tem que ser aprovado pelo IEF e no parecer não fi cou 
claro que houve esta aprovação, este processo no IEF.                 A  propriedade ela tem que cumprir a função social. Técnica Bianca- este artigo que você esta lendo 
trata-se de relocação de reserva legal. Lá não foi realocado. Porque pode estar havendo esta dúvida. A reserva não foi realocada, ela já esta alocada em Cláudio deste o 
começo. Este artigo não é o nosso caso. Presidente Eduardo- colocou em votação, levando em consideração as pequenas observações indicadas em cumprimento ao 
PTRF na Bacia do Tapera.  Conselheira Cecília - fi co indignada e muito chateada com esta situação. Agente fi ca só com ônus e vai compensar em outro município. O que 
vai ser causado no meio ambiente aqui é irrecuperável e lastimável. Eu não concordo. Fico muito triste. O licenciamento é do município e não do Estado. Conselheiros: 
Cristina e César também contrário. O qual foi aprovado com as alterações indicadas pelo conselheiro Clair. 6- Emccamp Residencial S.A - Julgamento do pedido de 
supressão arbórea. Processo Requerimento Interno: 004843. Saiu de pauta.         7- Santa Clara Comércio e Empreendimentos Ltda. - Julgamento do pedido de 
supressão arbórea. Processo Nº 03955/2020-03A. Saiu de pauta. 8- Prestação de Contas do Fundo de Meio Ambiente. Apresentação das receitas e despesas de 2017, 
2018 e 2019, feitas pelo Sr. Carlos e Dr. Fábio. Conselheira Cristina- existe um regimento para este fundo. Sr. Carlos- sim. Conselheira Cristina- gostaria de ter uma cópia 
do regimento do fundo. O prazo para prestação de contas qual é pelo regimento. Dr. Fábio- rotineiramente tem se adotado que seja sempre no fi nal de cada exercício 
fi nanceiro. Conselheira Cristina- como é defi nida a utilização do fundo. No regimento fala isto, tem escrito. Dr. Fábio- o  regimento não trás isto.  De 2014 é que houve 
a locação da transferência de toda a estrutura da política de coleta seletiva para a secretaria de meio ambiente. E o governo então na época editaram alguns decretos 
permitindo que estas políticas fossem desenhadas com o fi nanciamento do fundo municipal inclusive editando decreto para gestão partilhada com a receita. O que 
existe realmente é a previsão com a lei do fundo de fi nanciamento de projetos especiais, este nós não tivemos. Conselheira Cristina- acabou que a política de coleta 
seletiva foi para o fundo e ai descaracterizou completamente. Para o próximo ano isto vai ser ouvido o conselho. Eu me lembro da conversa, não tenho certeza que o 
conselho é meio gestor deste fundo, não lembro se fi cou no papel. O conselho de meio ambiente seria muito participativo para dizer o que se ia fazer com o fundo. 
Conselheira Cecília- eu estava ai quando foi feito o projeto. Todas as empresas que iriam usar o fundo deveria passar pelo COMAC. Isto tinha que ser discutido no 
COMAC. Porque o fundo de meio ambiente só poderia ser usado nas questões ambientais, foi isto que foi decidido, só que isto não aconteceu. Tanto é que a prestação 
de contas seria feito todo fi nal de cada ano, seria mandado para os conselheiros. Isto não foi feito. O que temos que fazer é rever, modifi car a questão do fundo. 
Presidente Eduardo- apresentado a prestação de contas, todos perceberam que as empresas que fi zeram contratos para execução de serviços são empresas ligadas 
indiretamente com o meio ambiente. A secretaria de obras fi ca com a coleta normal, nós adotamos a coleta seletiva é um objetivo muito importante, muito interessan-
te para a questão ambiental. Mas percebe que é um custo elevadíssimo. Quanto mais a gente cresce com a coleta seletiva mais aumenta as despesas. Mas é importante 
para o meio ambiente, porque resolve a questão dos resíduos. Porém agente percebe que a recadação do fundo esta muito baixa, não esta representativo, mas existe 
normas especifi cas que é defi nido na legislação pertinente que agente consegue fazer uma aporte do tesouro, que é arrecadação geral do município, para aplicação 
destas legislação nas questões ambientais. O que sugiro conselheira Cristina é o link desta lei especifi ca da criação do fundo, o decreto que disciplina e tem vária 
normas que disciplina. Algum conselheiro faça isto  formalmente para abrir esta discussão de uma revisão no regimento interno do fundo do próprio decreto e agente 
voltar com este assunto para o conselho. Se for o caso agente cria até uma comissão aqui no conselho para discutir e levar à deliberação. Conselheira Cristina- eu vejo 
que o fundo é pouco mas para o tipo de projeto de educação ambiental poderia ser feito daria para fazer coisas da educação ambiental, as placas na área rural, não 
tem uma placa na área rural falando qual é o tipo de zoneamento, o tamanho do lote que é permitido. É pouco dinheiro para fazer a coleta seletiva. O fundo tem voltar 
às suas origens. É uma coisa para se pensar no inicio do ano que vem. O próprio COMAC tem que ter uma revisão do regimento. A quantidade de dinheiro para umas 
coisas não da para nada, mas para outras da para fazer muito coisa.             9- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Conselheira Cecília- Tenho 2 assuntos:               
1- a questão da empresa incineradora que esta funcionando com liminar, Gruntec. Ela esta trabalhando a noite. O conselho tem que fazer alguma coisa. Porque o 
pessoal esta sofrendo muito. Conselheira Cristina- a comunidade fi ca ligando para nós direto e eu fi co ligando para você Eduardo. Tem que ter uma solução. Presidente 
Eduardo- talvez uma moção do COMAC indicando ao juiz no caso que ele tome uma decisão porque nós já provamos por a mais b que o conselho já indeferiu o pedido 
da licença e o juiz concede a liminar, nós como funcionário público temos que atender a ordem judicial. Conselheira Cecília- Estamos com um bar, na Rua Paineiras Nº 
2339. No inicio do ano passado ele começou a fazer show altíssimo e com a pandemia ele continuou. Os fi scais vieram mas não resolveu. Agora virou boate. Ninguém 
aguenta mais, liguei para o Ministério Público eles falaram que é com a secretaria. Queria que o COMAC me ajudasse.  Presidente Eduardo- a secretaria executiva do 
COMAC vai fazer por escrito encaminhamento para a superintendência de fi scalização, o Eric vai montar uma operação com a guarda municipal, Transcon, policia civil, 
policia militar e bombeiro e nós vamos fazer a visita cordial no empreendimento. Agradeceu a todos e encerrou a reunião.     
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Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO  DO   SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2019 PAC. 309/2018 – DISPENSA N°022/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  ICISMEP
OBJETO:   O objeto do presente Termo é o ADITIVO FINANCEIRO DE VALOR DE 25% do valor inicial do Contrato Administrativo N° 046/2019 para cobrir o saldo insufi ci-
ente devido ao reforço realizado nas escalas de trabalho para o enfrentamento da pandemia do COVID-19 vigorando a partir de 22/12/2020 cujo objeto do contrato é a 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, NÓS NÍVEIS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAPS) E SERVIÇOS DO SAMU, PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE 
CARÁTER COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, (conforme cód Sigma 014.612 aprovado pela CCOAF, Fl 26) , priorizando as necessidades locais, de-
mandas reprimidas, insufi ciência ou ausência de oferta de serviços e/ou ações de saúde na região, de acordo com o perfi l sócio demográfi co, epidemiológico regional.. 
VIGÊNCIA: vigorando a partir de 22/12/2020
VALOR: R$750.000,00 (Setecentos e cinqüenta mil reais), 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

ATA DA 6ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE CONTAGEM/COMSAN EM 27 DE 
NOVEMBRO DE 2020 - PLENÁRIA VIRTUAL

Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável/
COMSAN Contagem para a sua 6ª Plenária Extraordinária Virtual do ano corrente. Participaram os conselheiros: Jefferson Pereira Cançado de Araújo (Associação dos 
Moradores do Bairro Novo Progresso II/AMONP; Rosemary Soares Mendes (Associação Comunitária Força Unida do Bairro Estaleiro/ACFUBE); Manoel Sávio Morais 
(Associação de Promoção Social ABBA-PAI); Eva Venceslau Custódio (Organização Educacional João XXVIII/Centro de Educação Infantil Irmã Elvira); Patrícia Lemos de 
Oliveira (Centro de Referência a Criança e ao Adolescente/CRESCER); Bárbara Costa Santos (Associação Diaconia da Pessoa Idosa/ADPI - Dom Paulo); Valéria Jardim de 
Oliveira (Lar Maria Clara); Juslaine Aparecida Ribeiro da Silva Carvalho (Núcleo de Incentivo a Cidadania/NIC); Rosielle Morais Paiva ( Serviço Social da Industria DRMG/
SESI); Bárbara Garcia Pinto Coelho (Serviço Social da Industria DRMG/SESI); ( Maria Dolores Lima de Paiva (Grupo de Estudos e Educação Comunitária/GETEC); Marlene 
Emidio Nogueira (Associação dos Defi cientes de Contagem/ADC); Roberto Fiau Silva (Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento/SMDS); Wererson 
Bruno de Paula Fontes (Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento/SMDS); Vanda Cléria Fonseca Carneiro (Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico); Tiago Silva Costa (Secretaria Municipal de Educação/SEDUC); Célia Rosane Souza Coutinho da Cruz (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais/CEASA 
Minas); demais participantes: José William da Silva (Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe); Marcus Vinicius Aguiar de Oliveira (Centro de Referência a Criança e 
ao Adolescente/CRESCER); Tânia Suely de Sales e Erik Pacheco de Souza (Secretaria Executiva do COMSAN). Após a constatação de quórum foi solicitado ao Sr. José 
William  a condução dos trabalhos. Os pontos de pauta foram: 1) Agradecimento aos Conselheiros  gestão 2018/2020); 2) Apresentação dos novos conselheiros do 
COMSAN gestão 2020/2022; 3) Instituição de Mesa Diretora; 4)Instituição das Comissões Normativa e Fiscalizadora, Comissão de Financiamento e Comissão de Políticas 
Publicas; 5) Processo eleitoral CONSEA/MG inscrições até 28/11 (indicação de 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente para representação junto ao CONSEA; 6) 
Aprovação agenda de reuniões COMSAN 2021. Informes: Ações da Superintendência de Segurança Alimentar; Publicação do Plano Integrado de Segurança Alimentar 
DOC edição 4948 de 19/11/20; Relatório de Atividades COMSAN 2017 a 2019; Encaminhamento de ofi cio resposta ao Comitê Intersetorial os dados relativos às 
Plenárias do COMSAN e atividades Integradas a políticas do SAN; Distribuição de Gêneros Alimentícios com recursos do programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) instituída pela  Portaria SEDUC nº 41 de 18/11/20 por intermédio da Diretoria de Merenda Escolar; Demandas reprimidas intervalo das gestões; Porta de acesso 
ao COMSAN. Em seguida Sr José William fez sua apresentação e deu as boas vindas aos novos membros do Conselho, empossados através do Decreto Municipal 1.898 
de 24 de novembro de 2020, e solicitou que todos os participantes fi zessem sua apresentação expondo o nome e a entidade que representa. Logo após o mesmo 
agradeceu a todos os conselheiros da gestão anterior, relatou que foi realizado um bom trabalho por todos os envolvidos, sendo este um ano difícil em função da 
pandemia, na qual muitas famílias tem passado por difi culdades signifi cativas e as ações realizadas pela Superintendência de Segurança Alimentar  e a SEDUC  tem sido 
fundamentais no combate a fome. Seguindo a pauta passou se a informar sobre a composição da mesa diretora que conforme legislação é composto por 2/3 da 
sociedade civil e 1/3 do governo. Sendo esclarecido que pela lei no Conselho de Segurança Alimentar a presidência sempre é destinada a representação da sociedade 
civil. Em seguida Sr. José William sugeriu que os participantes interessados em compor a mesa diretiva representando a sociedade civil se manifestassem e posterior-
mente seria aberto para votação, utilizando a dinâmica que o primeiro mais votado fi que como presidente, e o segundo mais votado como vice-presidente. Sendo 
acatado por todos. Sr. Sávio solicitou a palavra e expôs a importância da participação nos Conselhos, relatou que atualmente o número de pessoas em situação de rua 
tem aumentado inclusive de crianças e que o lado humanizado da Superintendência de Segurança Alimentar e do COMSAN tem prevalecido. Parabenizou toda equipe 
da Superintendência e o trabalho dos conselheiros junto ao órgão trazendo melhorias no atendimento ao público. Alguns dos conselheiros manifestaram a difi culdade 
de se candidatar as vagas em função de outros compromissos. Na sequência os candidatos que manifestaram interesse ao pleito representando a sociedade civil foram: 
Jefferson (AMOMP); Juslaine (NIC) e Bárbara (Lar DOM PAULO) e o representante governamental Roberto Fiau (SMDS), após apresentação dos candidatos, abriu se para 
votação. Na apuração dos votos foi constatado que Jefferson obteve 06 (seis) votos, Juslaine 06 (seis) votos e Bárbara 02 (dois) votos. Como não havia sido defi nida 
previamente a metodologia a ser utilizada para desempate e após alguns minutos de discussão, foi aprovado nova votação entre os dois classifi cados mais votados. O 
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resultado fi nal do pleito foi: Jefferson 08 (oito) votos e Juslaine 06 (seis) votos. Ficando aprovada e instituída a Mesa Diretiva do COMSAN: Presidente Jefferson Pereira 
Cançado de Araújo (AMONP), Vice-Presidente: Juslaine Aparecida Ribeiro da Silva Carvalho (NIC), Secretário: Roberto Fiau da Silva (SMDS). Logo após Sr. José William 
parabenizou os novos membros da mesa e desejou o bom andamento dos trabalhos. Seguindo a pauta no quarto item, foi exposto que em função da transição de 
gestão governamental em janeiro de 2021 pode ocorrer mudanças nas indicações dos representantes deste segmento, sendo necessárias alterações caso instituídas as 
comissões. Os conselheiros em comum acordo aprovaram que a composição destas ocorra em fevereiro, no retorno das atividades do Conselho, e as demandas 
reprimidas destas comissões seja avaliada e deliberadas pela mesa diretora até sua composição. Dando continuidade a pauta no quinto item foi informado que 
conforme e e-mail enviado aos conselheiros com as orientações referentes ao processo eleitoral dos novos representantes junto ao CONSEA MG/CRSAN Metropolitano, 
a indicação dos representantes fi ca sob responsabilidade do Conselho que deverá encaminhar carta ao órgão. Os conselheiros que manifestaram interesse em participar 
do pleito foram:   Maria Dolores representando  a sociedade civil através do GETEC, na qual expôs que a  a Sra. Marta de Faria Vieira fará a representação e o 
representante do poder público que manifestou interesse foi o Sr. Roberto Fiau da Silva. Sendo aprovado pelos conselheiros.  No sexto item da pauta foi aprovado a 
agenda de reuniões do COMSAN. Informes: foi passado à palavra ao Sr. Roberto Fiau que expôs que a Superintendência de Segurança Alimentar recentemente publicou 
o Plano Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar (PMISANS) sendo este um instrumento norteador da política de SANS no município, na qual contém oito 
desafi os, com metas objetivas que se alcançadas será de grande importância, na qual inclui aumento da captação do Banco de Alimentos, continuidade do atendimen-
to a população em situação de rua, ações integradas com as demais políticas publicas dentro dos equipamentos do SANS. Pontuou que no momento o município tem 
executado o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) através da captação de recurso emergencial disponibilizado pelo governo federal. Em relação à modernização 
do Banco de Alimentos, expôs que o recurso proveniente do Ministério da Cidadania através do edital em que o município participou e foi selecionado, está com o 
processo em fase fi nal, aguardando o inicio das obras para que a Caixa Econômica Federal faça a liberação, viabilizando a compra de equipamentos e do caminhão. Em 
relação aos restaurantes populares e cozinhas comunitárias várias ações foram realizadas para dar continuidade aos atendimentos com qualidade, respeitando todas as 
normas exigidas pela vigilância sanitária para contenção da COVID 19. Ressaltou que no momento os restaurantes estão sendo auditados para certifi cação do sistema 
implantado de gestão da qualidade ISO 9001/2015. Expôs também que o Centro de Agricultura Urbana e Familiar (CMAUF) continua desenvolvendo suas atividades 
com implantação de hortas comunitárias em espaços ociosos, doação de mudadas. Concluiu a fala sugerindo aos conselheiros o acompanhamento do Plano Interseto-
rial do Município. Sra. Tânia relatou sobre o trabalho desenvolvido em parceria com os demais órgãos como: Secretaria de Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, 
Conselho de Alimentação Escolar/CAE ao longo da gestão mensurados no relatório de atividades. Destacou as ações realizadas frente à pandemia como a publicação da 
resolução SEDUC nº 41 de 18/11/20 por intermédio da Diretoria de Merenda Escolar que busca nortear as ações de distribuição de alimentos para minimizar os 
impactos negativos causados pela pandemia. Expôs que foi encaminhado a Superintendência de Segurança Alimentar ofi cio resposta sobre as atividades desenvolvidas 
pelo Conselho para mensuração no PMISANS. Em relação às demandas reprimidas são referentes às solicitações de novas inscrições e pedidos de renovação de 
atestados de funcionamentos que estavam aguardando a composição dos membros do Conselho. Referente a Porta de acesso do COMSAN a mesma expôs está 
quebrada desde janeiro de 2020 e manifestou preocupação com os documentos arquivados no setor, relatou também que já foram solicitadas providencias juntos aos 
órgãos competentes, mas até o momento não foi solucionado e conta com apoio de todos os envolvidos para tentar sanar o problema. Nada mais havendo a declarar 
lavro a presente ATA que após lida e aprovada será publicada no Diário Ofi cial do Município. 

ATA DA 7ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA      ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE CONTAGEM/COMSAN EM 17 DE 
DEZEMBRO DE 2020 PLENÁRIA VIRTUAL

Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável/
COMSAN Contagem para a sua 7ª Plenária Extraordinária Virtual do ano corrente. Participaram os conselheiros: Jefferson Pereira Cançado de Araújo (Associação dos 
Moradores do Bairro Novo Progresso II/AMONP; Vicente Xavier Mendes (Associação Comunitária Força Unida do Bairro Estaleiro/ACFUBE); Manoel Sávio Morais 
(Associação de Promoção Social ABBA-PAI); Eva Venceslau Custódio (Organização Educacional João XXVIII/Centro de Educação Infantil Irmã Elvira); Patrícia Lemos de 
Oliveira (Centro de Referência a Criança e ao Adolescente/CRESCER); Bárbara Costa Santos (Associação Diaconia da Pessoa Idosa/ADPI - Dom Paulo); Valéria Jardim de 
Oliveira (Lar Maria Clara); Juslaine Aparecida Ribeiro da Silva Carvalho (Núcleo de Incentivo a Cidadania/NIC); Cássia Freitas de Paulo Rodrigues ( Secretaria Municipal de 
Saúde); Maria Dolores Lima de Paiva (Grupo de Estudos e Educação Comunitária/GETEC); Marlene Emídio Nogueira (Associação dos Defi cientes de Contagem/ADC); 
Roberto Fiau Silva (Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento/SMDS); Wererson Bruno de Paula Fontes (Superintendência de Segurança Alimentar e 
Abastecimento/SMDS); Vanda Cléria Fonseca Carneiro (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico); Maria da Conceição Pires (Instituto São Domingos Sávio); 
Tiago Silva Costa (Secretaria Municipal de Educação/SEDUC); Célia Rosane Souza Coutinho da Cruz (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais/CEASA Minas); demais 
participantes: Tânia Suely de Sales e Erik Pacheco de Souza (Secretaria Executiva do COMSAN). Após a constatação de quórum o presidente Sr. Jefferson Pereira, iniciou 
os trabalhos, consultado aos demais conselheiros se havia algum ponto de pauta a ser incluída, para além das que já discutidas pela mesa diretora. Os conselheiros não 
apresentaram outros pontos a serem incluídos para discussão. Sendo solicitada leitura da pauta que conteve: 1) Aprovação da 6º ATA Extraordinária do COMSAN; 2) 
Análise dos documentos de solicitação de renovação de atestado de funcionamento das entidades; 3) Análise dos documentos de solicitação de inscrição/atestado de 
funcionamento; 4) Análise do Plano de Trabalho 2020 e Relatório de Atividades 2019; Informes. Dando continuidade no primeiro item da pauta foi relatado que a 6º 
ATA foi encaminhada aos conselheiros previamente no dia dez de dezembro para aprovação, entretanto alguns conselheiros ainda não responderam, sendo necessária 
aprovação para publicação. Foi solicitada manifestação dos participantes quanto à provação da mesma. Os conselheiros presentes e que participaram da 6º plenária 
aprovaram. No segundo ponto de pauta o Sr Jefferson Pereira expôs que a mesa diretora analisou os documentos e que foi feita visita institucional, manifestando a 
decisão relativa  as entidades que solicitaram renovação de atestado a saber: Associação Benefi cente Monte Horebe, solicitação deferida, justifi cativa: está executando 
as ações de segurança alimentar, Associação Eldorado de Apoio à Vida, solicitação indeferida, justifi cativa: na visita foi constatado que estava fechada, realizado 
contato com a representante legal que expôs  que  em função da pandemia a entidade não está atendendo ao público. Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem 
unidade Eldorado, solicitação indeferida, justifi cativa: realizada visita institucional e conforme declaração dos dirigentes não estão atendendo ao público no momento; 
Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem unidades Nova Contagem e Ipê Amarelo, solicitações deferidas, não foi possível realização de vista, mas feito contato 
com os responsáveis, sendo declarado a  continuidade dos atendimentos que envolvem a segurança alimentar; Núcleo de Incentivo à Cidadania, solicitação deferida, 
realizada visita institucional e a documentação apresentada atende os critérios do Conselho,  no momento da visita foi constatado a continuidade dos atendimentos 
relativos a segurança alimentar; Associação Benefi cente EFATA/Acolhimento Institucional, solicitação deferida, considerando ser um equipamento de alta complexidade  
e declaração de uma das técnicas do Conselho Municipal de Assistência Social  que instituição foi recentemente certifi cada junto ao órgão. Sra. Tânia declarou que as 
visitas que não ocorreram foram em função da logística que envolve disponibilidade de carro e horários.  Em seguida foi aberto às discussões e os conselheiros em 
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comum acordo aprovaram o exposto pelos membros da mesa diretora. No segundo item da pauta referente à solicitação de inscrição junto ao Conselho foi exposto 
que a entidade Associação Juntos por Contagem, teve sua solicitação, indeferida, justifi cativa: em visita realizada a coordenadora da unidade informou que no 
momento poucas atividades tem sido na modalidade presencial e que as demais estão sendo através dos meios remotos, para além no plano de trabalho 2020 
apresentado, faz se necessárias adequações, pois consta que grande parte da equipe de profi ssionais mencionados está a ser contratada. Sendo sugerido que a 
entidade receba o comunicado e as orientações, para que possa posteriormente dar sequência a solicitação de certifi cação. Sendo aprovado pelos conselheiros. Na 
sequência no quarto item foi exposto que a entidade; Centro de Acolhida Chiara Palazzoli apresentou o plano de trabalho 2020 e relatório de Atividades 2019 e que em 
visita realizada a instituição foi observado que  a estrutura física é ampla, o porteiro da entidade  nos informou que a  secretaria tem funcionado em dias alternados, a 
instituição está atendendo nas modalidades presenciais e também por meio remoto, além dos atendimentos  ao benefi ciários  com a  entrega de kits contendo gêneros 
alimentícios quinzenalmente. Sendo considerado pertinente os documentos apresentados. Os conselheiros em comum acordo aprovaram. Sr Jefferson solicitou a Sra. 
Tânia para falar sobre o Projeto de Sobras Limpas. A mesma informou que este projeto é antigo no Conselho e consta nos desafi os do Plano Intersetorial de Segurança 
Alimentar do município e que em meados de setembro foi encaminhado ao Conselho e-mail da responsável por acompanhar e mensurar as informações relativas ao 
Plano, sendo a temática discutida em mesa diretora, desta forma passou a palavra ao Sr Roberto Fiau  que expôs ser esta uma demanda antiga do Conselho, contemp-
lada no Plano  Intersetorial como desafi o, e no que se refere as ações do Conselho foram cumpridas com participação nas reuniões com governo e outros órgãos, com 
acompanhamento das discussões, e que o principal objetivo da minuta  do Projeto de Sobras Limpas era a aprovação das doações  de alimentos em nível municipal, 
mas após aprovação  da legislação em âmbito federal, faz se necessário aprofundar as discussões com governo, vigilância sanitária municipal, outras secretarias, o 
legislativo pautadas em análises técnicas de viabilidade, uma vez que é necessária toda uma logística adequada que envolve armazenamento, transporte, entre outros. 
A conselheira Patrícia solicitou a palavra e pediu ao Sr Roberto Fiau informações relativas à reforma do Banco de Alimentos e execução do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). Sr Roberto expôs que em relação à modernização do Banco de Alimentos, recurso aprovado em 2018, foram realizados todos os trâmites que 
envolvem a elaboração do projeto, adequações solicitadas pela Caixa Econômica Federal, e as informações e documentos estão no SICONV sistema interligado com o 
Ministério da Cidadania para aprovação da licitação de obras, aquisição do caminhão, equipamentos e material de consumo. Informou também que foi publicado a 
portaria 549/2000 que torna publica os municípios aptos a receber veículo para transporte de alimentos da agricultura familiar. Os documentos para assinatura já estão 
de posse da secretária Luzia para enviar ao Ministério da Cidadania, entretanto pode ocorrer algum confl ito já que existe em andamento a licitação de modernização do 
Banco de Alimentos, compra de equipamentos e do caminhão, porém a expectativa é que se tenha os dois veículos. Em relação ao PAA este ano a execução foi pautada 
em duas etapas de liberação de verbas, está funcionando normalmente e com sobra de recursos para execução em janeiro e que os trâmites para solicitação de recursos 
permanecem normalmente. Declarou também que os restaurantes populares do município foram auditados e receberam a recomendação de certifi cação do sistema 
implantado de gestão da qualidade ISO 9001/2015, o mesmo expôs que é recomendando a certifi cação e é de praxe as empresas certifi cadoras concluir todos os 
trâmites de registro nos organismos nacionais e internacionais e fi nalizar o certifi cado em média dentro de um mês. Parabenizou os profi ssionais dos restaurantes,  a 
instituição NIC que faz a gestão dos restaurantes, conselheiros, Conselho e a todos os envolvidos na segurança alimentar. Quanto a modernização dos restaurantes 
populares está em andamento com a aquisição de equipamentos como por exemplo a troca das panelas por equipamentos mais modernos trazendo mais segurança, 
troca das mesas do Restaurante Popular Ressaca e Nova Contagem, garantindo mais segurança à população. A conselheira Patrícia relatou que estes esclarecimentos 
são importantes para ciência dos novos gestores e conselheiros. Parabenizou a todos os envolvidos. Outros conselheiros também parabenizaram a equipe da Superin-
tendência de Segurança Alimentar, uma vez que o Município é considerado como referência na temática de SANS. Sr Roberto informou que o Banco de Alimentos 
estará funcionando normalmente como todos os demais equipamentos, paralisando as atividades apenas nos feriados decretados. Sra Tânia declarou que o Conselho 
recebeu um armário com chaves e a providência para colocação da porta de acesso está sendo providenciada pelos gestores. Contemplados os assuntos Sr Jefferson 
expôs a importância do Conselho conhecer e buscar à aproximação com as entidades para o desenvolvimento de um bom trabalho. Solicitou aos demais conselheiros 
que no retorno as atividades plenárias em fevereiro de 2021 às comissões possam ser constituídas, para o bom andamento dos trabalhos. Ao fi nal os participantes 
encerram desejando sucesso nas festividades de fi nal de ano. Nada mais havendo a declarar lavro à presente ATA que após lida e aprovada será publicada no Diário 
Ofi cial do Município.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 032/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2019/SMDS – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
004/2019/CMDCAC.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 032/2019 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 032/2019, decorrente do Chamamento Público nº 004/2019/CMDCAC, Processo Administrativo nº 
031/2019/SMDS, até 31/03/2021 visando a utilização de saldo remanescente para execução do projeto “Crianças Encantadoras do Jardim Industrial que visa o desenvol-
vimento de ações voltadas a arte, cultura, música, lazer e educação para crianças com idade ente 0 e 05 anos matriculadas na educação infantil integral”.
Do saldo remanescente: Fica autorizada a aplicação dos saldos remanescentes e de recursos de rendimentos fi nanceiros no valor total de R$ 3.650,00 (três mil, seiscen-
tos e cinquenta reais).
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 26/12/2020 a 31/03/2021.
Gestor responsável: Gilberto Garcia Loredo de Andrade  - Matrícula nº 015040-1
Data da assinatura: 23/12/2020.
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira
Presidente da OSC: Antônio Alves Neto.
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 034/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2019/SMDS – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
004/2019/CMDCAC.
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 034/2019 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, e a Organização da Sociedade Civil, Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe - CSEPP, inscrita no CNPJ sob nº 16.840.803/0001-94, representada, neste ato, 
por seu Presidente, Sr. José William da Silva.
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 034/2019, decorrente do Chamamento Público nº 004/2019/CMDCAC, Processo Administrativo nº 
031/2019/SMDS, até 31/05/2021 visando a utilização de saldo remanescente para execução do projeto “O pequeno príncipe ampliando horizontes, que visa desenvolver 
atividades esportivas e recreativas para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade”
Do saldo remanescente: Fica autorizada a aplicação dos saldos remanescentes e de recursos de rendimentos fi nanceiros no valor total de R$ 15.899,51 (quinze mil, 
oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos)
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 27/12/2020 a 31/05/2021
Gestor responsável: Gilberto Garcia Loredo de Andrade  - Matrícula nº 015040-1
Data da assinatura: 23/12/2020
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/ Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira
Presidente da OSC: José William da Silva.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 020/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019/SMDS – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
002/2017/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, 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 de vigência do Termo de Fomento nº 020/2019, decorrente do Edital de Chamamento Público nº 002/2017/CMDCAC, Processo Adminis-
trativo nº 018/2019, por 06 (seis) meses, contados a partir de 25/12/2020, com aporte de recursos necessários a execução do projeto “Arte de Cuidar” que visa garantir 
a manutenção da qualidade de vida de 14 crianças e adolescentes com paralisia cerebral, por meio da oferta de atendimentos especializados.
Valor do termo aditivo: R$ 29.898,00 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e  oito reais)
Valor total da Parceria: R$ 212.759,50 (duzentos e doze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). 
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 6 (seis) meses, contados a parti do dia 25/12/2020.
Gestor responsável: Gilberto Garcia Loredo de Andrade  - Matrícula nº 015040-1
Data da assinatura: 23/12/2020
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/ Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira
Presidente da OSC: Carlos Roberto Mirachi.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 022/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020/SMDS – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019/CMDCAC. 
Extrato do Termo de Fomento nº 022/2020 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Organi-
zação da Sociedade Civil, Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem, inscrita no CNPJ sob o nº 00.211.504/0001-50, representada, neste ato, por seu Presidente, Sr. 
Enoque de Freitas Gonçalves.
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: Execução do Projeto “Cidadania em Foco” que prevê a realização de ações voltadas a arte, cultura, música, esporte e lazer para 60 crianças e adolescentes 
objetivando a prevenção do uso e abuso de substâncias psicoativas; conforme aprovado pela Resolução nº 020/2020 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescentes de Contagem, consoante o plano de trabalho e projeto básico, partes integrantes do ajuste.
Valor global: R$ 183.550,49 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos)
Dotação Orçamentária: 1103.08.243.0070.2131 – 33504300 - FONTE 2100 – R$ 177.353,59
1103.08.243.0070.2131 – 44504200 - FONTE 2100 – R$     6.196,90
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 08 (oito) meses, contados a partir de 21/12/2020.
Gestor responsável:  Gilberto Garcia Loredo de Andrade - matrícula 01540401
Data assinatura: 21/12/2020.
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/ Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira
Presidente da OSC: Enoque de Freitas Gonçalves.
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2017 - P.A. Nº 014/2017/SMDS – DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº 014/2017

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 013/2017 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil Lar Maria Clara, inscrita no CNPJ sob n.º 19.693.662/0001-12.
Fundamento legal: Art. 45 da Lei Municipal nº 4.910/2017 e o Decreto Municipal nº. 30/2017. 
Do objeto: Adequação do Cronograma de Desembolso, previsto no Plano de Trabalho do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 013/2017, no tocante ao 
item 10 – PLANO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO.
Ficam mantidas e ratifi cadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Termo de Colaboração não alcançadas por este Termo de Apostilamento. 
Data assinatura: 22/12/2020. 
Luzia Maria Ferreira 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2018 – PA. Nº 032/2018 SMDS – DISPENSA Nº 
009/2018

Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 011/2018, fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e Organização da Sociedade Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem, CNPJ/MF n.º 00.211.504/0001-50.
Fundamento legal: Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017 e o Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017. 
Do objeto:  Adequação do Cronograma de Desembolso, previsto no Plano de Trabalho do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 011/2018, no tocante ao 
item 10 – PLANO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO.
Ratifi cam-se todas as demais cláusulas e condições acordadas no Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 011/2018, permanecendo válidas e inalteradas as 
não expressamente modifi cadas. 
Data assinatura: 23/12/2020
Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

Câmara Municipal

Ata da 41ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e vinte. Aos vinte e quatro dias do mês de novembro, realizou-se no Plenário “Ve-
reador José Custódio” a quadragésima primeira reunião ordinária, que contou com a participação de dezoito vereadores. Após cumprimentar a todos, o presidente 
Daniel Carvalho realizou a chamada dos vereadores, quando se constatou a ausência dos vereadores Bruno (Barreiro), Daniel (do Irineu) e Wellington (ortopedista). Em 
seguida, o Diretor Legislativo fez a leitura do Capítulo 21, Versículos 5 a 11, narrado por São Lucas, da Bíblia Sagrada. Na sequência, foi votada e aprovada, sem ressal-
va, a ata da reunião anterior. Logo após, foi lida a justifi cativa de ausência do vereador dr: Wellington (ortopedista). Foi, ainda, lido o Ofício nº 838/2020, de autoria do 
Deputado Federal Newton Cardoso Júnior, encaminhado ao vereador Gil Antônio Diniz (Teteco), informando a liberação de duzentos e noventa mil e setenta reais para 
aquisição de um ônibus escolar no âmbito do Ministério da Educação para município de Contagem. Prosseguindo, foram lidos e encaminhados ao órgão competente 
para exame e parecer no prazo legal, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 025/2020 – “Autoriza doação de imóvel, com encargos, à empresa SIGAFER Ltda”, de 
autoria do Poder Executivo;  Projeto de Lei nº 048/2020 – “Denomina praça situada entre as “ruas José Tavares dos Santos e Arthur Cedro”, no bairro Europa, neste 
Município”, de autoria do vereador Daniel Carvalho;  Projeto de Lei nº 047/2020 – “ Denomina Unidade Municipal de Educação Infantil “UMEI Francisco Leite Murta”, a 
UMEI do bairro Colonial, neste Município”, de autoria do vereador Rubens Campos, também assinado por diversos vereadores.  Logo após, foram votados e aprovados, 
por unanimidade, os Requerimentos nºs 1673 a 1689/2020; Indicações nºs 2020 a 2053/2020, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: 
Requerimento nº 1684/2020 – “Requer maiores informações como motivo da paralização e data de retorno, da reforma da Unidade Básica de Saúde do Monte Castelo, 
neste Município”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Requerimento nº 1685/2020 – “Requer ao Exmo. Prefeito, senhor Alexis de Freitas, que avalie a possibilidade de 
isenção da (TFLOS) no que se refere ao uso de mesas e cadeiras em espaços públicos (passeios) por bares, restaurantes e lanchonetes e caso o município não entenda 
sobre a isenção que seja feita cobrança proporcional ao período em que estes estabelecimentos puderam funcionar neste ano de pandemia do COVID-19”, de autoria 
do vereador Vinícius Faria; Indicação nº 2027/2020 – “Indica estudo técnico para instalação na travessia elevada que foi instalada na rua Padre José Maria de Man, 
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em frente ao número 2034, bairro Novo Riacho, neste Município”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Indicação nº 2046/2020 – “Solicita a avaliação do sistema de 
drenagem de água pluvial das ruas do bairro Campina Verde, além da limpeza e desentupimento de todos os bueiros no referido bairro”, de autoria do vereador Daniel 
(Carvalho); Indicação nº 2050/2020 – “Requer que seja feito serviço de revitalização com limpeza e capina do Cemitério Municipal Bom Jesus”, de autoria do vereador 
Daniel Carvalho. Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem. Prosseguindo os trabalhos e não havendo projetos para serem votados, passou-se ao 
Grande Expediente, quando fez uso da palavra o vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes) que agradeceu pelos votos recebidos, cerca de mais de cinquenta 
e três mil votos. Destacou e agradeceu, em especial, à comunidade da Várzea das Flores, que lhe teria confi ado vinte e um mil votos. Solicitou apoio para o segundo 
turno e disse da necessidade de se votar consciente, pensando nas melhorias para a cidade de Contagem.  Falou, ainda, no Grande Expediente o vereador Arnaldo de 
Oliveira que inicialmente saudou todos os vereadores, em especial, os novos vereadores eleitos. Falou da necessidade de se apresentar projetos de acordo com o que 
fora prometido na campanha para a comunidade. Arnaldo, ainda, manifestou a sua satisfação pela presença, ali, no plenário da ex-vereadora e candidata a vice-prefeita 
Maria José Chiodi. Em um breve relato, Arnaldo tecendo elogios à Maria José, lembrou desde a época em que eles começaram na carreira política até os dias de hoje. 
Em seguida, o presidente Daniel Carvalho abrindo uma exceção, permitiu o uso da tribuna pela ex-vereadora Maria José Chiodi. Ela agradeceu a Deus e a todos pelos 
votos confi ados a eles, dr: Wellington, candidato a prefeito e, a ela, candidata a vice-prefeita Maria José Chiodi no primeiro turno. Deixou claro que por motivos de 
calúnias e difamações, seu apoio político a outros candidatos seria revisto. Agradeceu à família, amigos e a vários candidatos, citando, na oportunidade, o candidato 
Panda, que segundo ela teria lutado muito. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 42ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 1º de dezembro, às 9:00 horas. Regis-
trada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 
1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo presidente, assinada. 
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