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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2016 – PROCESSO Nº. 164/2016 –  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DE 
NATAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, marcado para às 09h00min do dia 10/11/2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2016 – PROCESSO Nº. 112/2016 – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA COMPOSTA DE HARDWARE E SOFTWARE DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO DO TIPO UTM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, marcado para às 09h00min do dia 09/11/2016;
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. O edital poderá ser obtido através dos 
sites www.contagem.mg.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Conta-
gem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para gravação 
magnética sem custos. Informações: (31) 3356.6658. Contagem, 25/10/2016 - Equipe de Pregões.

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 24 de outubro de 2016.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2016
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM – CERIMONIAL – GABINETE DO PREFEITO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1021.04.122.0001.2.001 – 44.90.52-17 – 010000

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL 

FRUSTRADO 1 -

MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA – ME 2  R$ 5.224,00

FRUSTRADO 3 -

FRUSTRADO 4 -

FRUSTRADO 5 -

MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA – ME 6                            R$ 990,00                              

PREÇO TOTAL =====================> R$ 6.214,00
Totalizando o valor da licitação em R$ 6.214,00 (seis mil, duzentos e quatorze reais).

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA – ME, no valor de R$ 6.214,00 (seis mil, duzentos e quatorze reais), modalidade 
Pregão Presencial nº 013/2016, homologo a licitação para a respectiva Aquisição. 

Contagem, 24 de outubro de 2016.
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Amarildo de Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.743
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; EXONERA, do 
cargo de provimento em comissão de Assistente II, Nível II, CPC-174, a servidora CASSIA MICHELLE DE ANDRADE, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania, a partir de 10 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº  18.769
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º REVOGAR a partir de 24 de outubro de 2016, o Ato Administrativo nº 18.573, datado de 09 de setembro de 2016, que designa o Servidor ALEXANDRE GUTEM-
BERG BERTOLINO, titular do cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Gestão de Pessoas, Nível VIII, CPC-39, para responder, cumulativa-
mente e interinamente, pela Presidência da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, Nível Especial, CPC-46, a Servidora MERVINA 
RODRIGUES BRAGA, a partir de 24 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.770
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de  dezembro  de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º REVOGAR a partir de 24 de outubro de 2016, o Ato Administrativo nº 18.521, datado de 31 de agosto de 2016, que designa o Servidor ANTONIO CARLOS 
MARQUES MOTA, titular do cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Esporte e Lazer, Nível VIII, CPC-752, para responder cumulativa e 
interinamente pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.
Art.2 NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Nível Especial, CPC-846, o servidor YURI DE CASTRO 
PEREIRA, a partir de 24 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.771
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, conside-
rando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, Nível Especial, CPC-44, o 
Servidor ADAILTON NUNES DOS SANTOS, a partir de 24 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.772
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando disposto na Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; considerando ainda, o 
disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro  de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Música, Nível III, CPC-08, 
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lotado na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, o Servidor GIL ANTONIO LEITE, a partir de 24 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.773
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, conside-
rando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; 
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Relacionamento com as Regionais, Nível V, CPC-31, a Servidora MARIA DA GLORIA MORAIS 
RESENDE, lotada na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 24 de outubro de 2016.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-05, o Servidor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, lotado na Fundação Municipal de 
Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 24 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.776
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Art.2º do Ato Administrativo nº 18.722, datado de 13 de outubro de 2016, que exonera do cargo de provimento em comissão de Gerente 
de Regularização Fundiária, Nível III, CPC-293, o servidor DANILO AFONSO DE CAIRES, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação; e o Art.4º 
do Ato Administrativo nº 18.722, datado de 13 de outubro de 2016, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Regularização Fundiária, 
Nível III, CPC-293, a servidora VANESSA CORREA DA TRINDADE, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.
Art.2º RATIFICAR a nomeação do servidor DANILO AFONSO DE CAIRES, para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Regularização Fundiária, Nível III, CPC-
293, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.779
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
de Confiança de Assistente de Direção de RH, Referência FC-9, CFC-294, o servidor GILBERTO MUNIZ DOS SANTOS, matrícula nº 01073997, lotado na Secretaria Munici-
pal de Administração, a partir de 07 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.782
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para 
o cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Jornalismo, Nível VIII, CPC-706, o servidor AIRTON NORATO DE SOUZA, lotado na Secretaria 
Municipal de Comunicação e Transparência, a partir de 24 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.783
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC-392, o servidor CASSIO CAIO DA CUNHA, lotado na Secretaria Municipal de Gover-
no, a partir de 03 de outubro de 2016.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Administrador Regional Vargem das Flores, Nível IX, CPC-790, o servidor FRANCISCO NALDO DE ASSIS 
SILVA FILHO, lotado na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Vargem das Flores, a partir de 03 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício
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AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.784
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO 18.758, datado de 20 de outubro de 2016, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Planejamento e Transferên-
cias Constitucionais, Nível VI, CPC-437, o servidor HELIO HENRIQUE QUEIROZ TEIXEIRA ROSA, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Lançamento e Arrecadação, Nível VIII, CPC-699, o servidor HELIO HEN-
RIQUE QUEIROZ TEIXEIRA ROSA, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 03 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº  18.785
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para o 
cargo de provimento em comissão de Secretário da Presidência, Nível V, CPC-11, o Servidor ADEMIR DE SOUZA LATALIZA, lotado na Fundação de Ensino de Contagem – 
FUNEC, a partir de 24 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de outubro de 2016.
JOÃO GUEDES VIEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000630/2016 - AUTO DE EMBARGO E INTERDIÇÃO Nº 000238/2016

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA Luzia Maria de Jesus, proprietária do lote 22 da quadra 07 do bairro Jardim das Oliveiras, localizado na 
Rua Nossa Senhora da Paz nº 292, por execução de obra sem licença concedida pelo Poder Executivo, com base no artigo 8º da Lei Complementar nº 055/2008 e no 
artigo 1º da Lei Complementar nº 082/2010 e por descumprimento do Auto de Fiscalização nº 001975/2016, emitido em 17 de fevereiro de 2016. Pelo presente, fica o 
notificado obrigado a paralisar a obra e providenciar a sua regularização. O não-atendimento, aos termos desta notificação, sujeitará o notificado a sanções administra-
tivas e judiciais.

Gerência de Fiscalização de Obras Particulares
Fiscal: Tiago Mourão de Carvalho – Matricula 1448923
Av. João César de Oliveira , nº1410, Bairro Eldorado, Contagem/MG

AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 002069/2016

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa HWA Construções Ltda., proprietária do lote 18 da quadra 16-C do bairro Cidade Jardim Eldo-
rado, localizado na Rua das Acácias nº 450, por execução de obra sem licença concedida pelo Poder Executivo, com base no artigo 8º da Lei Complementar nº 055/2008 
e no artigo 1º da Lei Complementar nº 082/2010. Pelo presente, fica o notificado obrigado a paralisar a obra e providenciar a sua regularização. O não atendimento, 
aos termos desta notificação, sujeitará o notificado a sanções administrativas e judiciais.

Gerência de Fiscalização de Obras Particulares
Fiscal: Alyane Rodrigues Baraky – Matricula 447021
Av. João César de Oliveira , nº1410, Bairro Eldorado, Contagem/MG.

AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 002054/2016 - AUTO DE EMBARGO E INTERDIÇÃO Nº 000344/2016

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA Alexandre Santos de Miranda, proprietário do lote 14 da quadra 37 do bairro Novo Eldorado, localizado 
na Rua Dr. Cincinato Cajado Braga nº 259, por execução de obra sem Alvará de Construção com base no artigo 8º da Lei Complementar nº 055/2008 e no artigo 1º 
da Lei Complementar nº 082/2010, fica o notificado obrigado a paralisar a obra e providenciar a sua regularização. O não-atendimento, aos termos desta notificação, 
sujeitará o notificado a sanções administrativas e judiciais.

Gerência de Fiscalização de Obras Particulares
Fiscal: Lucio Marcos Verçosa– Matricula 44492-8
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Av. João César de Oliveira , nº1410, Bairro Eldorado, Contagem/MG

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA
A Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, faz publicar as decisões abaixo indicadas:

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

02B.00512/2015 13/11/15 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL BANCO BRADESCO S/A 23/9/2016 PROCEDENTE 12.513

02B.00104/2013 05/02/13 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8/8/2016 IMPROCEDENTE 12.514

02B.00502/2012 11/09/12 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA 13/9/2016 IMPROCEDENTE 12.515

02B.00552/2012 08/10/12 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA 22/8/2016 IMPROCEDENTE 12.516

02B.00628/2012 12/11/12 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 17/8/2016 IMPROCEDENTE 12.517

02B.00745/2012 04/12/12 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA 5/9/2016 IMPROCEDENTE 12.518

02B.00784/2012 17/12/12 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA 25/8/2016 IMPROCEDENTE 12.519

02B.00783/2012 17/12/12 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA 16/9/2016 IMPROCEDENTE 12.520

02B.00103/2010 15/01/10 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL CLIMAR - CLINICA DE IMAGEM RADIOLOGICA LTDA 6/10/2016 IMPROCEDENTE 12.521

02B.00534/2007 23/04/07 RESTITUIÇÃO DE ISS INTERLOCK LTDA 1/9/2016 IMPROCEDENTE 12.522

02B.00219/2015 07/05/15 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL READY DO BRASIL INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA 30/9/2016 IMPROCEDENTE 12.523

02B.00410/2015 10/09/15 TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL SGM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 22/9/2016 IMPROCEDENTE 12.524

Ficam estes Contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único 
do artigo 282 do CTMC

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA

A Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, faz publicar a decisão abaixo indicada:

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

12427/2016-02A 27/07/16 IMUNIDADE SOCIEDADE CIVIL ESPIRITO SANTO 25/10/2016 PROCEDENTE 12.525

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem através da Diretoria de Fiscalização Ambiental, com fulcro no artigo 34 da Lei Ambiental 
Municipal – 3789/06 e artigo 27 do regulamento aprovado pelo Decreto 11.292, de 26 de abril de 2004, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
– ECT devolveu a notificação de Autuação por Infração Ambiental por ter o destinatário, CGR Equipamentos e Painéis Elétricos LTDA, CNPJ: 09.454.960/0001-04, não ter 
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recebido a notificação (AR JR 83240691 4 BR) por ter se mudado, fica o mesmo, pelo presente, notificado da respectiva autuação cometida, concedendo-lhe o prazo de 
20 (vinte) dias contados desta publicação, para apresentar defesa ao auto de infração – AI 7255.

Secretaria Municipal 
de Saúde

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde / FAMUC, vem em conformidade com a Lei Federal nº 12.462/11, 
Tornar Público o extrato da Ata de Convocação do Terceiro Classificado no RDC nº 007/2016, Processo nº 107/2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS AUTOPORTANTES EM SISTEMA LIGHT 
STEEL FRAMING, EM UNIDADE DE SAÚDE TRÊS EQUIPES T3T, PADRÃO ESTADO, UBS NOVO PROGRESSO. Após fase recursal, restou desclassificada a proposta, por preço 
inexequível, da primeira colocada GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Foi convocada a segunda classificada J. CARVALHO CONSTRUÇÃO E EMPREENDI-
MENTOS LTDA para apresentação da documentação de habilitação no prazo de 02 (dois) dias úteis e oportunizada a apresentação da planilha de composição de custo 
e preços unitários no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de após decorridos estes prazos, ser convocado o terceiro classificado, conforme publicação no Diário 
Oficial de Contagem – DOC, juntado aos autos. Decorridos os prazos, não foi apresentada a documentação acima mencionada. Sendo assim, fica convocada a terceira 
classificada CMC – CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA – EPP para apresentação da documentação de habilitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de 
após decorrido este prazo, ser convocado o quarto classificado. Notifica-se que o prazo de 02 (dois) dias úteis começará a contar a partir da data da publicação, para 
apresentação da documentação de habilitação, no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC. Márcio Eustáquio de Rezende Júnior – Presidente da CPL - Comissão 
Permanente de Licitação. Em 25 de outubro de 2016.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial  068/2016 – Processo nº 137/2016 - cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
(OPME), SOB REGIME DE CONSIGNAÇÃO PARA CIRURGIAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM. – Data: 11 de Novembro de 2016 às 09h00min 
– Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail:  famuc.licitacao@
contagem.mg.gov.br– Elio de Siqueira Valério Pinto – Pregoeiro SMS. Em 25 de Outubro de 2016.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial  071/2016 – Processo nº 143/2016 - cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CATETER DUPLO J E BASKET DES-
CARTÁVEL COM O FORNECIMENTO DO URETEROSCÓPIO E LITOTRIPTOR COMPATÍVEL EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONTAGEM. – Data: 14 de Novembro de 2016 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://www.
contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail:  famuc.licitacao@contagem.mg.gov.br– Barbara Gomes Pereira – Pregoeira SMS. Em 25 de Outubro de 2016.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização 
do Pregão Presencial  069/2016 – Processo nº 140/2016 - cujo objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE 
RADIAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS)  DOSIMETROS TERMOLUNINESCENTES (TDL) E 07 DOSÍMETROS PADRÃO (DOSÍMETRO DE AMBIENTE),  COM 
EXPEDIÇÃO DE LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DO NÍVEL DE RADIAÇÃO  EM ATENDIMENTO A SUPERINTENDENCIA DE URGÊNCIA SURG - FORNECIMENTO PARCELADO 
EM 12 (DOZE) MESES. – Data: 21 de Novembro de 2016 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://
www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail:  famuc.licitacao@contagem.mg.gov.br– Márcio Eustáquio de Rezende Júnior – Pregoeiro SMS. Em 25 de Outubro 
de 2016.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

PORTARIA SDSH Nº 004, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 8º do Decreto nº 029, de 18 de março 
de 2013, RESOLVE:
  Art. 1º - Fica suspensa as férias da Secretaria Marilene Silva Santana Pimenta, no período de 25 a 26 de outubro de 2016.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 25 de outubro de 2016.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
GLÁUCIA HELENA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
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Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – COMPIR
Aos 13 de Setembro de 2016, as 19 horas, reuniram-se na Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 
situada à rua José Carlos Camarlengos nº 218, Centro, Contagem, MG os conselheiros e as conselheiras para a realização da 26ª reunião ordinária do CMPIR Contagem.
Presentes na reunião: Maria Zenó Soares da Silva, representante da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial; Carlos Melo, representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano; Diogo Coelho, representante  do Movimento LGBT; Charles Luiz de Campos, representante da Juventude Negra; Lúcio Marcos da Silva, repre-
sentante das entidades de Congadeiros do Municipio; Lidiane de Oliveira, representante de outros grupos Étnicos-Raciais; Kelly Cristiane Soares da Cunha, representante 
da Coordenadoria de Políticas para Mulheres; Eliana dos Santos Gonzaga, representantes das Organizações de Mulheres Negras; Loester Carlos Costa, representante da 
Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda; Neusa Pereira de Assis, representante das Organizações dos Pesquisadores, Intelectuais ou Universitários; Letícia 
Vulcano de Andrade; Representante da Secretaria de Defesa Social; Margareth da Silva Gonçalves, Representante do Movimento Sindical; Edirléia Pádua Batista Leite, 
Representante da Secretaria Municipal de Educação; Evaldo  da Conceição Ricardino, Representante dos Povos ou Comunidades de Matriz Africana;  
 Início às 19:30h, com a Conselheira Maria Zenó informando que a composição da mesa diretora não foi publicada em função da necessidade de alteração por parte 
da sociedade civil, sugerindo alteração do ponto de pauta inicial, com a inversão da função da conselheira Lidiane de Oliveira para presidenta e do conselheiro Diogo 
Oliveira Gomes para segundo secretário ou a realização de nova eleição. O Conselheiro Diogo Coelho informou que o Conselheiro Diogo Oliveira, está passando por um 
tratamento de saúde que o impossibilita de assumir a presidência do Conselho, aprovado pela Plenária. 
1) Eleição Mesa Diretora
Após 15 minutos de discussão entre membros da sociedade civil, ficou definida a nova composição da mesa diretora conforme proposto:
Presidenta: Lidiane de Oliveira - Sociedade Civil; Vice-Presidenta: Maria Zenó - Governo; 1º secretário: Carlos Melo - Governo e 2º secretário: Diogo Oliveira - Sociedade 
Civil.
2) Informes: Maria Zenó esclareceu a necessidade de programação de atividades de baixo custo para o Mês de Novembro em função do período eleitoral  tendo sido 
os conselheiros e conselheiras convidados a pensarem e proporem atividades, preferencialmente por e-mail. Conselheiro Diogo Coelho sugeriu realização de ações 
culturais como sarau, com a participação de voluntários. Conselheiro Charles Campos sugeriu contato com empreendedores negros locais, para realização de feiras e 
programação com as comunidades negras, para exporem seus produtos. Conselheira Neusa Pereira considerou positiva a falta de recursos, que permitirá a realização 
de atividades mais básicas, como a mobilização da população, das escolas, mostras de trabalhos, rodas de conversa e Cines debate. Conselheira Edirleia Pádua sugeriu 
realização de rede de trocas; Maria Zenó  informou que será realizada, no dia 15/09/2016 às 19h na Funec/Eldorado,  a Assembléia Inter Conselhos, destacando a 
necessidade de indicação de 2 conselheiros (as), preferencialmente da sociedade civil, para participação do evento e possível composição do seu Comitê Gestor. Foram 
indicados Diogo Coelho como titular e Lidiane de Oliveira como suplente para representação do COMPIR.   
2) Aprovação da Ata da reunião anterior – Foi deliberado que a aprovação será realizada por e-mail, a ser encaminhado para os Conselheiros e Conselheiras.
3) Leitura e aprovação do Regimento Interno – com leitura, devidos destaques, e alterações realizadas durante a leitura, foi aprovado o Regimento Interno, sendo enca-
minhado para publicação. Nada mais, encerrou-se a reunião às 22:00h, pelo que os membros lavram a presente ata.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, no uso das suas atribuições, estabelece o seu Regimento Interno.
CAPÍTULO I
NATUREZA
Art.1º - O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR do município de Contagem, instituído pela Lei 4622 de 15 de Dezembro de 2013, órgão 
público permanente, colegiado, paritário entre governo e sociedade civil, de caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, vinculado à Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania, tendo seu funcionamento regulado por este regimento.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 2º - O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial será composto de 24 (vinte e quatro) conselheiros; sendo 12 membros do governo e 12 membros da 
sociedade civil e seus respectivos suplentes.
§ 1°- Os representantes da sociedade civil organizada serão indicados pelos seguimentos abaixo:
I - 2 representantes do Movimento Negro;
II - 1 representante das organizações de mulheres negras;
III - 1 representante dos povos ou comunidades de matriz africana;
IV - 1 representante das entidades de congadeiros do Município;
V - 1 representante da juventude negra;
VI - 1 representante das organizações dos pesquisadores, intelectuais ou universitários;
VII - 1 representante de entidades culturais, nas diversas modalidades;
VIII - 1 representante de outros grupos étnico-raciais (israelitas, árabe palestinos, ciganos,
indígenas, ou outros);
IX - 1 representante das organizações do movimento social das vilas e favelas;
X - 1 representante do movimento sindical da cidade;
XI - 1 representante do movimento LGBT.
§ 2°- Os representantes do governo serão indicados pelos titulares das seguintes secretarias:
I - 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde;
II - 1 representante da Secretaria Municipal de Educação;
III - 1 representante da Fundação de Ensino de Contagem;
IV - 1 representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda;
V - 1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação;
VI - 1 representante da Secretaria Municipal de Governo;
VII - 1 representante da Fundação Cultural de Contagem;
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VIII - 1 representante da Secretaria Municipal de Defesa Social;
IX - 1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
X - 1 representante da Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres;
XI - 1 representante da Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos;
XII - 1 representante da Coordenadoria Municipal de Promoção de Igualdade Racial.
Art. 3°- O mandato dos conselheiros será de dois anos, permitida apenas uma recondução, na condição de titular no mesmo segmento.
Parágrafo único- O mandato dos representantes da sociedade civil será da organização ou entidade representada pelo conselheiro.
CAPÍTULO III
DA FINALIDADE
Art. 4º O COMPIR de Contagem tem por finalidade o enfrentamento e combate ao racismo e a discriminação racial, desconstruir preconceitos e erradicar as desigual-
dades raciais, inclusive nos aspectos educacional, salutar, econômico, financeiro, social, político e cultural, religioso, de gênero e outros bem como exercer o controle 
social sobre as políticas de promoção da igualdade racial desenvolvidas pelo Município.
CAPITULO IV
DA COMPETÊNCIA
Art. 5º Compete ao Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial:
I - representar em conjunto as comunidades negras, povos tradicionais de matriz africana,
judeus, árabes, indígenas, ciganas e demais minorias étnicas, perante os poderes públicos, seja Executivo, Legislativo ou Judiciário;
II - propor políticas públicas que promovam a cidadania e a igualdade nas relações sociais de homens e mulheres das populações negras, indígenas, ciganas e demais 
populações que sofrem discriminação racial, prestando assessoria aos órgãos e entidades do poder público e instituições privadas, emitindo parecer e acompanhando 
a elaboração de programas e projetos desenvolvidos pelo Poder Público, com a finalidade da promoção da igualdade racial, combate ao racismo e efetivação de ações 
afirmativas;
III - assegurar o cumprimento dos direitos e das garantias constitucionais e legais pertinentes à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às populações negras, indí-
genas, ciganas e demais populações que sofrem discriminação racial, especialmente quanto à orientação sexual, identidade de gênero e liberdade religiosa;
IV - promover a articulação e integração dos programas de governo nas diversas instâncias da administração pública, no que concerne às políticas públicas pela igual-
dade de direitos e oportunidades e pelo enfrentamento e combate ao racismo;
V - propor políticas públicas comprometidas com a superação dos preconceitos, da discriminação e das desigualdades;
VI - acompanhar, fiscalizar e divulgar leis e projetos que tenham como objetivo assegurar os direitos das populações discriminadas, exigindo o seu cumprimento, bem 
como propor aos poderes Legislativo ou Executivo projetos de lei pertinentes ao respeito à promoção da igualdade racial e ao combate ao racismo;
VII - propor a modificação ou a revogação de leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação étnico-racial, social, econômica, cultural, religiosa e 
qualquer forma de intolerância;
VIII - promover o intercâmbio, auxiliar na realização de protocolos e outros ajustes com
organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais, com a finalidade de contribuir para a implementação de programas ou projetos de ações afirmativas;
IX - propor ações que promovam a capacitação social, profissional, política, cultural das
populações vulneráveis ao preconceito racial e étnico;
X - receber e encaminhar a quem de direito, e acompanhar denúncias e queixas de ameaças e violações de direitos humanos individuais e coletivos que envolvam ques-
tões raciais e étnicas;
XI - propor, em todas as áreas de produção de conhecimento acadêmico, a realização de
pesquisas sobre a memória das culturas das populações étnica e racialmente discriminadas, promovendo ainda o estudo nas áreas da educação, da saúde, de letras, das 
ciências, das artes, da história, da filosofia, da economia, da política, da religião, dentre outras;
XII - receber orientações, solicitações e sugestões oriundas das entidades representativas das raças e etnias que compõem a população de Contagem;
XIII - organizar, em conjunto com o poder executivo, ordinariamente ou extraordinariamente, a realização da conferência municipal de promoção da igualdade racial;
XIV - participar da elaboração e acompanhar a execução do Plano Plurianula – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA no que con-
cerne as políticas de promoção da igualdade racial;
XV - Acompanhar as ações de prestação de serviços de natureza pública, privada, filantrópica e sem fins lucrativos de promoção da igualdade racial, em consonância 
com as recomendações do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR -, sugerindo as adequações pertinentes;
XVI - Propor às autoridades competentes a instauração de sindicâncias, inquéritos, processos administrativos ou judiciais para a apuração de responsabilidades por 
violações de direitos humanos contra a população negra e contra os demais segmentos étnicos;
XVII - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
XVIII - Eleger sua Mesa Diretora.
XIX - Exercer outras atribuições que lhe sejam pertinentes.
Parágrafo único - É facultado ao COMPIR propor a realização de seminários, encontros e estudos sobre temas constitutivos de sua agenda e, quando solicitado, emitir 
parecer sobre propostas de convênios a serem firmados com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados.
CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA
Art. 6º - O COMPIR compõe-se de:
I - Plenária;
II - Mesa Diretora;
Paragrafo único: quando necessárias, serão compostas Comissões Temáticas Permanentes e ou Temporárias 
Seção I - Da Plenária
Art. 7º - A Plenária é a unidade soberana de deliberação do COMPIR.
§ 1º- Para as realizações da Plenária como instância máxima normativa, consultiva, deliberativa e fiscalizadora, faz se necessária à presença de 50% (cinquenta por 
cento) mais um, qual seja, a maioria absoluta dos membros do Conselho, observado a paridade.
§ 2º- Após 15 minutos de tolerância, a Plenária terá seu início com o quórum mínimo de 1/3 da composição do Conselho.
§ 3º- O Plenário do COMPIR Contagem reunir-se-á em sessão pública, e as decisões serão tomadas pela maioria simples dos votos dos presentes.
§ 4º – Em casos de relevância e urgência, o Plenário poderá, mediante aprovação da maioria dos presentes, alterar a ordem do dia, introduzindo proposta extraordiná-
ria diretamente ao Plenário.
§ 5º- As reuniões ordinárias e/ ou extraordinárias serão convocadas via fax, e-mail, telefonema, e/ ou outro meio que seja eficiente, devendo na convocação constar 
obrigatoriamente, a pauta.
§ 6º – As atas das reuniões plenárias serão registradas em livro próprio e suas deliberações publicadas no Diário Oficial de Contagem.
Art. 8º - O Plenário reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que se fizer necessário, por convocação da Mesa-Diretora.
§ 1º - As reuniões ordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 07 (sete) dias e as extraordinárias com 48 horas de antecedência, constando da convoca-
ção a pauta a ser discutida;
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§ 2º - As sessões do Plenário são públicas.
Art.9º- Compete ao Plenário do COMPIR Contagem:
I – propor, discutir e deliberar as matérias pertinentes ao COMPIR;
II – reunir-se ordinária ou extraordinariamente quando de sua convocação;
III – eleger a Mesa Diretora em reunião Plenária com o quórum mínimo de maioria simples de seus membros e com o voto da maioria absoluta dos presentes, para um
mandato de dois anos, sendo sua recondução conforme lei vigente.
IV – designar conselheiros para comporem as Comissões Temáticas Permanentes e ou Temporárias, quando necessário;
V – aprovar seu Regimento Interno.
Art. 10 - A Sessão do Plenário obedece à seguinte ordem do dia:
I - Abertura;
II - Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior;
III - Leitura do expediente e informes;
IV - Discussão e votação da matéria em pauta;
V - Encaminhamentos;
VI - Encerramento.
Parágrafo único - Não será objeto de discussão ou votação, matéria que não conste da pauta e que não tenha sido apreciada pela Mesa Diretora, salvo por decisão da 
Plenária.
Art. 11 - Em caso de empate nas votações compete ao (à) presidente (a) decidir sobre a matéria.
Art. 12 - As deliberações do COMPIR assumirão, dentre outras, a forma de indicação,
recomendação, projeto, relatório, parecer, resolução, decisão ou moção.
Art. 13 - A matéria destinada ao exame do plenário deverá ser previamente distribuída pela Mesa Diretora.
Seção II - Da Mesa Diretora
Art. 14 – A Mesa Diretora, de natureza colegiada, terá mandato de 1 (um) ano, com direito a 1 (uma) recondução nos respectivos cargos, sendo assim composta:
I – Presidente (a);
II – Vice-Presidente (a):
III - Primeiro (a) Secretário (a);
IV - Segundo (a) Secretário (a)
V- Secretaria executiva
Art. 15- A Mesa Diretora é formada por presidente, vice-presidente, secretários e secretaria-executiva, sendo da sua competência:
I - Elaborar o Plano de Trabalho do COMPIR, em conformidade com as deliberações das
Conferências, que será submetido à Plenária para aprovação;
II - Elaborar a proposta orçamentária do COMPIR, em tempo hábil, para integrar o orçamento da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
III - Avaliar a execução dos projetos em andamento, junto as Comissões Temáticas, quando se fizer necessário;
IV - Acompanhar a elaboração das atas das reuniões, e dar cumprimento às deliberações
aprovadas pela Plenária;
V - Definir a pauta de discussão da Plenária;
VI - Propor as mudanças que se fizerem necessárias.
VII- Dispor sobre as normas e atos relativos ao funcionamento administrativo do COMPIR;
II- Tomar decisão em caráter de urgência, “ad referendum” do Plenário, desde que sejam assuntos administrativos e assuntos deliberativos pelo Plenário;
III- Encaminhar propostas, pareceres e relatos de processos;
IV- Se reunir, no mínimo, uma vez por mês.
Art. 16 – A Mesa Diretora é composta por Presidente, Vice-Presidente, Secretários (as)e Secretaria-Executiva, caso haja a impossibilidade de comparecimento, fica convo-
cado os seus respectivos suplentes.
Art. 17 - A Mesa Diretora será composta, de forma paritária, por 04 (quatro) membros, e suas funções serão exercidas por 01 (um) ano, sendo permitida uma única 
recondução.
Parágrafo Único - O conselheiro membro da Mesa Diretora que faltar a alguma reunião, deverá acatar as decisões tomadas pela mesma na reunião à qual tenha estado 
ausente.
Art. 18- Haverá eleição dos membros da diretoria sempre que houver destituição de conselheiro membro da mesa diretora, por decisão do plenário ou por haver finali-
zado o mandato. Para destituição é necessário o consentimento de 2/3 do plenário.
Seção III - Do Presidente
Art. 19 -  A Presidência  do COMPIR será composta conforme lei vigente e será substituído, nas suas faltas e impedimentos temporários ou permanentes, pelo vice- 
presidente, competindo-lhe:
I - Presidir o Conselho e orientar suas ações;
II - Elaborar e encaminhar aos Conselheiros, com auxílio da secretaria, a pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias, submetido à Mesa Diretora;
III - Convocar sessões extraordinárias, sempre que a urgência dos assuntos assim recomendar;
IV - Propor a criação de Grupos de Temáticos em caráter temporário, caso haja necessidade;
V - Designar relatores(as), visando a abreviar o trabalho de apreciação dos assuntos por parte do Plenário;
VI - Propor nomes de profissionais que possam assessorar as Comissões Temáticas, quando se fizer necessário;
VII - Zelar pelo bom funcionamento do COMPIR e pela realização de seus objetivos;
VIII - Participar, sempre que julgar necessário, das reuniões das Comissões Temáticas;
IX - Estabelecer prazos para a conclusão dos trabalhos das Comissões Temáticas, podendo ampliá-los por solicitação de seus participantes, quando julgar necessário;
X - Propor, quando necessário, ao Prefeito, a suplementação de recursos para a execução dos planos de ação aprovados pelo Conselho;
XII - Divulgar para a comunidade as decisões do COMPIR;
XIII - Representar o COMPIR judicial e extrajudicial, com respaldo do município, ou indicar
representante em caso do impedimento.
XIV – expedir resoluções e demais atos decorrentes das deliberações do Plenário, encaminhando-os a quem de direito;
XV– decidir e esclarecer as questões de ordem;
XVI – propor constituição de Comissões e solicitar apresentação de resultados nos prazos
estabelecidos;
XVII – assinar os documentos oficiais do COMPIR Contagem;
XVIII– Homologar os nomes dos integrantes das Comissões;
Parágrafo único- Caso o presidente não cumpra com o disposto neste artigo, o plenário se reunirá com o quórum de 2/3 e por maioria absoluta decidirá sobre a cassa-
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ção do mandato.

Seção IV - Do Vice-Presidente
Art. 20 – Compete ao Vice-Presidente do COMPIR:
I – substituir o Presidente em seus impedimentos temporários e/ou permanentes;
II – assessorar o Presidente, sempre que solicitado por este ou pelo Plenário, em contatos
pertinentes com os órgãos oficiais de Governo e organizações da sociedade civil;
III – supervisionar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela área administrativa responsável pelo Conselho;
IV – comunicar a quem de direito sobre possíveis vacâncias no Conselho;
V – cumprir e fazer cumprir este Regimento.
Parágrafo único- Ocorrendo vacância do cargo de presidente e vice- presidente, deverá ocorrer nova eleição para os cargos, na próxima plenária.
Seção V – Do Primeiro Secretário
Art. 21- Ao Primeiro Secretário, compete:
I – Planejar, supervisionar e coordenar a execução das atividades de apoio técnico e
administrativo necessários ao funcionamento do Conselho;
II – Assessorar o Presidente nos assuntos pertinentes ao Conselho;
III – Redigir todos os relatórios que forem solicitados pelos diversos órgãos e instituições, bem como aqueles solicitados pela Presidência e pela Plenária do Conselho;
IV- Redigir a ata das plenárias, bem como apresenta la para a mesa
diretora, antes da plenária consecutiva.
V– Coordenar as ações da Secretaria Executiva;
VI - Praticar os demais atos necessários ao cumprimento dos objetivos do Conselho.
Seção VI- Do Segundo Secretário
Art. 22- Ao Segundo Secretário, compete:
I – Auxiliar o primeiro Secretário no cumprimento de sua atribuições;
II- substituir o primeiro Secretário em seus impedimentos ou ausência, com todas as atribuições inerentes ao cargo;
III- substituir o primeiro Secretário nos casos em que este venha a substituir o Vice-Presidente ou o Presidente;
IV- completar o mandato do primeiro Secretário em caso de vacância.
Sessão VII- Da secretaria executiva
Art. 23 - A Secretaria-Executiva é órgão de apoio técnico e administrativo do COMPIR diretamente subordinada à Presidência e à Plenária.
Art. 24 - À Secretaria-Executiva compete:
I- articular, apoiar e executar atividades técnicas e administrativas das Comissões Temáticas, Permanentes e temporárias, da Mesa Diretora e da Plenária do COMPIR;
II- operacionalizar o sistema de informação referente à questão de promoção da igualdade racial;
III- responsabilizar-se, junto com o Primeiro Secretário e Segundo Secretário, pelas atas das reuniões, mantendo-as em arquivo;
IV- manter em arquivo as súmulas, quando houver, das Comissões Temáticas, permanentes e temporárias, bem como das resoluções, pareceres, portarias, moções e 
outros documentos do COMPIR;
V- auxiliar, caso haja necessidade, na organização das Conferências e assembleias.
Art. 25 - A Secretaria-Executiva é formada por um ou mais funcionários encarregados dos
serviços administrativos, conforme a previsão orçamentária.
Seção VIII - Das Comissões Temáticas Permanentes e/ou Temporárias
Art. 26– O COMPIR poderá constituir Comissões por decisão do Plenário, podendo ser
PERMANENTES, que subsistem ao mandato, e/ou TEMPORÁRIAS, as que têm prazo
determinado ou que atingem a finalidade para que fossem criadas. A essas Comissões competem:
I – escolher o Coordenador e o relator;
II – discutir, opinar e fazer proposições sobre a temática pertinente;
III – elaborar estudos e relatórios a serem apreciados e aprovados pelo Plenário.
IV- Sistematizar e analisar o diagnóstico das condições econômico-sociais do Município;
V- Colaborar na realização da Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial;
VI- Subsidiar o Conselho em ação deliberativa na política da igualdade racial de Contagem e em atos normativos;
VII- Elaborar pareceres sobre assuntos que lhe forem submetidos e auxiliar relatores designados pelo Plenário;
Parágrafo único – As Comissões Temáticas Permanentes e Temporárias poderão convidar representantes de instituições da sociedade civil, de órgãos e instituições públi-
cas, como também, técnicos para assessorá-las, na fase de elaboração das propostas a serem submetidas ao plenário.
Art. 27– Compete aos coordenadores das Comissões convocarem as suas reuniões ordinárias e extraordinárias.
Art. 28 - As Comissões Temáticas são órgãos da estrutura funcional do COMPIR de
natureza técnica e auxiliares do plenário.
§ 1º - Poderão participar das reuniões de Comissões Temáticas, na condição de colaboradores convidados, pessoas não conselheiras, que não terão direito a voto;
§ 2º - Cada Comissão Temática definirá seu plano de trabalho encaminhando para a apreciação que a submeterá à Plenária;
§ 3º - O conselheiro que não for membro da Comissão Temática poderá participar das discussões sem direito a voto;
§ 4º - A Mesa Diretora consultará o coordenador temático, sempre que a discussão for a respeito do tema sob sua responsabilidade, antes de submetê-lo ao plenário.
Art. 29 - O resultado do trabalho das Comissões Temáticas poderá assumir a forma de relatório, parecer ou projeto.
Art. 30 - O trabalho das Comissões Temáticas será apreciado e deliberado pela Plenária,
podendo esta convocar integrantes das Comissões a fim de solicitar esclarecimentos.
Art. 31 - Cada Comissão Temática terá um Coordenador e um relator indicados pela comissão.
Parágrafo Único – As comissões serão compostas por conselheiros titulares e suplentes.
Art. 32 - Compete ao coordenador geral das Comissões Temáticas:
I - Acompanhar o trabalho das Comissões Temáticas;
II - Fazer a ligação entre as Comissões Temáticas e a Mesa-Diretora.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO DE ELEIÇÃO E INDICAÇÃO E DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS
Art. 33 - O COMPIR convocará, com antecedência mínima de 30(trinta) dias do término dos mandatos, a eleição dos representantes não governamentais, mediante 
edital específico, publicado no Diário Oficial, nomeando uma Comissão Eleitoral responsável pelo processo.
§ 1º - Os representantes não governamentais do COMPIR Contagem serão eleitos em assembleia geral, com registro em ata;
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§ 2º - Participa do processo de eleição dos representantes da sociedade civil, na condição de candidata ou eleitora, às instituições legalmente instituídas no município.
§ 3º - O mandato é de 2 (dois) anos, admitindo-se 01 (uma) recondução consecutiva, na condição de titular do mesmo segmento, de acordo com a Lei municipal vigen-
te.
§ 4º - As instituições eleitas para comporem o COMPIR indicarão os seus representantes por escrito conforme legislação vigente.
Art.34 - Para cada conselheiro titular será escolhido simultaneamente um suplente.
Art. 35 – A nomeação e posse dos conselheiros do COMPIR dar-se-ão na próxima plenária ordinária depois de findado a data de eleição dos representantes da socieda-
de civil.
Art. 36 – O exercício da função de conselheiro titular ou suplente é considerado de interesse público relevante e não será remunerado.
CAPÍTULO VII
DOS CONSELHEIROS
Art. 37- Considerar-se-ão conselheiros os membros descritos no Art. 2º, sendo as suas
atribuições:
I – participar do Plenário, das Comissões Temáticas Permanentes e ou Temporárias para as quais forem designadas, manifestando-se a respeito das matérias em discus-
são e elaborando propostas
de deliberação ou relatório, conforme se fizer necessário;
II – requerer aprovação de matéria em regime de urgência;
III- relatar e discutir os processos que lhe forem atribuídos e neles proferir seu voto emitindo parecer com fundamentação, dentro de no máximo 15(quinze) dias;
IV- solicitar, justificadamente, prorrogação do prazo regimental para relatar processos
disciplinares, como também, assinar atos e pareceres de processos em que for relator.
V – exercer outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo Plenário;
VI – estar presente às reuniões definidas por este Regimento ou justificar possíveis ausências,
preferencialmente, com antecedência ou em até 3 (três) dias após a reunião;
VII – convocar, com a devida antecedência, o suplente sempre que não possam comparecer as reuniões.
VIII- deliberar sobre propostas, pareceres e recomendações emitidas pelas Comissões Temáticas e/ou Conselheiros;
IX- participar de eventos de capacitação e aperfeiçoamento;
Parágrafo único – Os membros suplentes terão direito a voz e a voto, quando estiverem em substituição ao titular, tendo, no entanto, sempre direito a voz quando 
presentes em reuniões do Plenário e outras.
Art. 38– O conselheiro que não se fizer presente, sem justificativa, a três reuniões plenárias consecutivas ou a cinco intercaladas perderá, automaticamente, a represen-
tação, assumindo o suplente, que terminará o mandato.
Art. 39 - Haverá vacância por falecimento, renúncia ou perda do mandato previsto no artigo 38.
Parágrafo Único – Em caso de vacância de conselheiros titulares e suplentes, o segmento específico fará a escolha e indicação do novo conselheiro, no prazo de até 30 
dias. Caso não ocorra a indicação pelo segmento específico, será indicado o (a) entidade subsequente no processo eleitoral. Não havendo entidade inscrita, o Pleno 
indicará, respeitando os segmentos.
CAPÍTULO VIII
DA VOTAÇÃO
Art. 40 -  Cada conselheiro titular terá o direito a 01(um) voto.
Art. 41- As decisões e deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes.
Art. 42 - As propostas de alterações do Regimento Interno deverão ser apresentadas ao plenário por escrito.
Art. 43- As alterações do Regimento Interno serão decididas por no mínimo 2/3 dos membros do Conselho em convocação especial para este fim.
Parágrafo Único - As alterações regimentais terão eficácias na publicação.
Art. 44 - Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário que fará constar na ata à solicitação e a decisão.
CAPÍTULO IX
DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Art. 45 – A proposta de resolução destina-se a regular a matéria de competência privativa do COMPIR.
Art. 46 – A Resolução obedecerá à técnica de redação legislativa, e será assinada pelo
Presidente, após aprovação em Plenário.
Art. 47 – Antes de iniciada a apreciação de propostas, inclusive de resolução, o Plenário deverá decidir sobre os critérios de votação.
CAPÍTULO X
DOS BENS, DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E OUTRAS RECEITAS
Art. 48– Equipamentos e outros bens doados ao COMPIR serão incorporados ao patrimônio público municipal, ficando vinculada a utilização desses bens prioritaria-
mente às atividades do referido COMPIR.
Art. 49- Para a consecução dos objetivos da política municipal de promoção da igualdade racial, os recursos oriundos de doações de pessoas físicas e jurídicas, dotações 
orçamentárias e outras receitas, deverão ser consignadas em rubricas próprias do órgão gestor da política.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÔES GERAIS
Art. 50 - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPIR será prestado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
Art. 51 - Os casos omissos deste Regimento Interno serão resolvidos pelo Plenário.
Art. 52 - Este Regimento Interno entra em vigor a partir de sua aprovação pelo plenário.

Contagem, Setembro de 2016

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – COMPIR

Aos 11 de Agosto de 2016, as 19 horas, reuniram-se na Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 
situada à rua José Carlos Camargos nº 218, Centro, Contagem, MG os conselheiros para a realização da 25ª reunião ordinária do CMPIR Contagem.

Presentes na reunião: Maria Zenó Soares da Silva, presidente do COMPIR e Representante da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial; Perme Caetano Ribei-
ro, representante das organizações do Movimento Social das Vilas e Favelas; Carlos Melo, representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano; Arceli Chaves, 
representante da Secretaria Municipal da Saúde; Alexandre Gomes, representante da FUNEC; Vânia Maria Damasceno, representante do Movimento Negro; Diogo T. 
Oliveira Gomes, representante  do Movimento LGBT; Charles Luiz de Campos, representante da Juventude Negra; Lúcio Marcos da Silva, representante das entidades 
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de Congadeiros do Município; Lidiane de Oliveira, representante de outros grupos Étnicos Raciais; Kelly Cristiane Soares da Cunha, representante da Coordenadoria de 
Políticas para Mulheres; Elci Jaques Barbosa Galvão e Eliana dos Santos Gonzaga, representantes das Organizações de Mulheres Negras; Loester Costa, representante da 
Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda; Neusa Pereira de Assis, representante das Organizações dos Pesquisadores, Intelectuais ou Universitários; Ilma de 
Souza, representante da Secretaria Municipal de Governo e Ana Cristina Lobato Pinheiro, representante da Coordenadoria de Direitos Humanos.

Início às 19:30 h, cumprindo a primeira pauta:

Informes: Conselheira Zenó apresentou Raquel como nova secretária-executiva do Conselho, sendo realizada a apresentação geral de todos os conselheiros. A conse-
lheira  Ana Cristina Lobato, informou sobre novo espaço de Cidadania LGBT que está funcionando desde o dia 05/08 na rua José Carlos Camargos, 130. A conselheira 
Neusa informou sobre o seminário “Afirmação das Diversidades”, a ser realizado dia 25 /08/2016, no espaço do núcleo de diversidades do CEFET-MG/Campus VI, às 
14:00hs.

1) Eleição Mesa Diretora
Após discussão de 15 minutos entre representantes da Sociedade Civil (SC) e do Governo (G), foram eleitos como membros da Mesa Diretora: Presidente Diogo Oliveira 
Gomes (SC); Vice-Presidente: Maria Zenó Soares (G); 1º Secretário: Carlos Melo Alves da Silva (G) e 2ª Secretária: Lidiane de Oliveira (SC).

2) Data e horário das plenárias das reuniões ordinárias: Foi deliberada a nova data de reunião, às segundas terça-feira de cada mês, às 19 h. Ficou encaminhado tam-
bém que a Mesa Diretora deverá propor maior visibilidade às reuniões e novos locais para a realização das reuniões.

3) Regimento Interno
Foi entregue a cada membro pela Secretária Executiva, cópia do Regimento Interno e deliberado que os conselheiros deverão ler e apresentar propostas de alterações 
na próxima reunião ordinária do Conselho. Foi entregue ainda, cópia da Lei Municipal 4812/2016, que aprova o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, para 
conhecimento do seu teor.
Nada mais, encerrou-se a reunião às 21:00 h, pelo que os membros lavram a presente ata.

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL -  COMPIR -  GESTÃO 2016/2018

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2016, no Auditório da Prefeitura Municipal  de Contagem, as 19hs, na presença de convidados e do Prefeito de Conta-
gem, Carlin Moura, ou do seu representante legal no uso de suas atribuições legais, considerando as indicações dos Órgãos do Poder Público Municipal e das entidades 
e instituições eleitas da sociedade civil; de acordo com o regimento eleitoral, Portaria SMDHC/COMPIR nº. 018, de 07 de janeiro de 2016, publicado no Diário Oficial do 
Município de Contagem, dentre os inscritos para concorrerem à vagada representação dos segmentos:
2(dois) representantes do Movimento Negro; 1(um) representante das organizações de mulheres negras; 1(um) representante dos povos ou comunidades de matriz 
africana; 1(um) representante das entidades de congadeiros do Município; 1(um) representante da juventude negra; 1(um) representante das organizações  dos pes-
quisadores, intelectuais ou universitários; 1(um) representante de entidades culturais, nas diversas modalidades; 1(um) representante de outros grupos étnico-raciais 
(israelitas, árabes palestinos, ciganos, indígenas, ou outros); 1(um) representante das organizações do movimento social das vilas e favelas; 1(um) representante do mo-
vimento sindical da cidade; 1(um) representante do movimento LGBT; empossam os seguintes membros do COMPIR, conforme LEI nº. 4622 de 15 de outubro de 2013.
REPRESENTANTES ELEITOS DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL – COMPIR
 – Representante do Movimento Negro;
( 2  vagas)
1 - Associação Cultural Odum Orixás -
Titular: Leonardo de Jesus da Silva
Suplente: Adriana Luiza Borges
2 -  Associação Cultural e Religiosa de Minas Gerais
Titular: Daniel Juvêncio Soares dos Santos
Suplente: Vânia Maria Damasceno
3 – Representantes das Organizações de Mulheres Negras;
- Dreminas Associação
Titular: Elci Jaques Barbosa Galvão
Suplente: Eliana dos Santos Gonzaga
4 – Representante dos Povos ou Comunidades de Matriz Africana;
- A Irmandade do Rosário Os Ciriacos
Titular: Evaldo da Conceição Ricardino
Suplente: Carlos César Muniz
5 – Representante das Entidades de Congadeiros do Município;
- A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Contagem -COMPIR
Titular: Lúcio Marcos dos Santos
Suplente: Patrícia das Dores dos Santos
6 – Representante da Juventude Negra;
- Sociedade Cultural e Religiosa de MG
Titular: Charles Luiz de Campos
Suplente: Marcos Aurélio de Almeida Freire
7 – Representante das Organizações dos Pesquisadores, Intelectuais ou Universitários;
- Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros -  NEAB
Titular: Neusa Pereira Assis
Suplente: Aniele Fernandes de Sousa

8 – Representante de Entidades Culturais, nas Diversas Modalidades;
- Núcleo de Incentivo à Cultura
Titular: Aílton Cordeiro
Suplente: Selma Aguiar 
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9 – Representante de Outros Grupos Étnico-Raciais (israelitas, árabe palestinos, ciganos indígenas, ou outros)
- FENAFAL- Federação Nacional de Associação de Pessoas com Doença Falciforme
Titular: Lidiane de Oliveira
Suplente: Karoline Moreira Silva
10 – Representante das Organizações do Movimento Social das Vilas e Favelas;
- Associação Comunitária Monte Castelo
Titular: Perme Caetano Ribeiro
Suplente: Sônia Maria Gomes
11 – Representante do Movimento Sindical;
- Sindicato dos Metalúrgicos BH/Contagem
Titular: Margareth da Silva Gonçalves
Suplente: Florismar Raimundo de Jesus
12 – Representante do Movimento LGBT;
- Coletivo MOOCA
Titular: Diogo Oliveira Gomes
Suplente: Diogo Cunha Coelho
REPRESENTANTES ELEITOS DO GOVERNO NO CONSELHO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – COMPIR
1 – Representante da secretaria Municipal de Saúde;
a) Titular:  Arceli Chaves
b) Suplente: Rubens de Macedo
2 – Representante da Secretaria Municipal de Educação;
a)  Titular: Jackson Almeida Leal
b) Suplente:  Edirléia Pádua Batista Leite
3 – Representante da Fundação de Ensino de Contagem;
a) Titular: Alexandre Geraldo Gomes
b) Suplente: Gislaine da Silva Santos
4 – Representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda;
a) Titular: Loester Carlos Costa
b) Suplente: Ivan Santos
 – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
a) Titular: Luciano Alves Gomes
b) Suplente: Renata Kênia Cardoso
6 – Representante da Secretaria Municipal de Governo;
a) Titular: Nayara Corrêa Tibúrcio
b) Suplente: Ilma de Souza
7 – Representante da Fundação de Cultura de Contagem;
a) Titular: Felipe Vieira Silva
b) Suplente: Sandra Regina de Almeida e Souza
8 – Representante da Secretaria de Defesa Social;
a) Titular: Letícia Vulcano de Andrada
b) Suplente: Jaqueline Cabral de Souza Oliveira
9 – Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
a) Titular: Carlos Melo Alves da Silva
b) Suplente: Pablo Leal Rezende

10 - Representante da Coordenadoria de Políticas para Mulheres;
a) Titular: Kelly Cristiane Soares da Cunha
b) Suplente: Angela Maria Roldão
11 – Representante da Coordenadoria de Direitos Humanos;
a) Titular: Ana Cristina Lobato Pinheiro
b) Suplente: Mário de Barros Portela
12 – Representante da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial;
a) Titular: Maria Zenó Soares da Silva
b) Suplente: Irani Júnia de Oliveira Santos

Contagem, 11 de Agosto de 2016.

Famuc

PORTARIA SMS/FAMUC Nº 7.821, de 26 de outubro de 2016.

Dispõe sobre o funcionamento das unidades de saúde e outros órgãos que menciona no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Assistência Médica 
e de Urgência de Contagem – FAMUC, em decorrência dos pontos facultativos estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 1.020/2016 para os dias 31 de outubro e 01 de 
novembro de 2016 e dá outras providências
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A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE e PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e regi-
mentais, e ainda,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.020, de 25 de outubro de 2016, que estabeleceu ponto facultativo nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2016, pas-
sando estes a integrarem o Calendário de Feriados e Pontos Facultativos do exercício de 2016;
CONSIDERANDO que os pontos facultativos não poderão prejudicar a prestação dos serviços essenciais de saúde, funerário, transporte, vigilância, limpeza, fiscalização, 
defesa civil, manutenção de parques e jardins e outros assim considerados;
CONSIDERANDO os princípios que informam a boa gestão pública, especialmente o da continuidade do serviço público;
CONSIDERANDO a possibilidade de prejuízo a mais de 1.500 (um mil e quinhentos) usuários SUS Contagem, que já estão com consultas e demais procedimentos agen-
dados para este período;
CONSIDERANDO a necessidade de execução eficiente dos serviços de saúde durante o recesso de 28 de outubro a 02 de novembro de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no art. 2º, do Decreto Municipal nº 1.020, de 25 de outubro de 2016, que estabeleceu ponto facultativo nos dias 31 de outubro e 
01 de novembro de 2016, as unidades de saúde abaixo relacionadas deverão manter o funcionamento normal, devendo cumprir todas as agendas marcadas:
I – Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz;
II – Centro de Consultas Especializadas Ressaca;
III – Centro de Consultas Especializadas Geraldo Cotuta.

Parágrafo Único – Os servidores das unidades acima mencionadas que forem convocados para trabalhar no ponto facultativo dos dias 31 de outubro e 01 de novembro 
de 2016 terão esses dias compensados em folga a ser gozada nos dias 26 e 27 de dezembro de 2016, não causando prejuízo assistencial aos usuários por haver tempo 
hábil para a programação da agenda.

Art. 2º As Unidades de Pronto Atendimento (UPA), o Hospital Municipal e a Maternidade Municipal manterão seu funcionamento normal, devendo cumprir todas as 
agendas marcadas.

Art. 3º Afim de melhor viabilizar o atendimento ao usuário SUS Contagem serão mantidas, em funcionamento normal, as unidades de saúde abaixo relacionadas, para 
ser ponto de apoio das Unidades de Pronto Atendimento (UPA):
I – UBS Unidade XV com endereço na Rua das Mangueiras, nº 209, Bairro Eldorado, em Contagem/MG – Ponto de Apoio da NOVA UPA JK;
II – UBS Retiro I e III com endereço na Avenida Retiro dos Imigrantes, S/N, Bairro Retiro, em Contagem/MG - Ponto de Apoio da UPA VARGEM DAS FLORES;
III – UBS CAD com endereço na Rua Bernardo Monteiro, nº 135, Bairro Centro, em Contagem/MG – Ponto de Apoio da UPA SEDE;
IV – UBS Balneário Ressaca com endereço na Rua Galdino Marques, nº 341, Bairro Ressaca, em Contagem/MG – Ponto de Apoio da UPA RESSACA;
V – UR – Unidade de Referência Petrolândia com endereço na Rua Duque de Caxias, nº 297, bairro Petrolândia, em Contagem/MG – Ponto de Apoio da UPA PETROLÂN-
DIA. 

Art. 4º Tendo em vista a necessidade de abastecimento das unidades de urgência e emergência, bem como das unidades de saúde em funcionamento, o Almoxarifado 
Central, no período que compreende os pontos facultativos, deverá funcionar em escala de plantão.  

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

Registre-se, divulgue-se e cumpra-se.

Em Contagem/MG, aos 26 de outubro de 2016.

SILVANA LEITE PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

Fundac

No dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezesseis o Conselho Curador da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, reuniu às quatorze horas na 
Casa Amarela para discutir a indicação do novo Presidente da Fundac. Estavam presente na reunião os conselheiros: Luiz Mauro Procópio Faleiro, Mônica Sousa Alves, 
Raymundo Luiz Rodrigues, Wilson Campos Viegas e o Presidente da Fundac, Roberto Duarte da Silva. O Presidente da Fundac, abriu a reunião relatando que a Presiden-
te do Conselho Curador justificou a sua ausência por motivo de saúde. Em seguida, Roberto Duarte da Silva relatou que vai deixar a Presidência da Fundac por motivo 
pessoal. Nesse sentido, conforme o Estatuto da Fundac e o seu Regimento Interno, o Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem será nomeado pelo 
Prefeito, a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho Curador. Assim, solicitou aos Conselheiros a indicação dos nomes para compor a lista tríplice. Em seguida, 
os conselheiros começaram a discutir as indicações dos nomes. Foram apresentados os nomes do músico Cláudio Antônio Pereira Carvalho, da  artista Kátia Helena de 
Jesus Soares e Renata de Sousa Lima. Após a aprovação dos nomes pelos conselheiros titulares, a lista será encaminhada ao Prefeito. Nada mais tendo a declarar, eu 
Wilson Campos Viegas, na condição de Secretário e Presidente substituto, lavro essa presente ata que será assinada por todos os presentes.
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Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  06/10/2016  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 014/16

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

06/10/2016 4371001201601080 AF00158589 PVT9072 Deferido KATIUSCIA DE SOUZA NOGUEIRA COSTA     

06/10/2016 4371001201601082 AF00078793 HAA7589 Deferido MAURICIO FELIX                          

06/10/2016 4371002201601087 AF00079391 HEO3418 Deferido PAULO HENRIQUE GOMES NUVEM              

06/10/2016 4371001201601088 AH00551210 AVG5896 Deferido WESLEY SILVA ROCHA                      

06/10/2016 4371002201601097 AH00544570 OWY2940 Deferido ONESIA MARIA DA SILVA SANTOS            

06/10/2016 4371001201601581 B504903433 OTD9461 Deferido CARLA FABIANA DE CASTRO SILVA           

06/10/2016 4371002201601580 AH00577672 PXE9132 Deferido VIRGILIO CAMPOS BARROSO MAGALHAES       

06/10/2016 4371002201601079 C176961001 HGR4978 Indeferido HELDER NASCIMENTO CARAJA                

06/10/2016 4371002201601604 D114785038 HNY2555 Indeferido PORTE SERVICOS LTDA                     

06/10/2016 4371001201601605 C178557701 HNY2555 Indeferido PORTE SERVICOS LTDA                     

06/10/2016 4371002201601107 AH00565119 GTV8775 Indeferido ADENIR DE CASSIA BORGES OLIVEIRA        

06/10/2016 4371001201601155 AG00087717 HDR6310 Indeferido MILTON  MARTINS MURILO                  

06/10/2016 4371002201601154 AH00562715 BRG9600 Indeferido KARLO PHILIPE F DOS S F MATOS           

06/10/2016 4371002201601606 B504859013 ODP2993 Indeferido FABRICIO FERNANDES MOREIRA              

06/10/2016 4371002201601124 D114769178 IUD6133 Indeferido LUIS OSMAM CERVINSKI                    

06/10/2016 4371001201601157 C176364901 JRE2208 Indeferido FLAVIO RAMOS DE OLIVEIRA                

06/10/2016 4371001201601096 B161431143 HHL4070 Indeferido ADRIANA MARIA DA COSTA FONTES           

06/10/2016 4371002201601089 D114763488 HDM5042 Indeferido VERALDINO FERREIRA SANTOS               

06/10/2016 4371002201601093 AH00564440 HJC8738 Indeferido EDVALDO OLIVEIRA SILVA 

06/10/2016 4371002201601081 B161426883 PWR2809 Indeferido ROMULO TADEU DE SOUZA OLIVEIRA          

06/10/2016 4371002201601101 B504315343 HAB7893 Indeferido EDNO ALVES DE SOUZA      

06/10/2016 4371002201601083 C176427801 HMJ8900 Indeferido CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO               

06/10/2016 4371001201601086 B504829633 NYG9264 Indeferido LUCAS ANDREOLLY DE OLIVEIRA SILVA       

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 06 de Outubro de 2016
Mário Baptista de Oliveira
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  04/10/2016  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 066/16

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

04/10/2016 4371001201601050 AH00551164 HDW6243 Deferido EDUARDO CAMPOS CORREA          

04/10/2016 4371002201601057 AH00551171 OLV3382 Deferido JULIA BRAGIONI LAS CASAS     

04/10/2016 4371001201601064 AF00079784 HDT8281 Deferido TULIO SOUZA CORREIA                     

04/10/2016 4371002201601059 AF00158566 HBR8634 Deferido JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA                

04/10/2016 4371001201601070 AH00563231 OPX8954 Deferido LUCIANO DE FARIA ALVES                  

04/10/2016 4371001201601577 B504908093 DRG7136 Deferido GLEIDSON LEAO JORGE                     

04/10/2016 4371001201601058 C176355001 JVZ1151 Indeferido ROSARIA DA LUZ CARVALHO

04/10/2016 4371001201601062 C176537101 HFG3058 Indeferido LUIZ ANACLETO DA SILVA                  

04/10/2016 4371001201601068 AH00561827 PUI5917 Indeferido CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA              

04/10/2016 4371002201601534 C173905301 GXZ3305 Indeferido DANTEL BERNARDES NOGUEIRA               

04/10/2016 4371002201601085 AH00063738 PVD2548 Indeferido SEBASTIAO CARLOS VIEIRA FILHO           

04/10/2016 4371001201601090 C176566801 AMC8213 Indeferido CARLOS HUMBERTO DE LIMA MOTA            

04/10/2016 4371001201601056 C176502401 HJN6329 Indeferido JONATHAN HENRIQUE MONTEIRO              

04/10/2016 4371002201600539 B161295183 HIO9613 Indeferido OSVALDO PINHEIRO FILHO                  

04/10/2016 4371001201600556 C176271101 OXB9014 Indeferido GILMAR MARTINS RAMOS                    

04/10/2016 4371001201601048 AH00504985 HML9741 Indeferido CFC FOCUS LTDA                          

04/10/2016 4371002201601049 AH00541454 HFS4681 Indeferido BRUNA CAROLINE DOS REIS                 

04/10/2016 4371001201601042 D114762548 HNQ9196 Indeferido HENRIQUE AMARAL DE MOURA       

04/10/2016 4371002201601055 AH00540844 PVO5855 Indeferido ELETRO FERRAGENS RIO VERDE LTDA         

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 04 de Outubro de 2016
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º 
de novembro de 2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 29-10-2016 – CONCEDE o gozo de dois meses de férias prêmio à servidora FABRICIA COELHO PEREIRA, matrícula nº. 33681-5, no período de 01/11/2016 a 
31/12/2016, conforme Processo Administrativo nº. 08/2016. 
Contagem, 24 de outubro de 2016.

RODRIGO GERALDO TOMAZ
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Portaria TransCon nº. 033, de 24 de outubro de 2016.

Cria Comissão Especial Permanente responsável pelo acompanhamento dos leilões de veículos no pátio de recolhimento de veículos de Contagem/MG, de acordo com o 
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 7º, inciso II da Lei nº. 4.043, de 01 de novembro de 2006:

RESOLVE:

Art. 1º Criar Comissão Especial Permanente de acompanhamento dos leilões de veículos apreendidos no pátio de recolhimento de veículos de Contagem/MG, composta 
pelos seguintes servidores:

I - Andreza de Carvalho Guedes - matrícula 10098-5;
II - Fernando Márcio Fernandes - matrícula 34577-6;
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III - Glender Lacerda Rios - matrícula 10187-2;
IV - Rafael Augusto R. do Amaral - matrícula 34222-0;
V - Rodrigo Furtado Marques - matrícula 23299-8;
VI - Soraia Quintela de Souza - matrícula 10177-2;
VII - Lucas Souza Mendonça – matrícula 3368-1. 

Parágrafo único - A Comissão será presidida pela Servidora Andreza de Carvalho Guedes.

Art. 2° - Compete à comissão a realização de todos os atos de fiscalização e controle para a garantia da lisura das alienações de veículos apreendidos no pátio de reco-
lhimento de veículos de Contagem/MG, de acordo com o art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro e suas respectivas regulamentações.

Art. 3º - Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições de membros da comissão concomitantemente com as de seus respectivos cargos.

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

Contagem, 24 de outubro de 2016.
Rodrigo Geraldo Tomaz
Presidente da TransCon 

Errata:
Na Portaria de nº. 31, de 17 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial de Contagem no dia 19 de outubro de 2016, onde se lê:

“Art. 3º - (...)
II – Fernando Lourenço de Andrade – matrícula nº 10127-3;”

Leia-se:

“Art. 3º - (...)
II – Fernando Lourenço de Andrade – matrícula nº 10138-3;”

Passando a Portaria a vigorar nesse teor:

Portaria TransCon nº. 31, de 17 de outubro de 2016.

Cria Comissão Especial para promover o inventário físico de Patrimônio, Almoxarifado e Financeiro da TransCon, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, mormente 
o inciso XII do art. 7º da Lei Municipal nº. 4.043/06 e o art. 11 do Decreto nº. 938/2016:

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam criadas Comissões Especiais encarregadas de promover o inventário físico de Patrimônio, Almoxarifado e Financeiro da TransCon. 

Art. 2° - Integram a Comissão de Patrimônio os seguintes servidores:

I – Gustavo Henrique Cortes Silva – matrícula nº. 25399-5; 
II – Flávio de Lima Resende – matrícula nº 10150-5
III – Afonso José Terra – matrícula nº. 33720-0;
IV – Roberto Rodrigues de Souza – matrícula nº. 11555-0.

Parágrafo único. A Comissão será presidida pelo servidor Gustavo Henrique Cortes Silva.

Art. 3º - Integram a Comissão de Almoxarifado os seguintes servidores:
I – Wíssila de Freitas Deotti Batista – matrícula nº. 20021-2
II – Fernando Lourenço de Andrade – matrícula nº. 10138-3;
III – Moana Maciel Martins Luz – matricula nº 10145-0
IV – João Gilberto Lopes de Carvalho – matrícula nº 10115-5.

Parágrafo único.  A Comissão será presidida pela servidora Moana Maciel Martins Luz.

Art. 4º - Integram a Comissão de Financeiro os seguintes servidores:
I – Camila Ribeiro Martins – matricula nº 10108-5;
II – Rosilene Ferreira da Silva Aleixo – matrícula nº. 34953-4;
III – Mariele Marília Carlos Santos– matrícula nº. 20021-2;
IV – Hugo Brandão Carvalho – matrícula nº. 10142-7; 

Parágrafo único - A Comissão será presidida pela servidora Mariele Marilia Carlos Santos.

Art. 5º Revoga-se a Portaria nº. 40, de 26 de outubro de 2015.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de setembro de 2016.
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Contagem, 17 de outubro de 2016.
RODRIGO GERALDO TOMAZ
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes 

Atos do Legislativo

Ata da 33ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem. Aos dezoito dias do mês de outubro, realizou-se, neste Legislativo, no plenário “Vereador José Cus-
tódio”, a trigésima terceira reunião ordinária com a presença de dezessete vereadores. Havendo quórum regimental, o presidente Gil Antônio Diniz solicitou que fosse 
registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência dos seguintes vereadores: Arnaldo Luiz de Oliveira, Décio Carmargos de Aguiar Júnior, Eliel Márcio 
do Carmo (Léo Motta) e Rodinei Ferreira Dias. Em seguida, o vereador Eduardo Tadeu Sendon fez a leitura do Capítulo 10, Versículos 1 a 9, narrado por São Lucas, da 
Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Na sequência, foi lido e encaminhado ao órgão competente para exame e 
parecer no prazo legal, o Projeto de Lei nº 057/2016 – “Reconhece de utilidade pública a Associação Mineira de Teatro Vill¹Arte, com sede neste município, de autoria 
do vereador Rogério Braz de Almeida (Marreco). Logo após, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 399 a 404/2016; Indicações nºs 617 
a 619/2016, e a Moção nº 223/2016, de autoria do vereador William Vieira Batista, destacada, a saber: Moção nº 223/2016 – “Votos de parabéns a aplausos ao time 
profissional de basquete Contagem Towers, campeão estadual de Minas Gerais de basquete, ocorrido no último dia 16 de outubro do ano corrente”.  Na sequência, foi  
executado o hino da cidade de Contagem. Passando à discussão e votação de projetos, foi votado e aprovado, em Segundo Turno e em Redação Final, com a abstenção 
do vereador Paulo Prado, o Projeto de Lei Complementar nº 015/2016, que “Altera a Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, que institui o Código Tributário do 
Município de Contagem”, de autoria do Poder Executivo. No horário destinado à “Tribuna Livre”, o cidadão Kaká Menezes discorreu sobre a ONG, denominada “Ele 
Clama”. Falando como fundador dessa ONG, Kaká Menezes explicou que essa comunidade acolhe e trata pessoas com dependência química. Na oportunidade, Kaká 
Menezes parabenizou a equipe do Contagem Towers, time de basquete que conquistou o título do campeonato estadual de basquete. Diversos vereadores homena-
gearam a equipe, conforme registrado em notas taquigráficas. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 34ª Reunião Ordinária , prevista para o dia 25 de outubro, às 
9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Roberto Ribeiro, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será 
por mim e pelo Presidente, assinada. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROGRESSÃO HORIZONTAL
PROCESSO Nº 006/2016
Senhor Presidente,
 Neste expediente, segue a relação dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Contagem, com direito a progressão horizontal de 01 (uma) referência, confor-
me art. 38 e seus parágrafos da lei complementar nº 200, de 18 de janeiro de 2016, em cumprimento ao art. 53, parágrafo 2 da Lei 2160 de 20 de dezembro de 1990, 
referente ao mês de setembro de 2016, a saber:

Nome Matrícula Cargo
De
Referência

Para
Referência

 
01

Aline Cristina de Melo
3746 Analista Técnico 08 09

02 Ana Dalva Lago Oliveira 3745 Técnico Administrativo 05 06

Contagem, 13 de outubro de 2016
EDMAR MATEUS DE OLIVEIRA
- Coordenador de Recursos Humanos -
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