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Atos do Executivo

DECRETO nº 1078, de 26 de dezembro de 2016.
Aprova projeto de desdobro da área de terreno que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1° Fica aprovado o desdobro da Área Remanescente 01 A Bis, com 8.912,64 m², situada no Bairro Olinda neste Município, originando o Lote 01 com 5.076,20m² e 
Lote 02 com 3.836,44m², ambos da Quadra 16, do Bairro Olinda, neste Município.

Art.2º Ficam os órgãos competentes autorizados a procederem as anotações e averbações legais que se fi zerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 26 de dezembro de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

SANT CLAIR SCHMIETT
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 1079, 27 de dezembro de 2016

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.800, de 23 
de dezembro de 2015;

DECRETA:

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

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

1.01.1.01.031.0002.2109.33903900.010000 100.000,00

1.08.1.04.123.0001.2011.33903900.010000 50.000,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31909400.010000 90.261,97

1.20.1.27.811.0021.2319.33909300.212463 16.000,00

1.12.1.12.361.0023.2206.33903000.010000 10,00

TOTAL 256.271,97

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$

1.01.1.01.031.0002.2109.44905200.010000 100.000,00
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1.08.1.04.123.0001.2011.33904700.010000 50.000,00

1.12.1.12.361.0023.2206.33909300.010000 10,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31901100.010000 25.116,97

1.20.1.27.811.0021.2319.33504100.212463 16.000,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31900400.010000 65.145,00

TOTAL 256.271,97

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.800, de 23 de dezembro de 2015, conforme pará-
grafo 1º e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, de 27 dezembro de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO nº 1080, de 27 de dezembro de 2016.
Dispõe sobre a denominação da “Escola de Governo” criada no âmbito do Poder Executivo Municipal pelo Decreto nº 1.031, datado de 09 de novembro de 2016.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 92, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Contagem, 

DECRETA:

Art.1º Fica denominada “Escola de Governo Prof. Carlos Pinto Coelho Motta” a Escola de Governo criada no âmbito do Poder Executivo Municipal pelo Decreto Munici-
pal nº 1.031, datado de 09 de novembro de 2016. 

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de dezembro de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Administração

Contagem, 19 de dezembro de 2016.

Declaração de Estabilidade nº 11/2016
Mês de Referência: Dezembro/2016

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Carlos  Magno de Moura Soares

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, Noême 

Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação:Ademir Oliveira, Caio Junqueira e 

Wanderson Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral (3352-5102)

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro Camilo 

Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Vladimir Rodrigues Santiago - Matricula: 31368-8



Contagem, 27 de dezembro de 2016 Página 3 de 12 Diário Oficial de Contagem - Edição 4014

"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.

Senhor Secretário,

Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto        nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probató-
rio e dá outras providências;

Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.

Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Atenciosamente.

Geraldino Rolla Ramos
Diretor de Valorização Funcional do Servidor

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.

Amarildo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

SERVIDORES COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo Entrada

Mês e ano
Aquisição da Estabi-
lidade

1385085 ADRIANA SILVA PENSUTE SECRETÁRIO ESCOLAR 01/08/2013 AGOSTO/2016

1449318 AGDA GUANAES SEPULVEDA AUX. DE BIBLIOTECA ESCOLAR 09/09/2013 SETEMBRO/2016

1422240 ALINE DE OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA PROFESSOR DE ED. BÁSICA PEB 1 01/02/2012 FEVEREIRO/2015

1422274 AMANDA DA SILVA ROSA AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 31/01/2012 JANEIRO/2015

1451983 ANDREIA CECILIA BRAGA NUTRICIONISTA ESCOLAR 16/12/2013 DEZEMBRO/2016

1351377 CELSO MAGELA VALADARES – 1* PROFESSOR DE ED. BÁSICA PEB 2 09/09/2013 DEZEMBRO/2016

1394572 DANIELLE SVAGERA DIAS T. ALVES DE FREITAS – 2* PEDAGOGO 17/06/2013 DEZEMBRO/2016

1446114 GLEICILENE SILVA DE OLIVEIRA SOUZA – 3* SECRETÁRIO ESCOLAR 13/06/2013 DEZEMBRO/2016

1446270 LILIAN CASSIA CHAVES VERÇOSA – 4* PROFESSOR DE ED. BÁSICA PEB 1 13/06/2013 DEZEMBRO/2016

1451916 PRISCILA LOPES ALVES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02/12/2013 DEZEMBRO/2016

1403903 PRISCILA SALES GERALDO – 5* PROFESSOR DE ED. BÁSICA PEB 1 13/06/2013 DEZEMBRO/2016

1174874 ROSANGELA PAULA DA SILVA PROFESSOR DE ED. BÁSICA PEB 2 04/12/2013 DEZEMBRO/2016

1446076 SANDRA DENISE LOURENÇO MELO – 6* PROFESSOR DE ED. BÁSICA PEB 1 13/06/2013 DEZEMBRO/2016

1451851 SHEILA CAROLINA MARTINS QUEIROZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02/12/2013 DEZEMBRO/2016

1390887 MYLENE APARECIDA RIBEIRO AGUIAR – 7* PROFESSOR DE ED. BÁSICA PEB 2 20/05/2009 OUTUBRO/2015

Observação:

1* - O servidor esteve de licença médica no período: 14/06/2016 a 10/09/2016.
2* - A servidora esteve de licença maternidade no período: 14/07/2014 a 09/01/2015.
3* - A servidora esteve de licença maternidade no período: 25/09/2014 a 23/03/2015.
4* - A servidora esteve de licença maternidade no período: 03/03/2015 a 29/08/2015.
5* - A servidora esteve de licença maternidade no período: 24/09/2014 a 22/03/2015.
6* - A servidora esteve de licença maternidade no período: 02/07/2014 a 28/12/2014.
7* - Estágio suspenso no período de 03/02/2010 a 05/08/2013 - Servidora esteve à disposição da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 514, de 25/05/2015

Daniel Abe / 33619-0 Geraldino Rolla Ramos / 13505-4

Valéria Estevam Dutra / 336157 Giane Rita de Souza Ferreira / 09257-6

Vanes Santana Damião Diniz / 07833-6 Andrea Cristina S. França Moreira /14226-3
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano comunica que os Processos de Diretrizes Urbanísticas indeferidos, conforme relação abaixo, foram arquivados em 
cumprimento ao disposto no Decreto nº 454, de 21 de janeiro de 2015.

PROCESSO REQUERENTE

03A-18528/2011 Direcional Leopoldina Empreendimentos Imobiliários Ltda – Residencial Lince

03A-08327/2011 Benito Sampaio Ceccato – Residencial Arvoredo

16591/2013-03A Benjamim Passos Giovine – JLG Administração, Empreendimentos e Participação Ltda

22816/2014-03A Rentall Construção e Empreendimentos Ltda

07157/2014-03A Câmara Municipal de Contagem

14464/2015-03A Niquini Participações Ltda e Outros 

15463/2016-03A Comercial Mineira S.A

21004/2015-03A Paulo Victor Cardoso / Alnutri Alimentos Ltda

20385/2015-03A Aciflex do Brasil Ltda - EPP

09009/2015-03A Gicélia Rossi Coelho – Recall do Brasil Ltda 

04512/2015-03A Mira OTM Transportes Ltda

03782/2015-03A Mario Wardi Júnior

05137/2015-03A Arquitetura Oscar Freire Ltda - ME

05429/2015-03A Eng. Rafael Lopes da Silva

18066/2015-03A Transportadora Beira Rio Ltda

14118/2016-03A Comercial Mineira S.A

Contagem, 26 de dezembro de 2016.

Eduardo Eustáquio de Moraes
Diretor Geral do Departamento de Licenciamento Urbanístico e Fiscalização

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano comunica que os Processos de Diretrizes Urbanísticas indeferidos, conforme relação abaixo, foram arquivados em 
cumprimento ao disposto no Decreto nº 454, de 21 de janeiro de 2015.

PROCESSO REQUERENTE

19906/2015-03A Yangzi Brasil Corporation Ltda 

22718/2015-03A Transdelta Transportadora Delta Ltda

24058/2015-03A Rio Real Empreendimentos Imobiliários

Processo indeferido por motivo diverso

26835/2015-03A Minas Empreendimentos e Participações

Contagem, 27 de dezembro de 2016.

Eduardo Eustáquio de Moraes
Diretor Geral do Departamento de Licenciamento Urbanístico e Fiscalização

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

ATA DA 210.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2016

No dia 12 de setembro de 2016, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
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9:00 horas, realizou-se a 210ª reunião ordinária do Comac. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Antônio Carlos Xavier da Gama; o Gestor Público Dr. 
Ernani Gomes, Assessor Jurídico da SEMAS, Dr. Fabrício Fernando Aires, os conselheiros: Délzio Santos Almeida, representando (SINDISCON) – Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município de Contagem; Henrique Damasio Soares, representando o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG), Fabiana Aparecida Garcia, 
representando Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC), Cecília Rute de Andrade Silva, representando Instituto Guacuí; Eduardo Eustáquio de Morais, 
representando Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SMDU); Renato Ferreira Mafra, representando Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Ronne Alves Souza – re-
presentando Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Adilson Pereira dos Santos, representando Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem 
e Região. Presentes os servidores da SEMAS: Raphael D’Assunção Coelho, Pedro, Renata Fernandes    S. Nunes, Adelina R. Oliveira, Rayssa Nayara S. Moreira, Raquel 
Veloso; Guilherme Morais, Aline Vasconcelos, Jane Martins Gonçalves Mello e Marise de Cássia Gonçalves. Aberta a reunião, o Presidente Antônio Gama conferiu o 
quórum, cumprimentou a todos e prosseguiu com reunião. 1º ponto de pauta: Aprovação da Ata da 209ª Reunião do COMAC. Aprovada. A ordem das pautas foi 
mudada, uma vez que não havia chegado nenhum representante das empresas, passando para o último item de pauta. 5º Ponto de Pauta – PUR Equipamentos 
Industriais Ltda. - Julgamento do pedido de prorrogação de prazo de condicionantes – Processo Nº 7948/01-14 - Análise feita pelo técnico Pedro. Tinha uma licença 
sumária e entrou com um pedido de revalidação, por ampliações ocorridas dentro do período de validade e entendeu-se que seria uma nova categoria. Em relação às 
condicionantes, a empresa solicitou prorrogação do prazo por monitoramento de emissões atmosféricas que a princípio seria anual, de acordo com o que foi aprovado 
pelo conselho. A Empresa solicita que essa avaliação seja feita de forma bianual de emissões atmosféricas e material particulado. O incinerador que essa empresa tem 
para as peças onde ocorre a fusão dos elementos para formar o poliuretano. Após a avaliação constatou-se que a princípio deve ser indeferido pelo menos nesse 
primeiro monitoramento a ser apresentado, sugerindo que o empreendedor compareça em abril do ano que vem, que a data do próximo monitoramento. Dependendo 
do resultado, solicitar para que seja prorrogado por um período bianual, desde que seja aprovada pelo Conselho. Dr. Fabrício dá o parecer jurídico esclarecendo que 
nesse caso, os autos foram encaminhados para a Assessoria Jurídica manifestar sobre o parecer técnico, onde a mesma concordou, orientando que seria submetido ao 
COMAC, haja vista que a PUR foi submetida ao Conselho a dois meses atrás para deliberação e aprovação da licença ora vigente. Portanto, o parecer jurídico acompa-
nha o parecer técnico pelo não deferimento da prorrogação do cumprimento da condicionante. O presidente coloca em discussão. O conselheiro Renato diz achar 
bastante prudente a medida que foi tomada, da empresa ser monitorada anualmente e não ver o porquê de se votar bianual para o próximo ano. Em votação, 
aprovado. 6º Ponto de Pauta – Bernardo Monteiro Combustíveis Ltda. Julgamento do Pedido de Licença de Operação – Processo Nº 8788/01-16 – Apresentação feita 
pela engenheira Raquel – É um posto recém-construído, com licença prévia de instalação desse ano. Fez as obras civis, as edificações, solicitando agora a Licença de 
Operação. Posto novo, com todos os equipamentos licenciados, atendendo as exigências da lei. O Presidente esclarece que na publicação consta como Pedido de 
Licença Prévia e de Instalação, sendo corrigido posteriormente e mandado para os conselheiros. Foi um erro ocorrido na hora da publicação, mas se trata de um Pedido 
de Licença de Operação. Dr. Fabrício dá parecer jurídico, esclarecendo ser favorável pelo prazo de 6 anos. Raquel fala das condicionantes que são bastante simplificadas, 
tendo em vista que o posto tem as instalações recentes, sendo mais um procedimento operacional. Eles terão de contratar alguém para retirar os resíduos classe 1 e a 
questão do plano de manutenção que são documentos que têm de ficar no próprio empreendimento, disponível caso seja solicitado. O registro na RT tem de ser 
providenciado, uma vez que antes concedia licença para funcionar, mas agora mudou-se a metodologia. Como a empresa atendeu a todas as questões ambientais, 
coloca-se isso como condicionante. O presidente coloca em discussão, em votação. Aprovado.  7º Ponto de Pauta – Helbert Scarpelli de Oliveira Quintão – Supressão de 
indivíduos arbóreos. Processo Nº 03A – 01913/2013 – O presidente esclarece que esse processo já esteve no COMAC e na época, o Conselheiro Délzio Almeida pediu 
vistas para que fosse feito a diligência, onde houve a sugestão de uma troca de área, e o presidente esclarece ainda que esteve com a CONPARQ na administração e não 
foi possível, não houve interesse, uma situação difícil de ser resolvida. Délzio Almeida fez a vistoria, análise e um relatório que será apresentado agora. Délzio Almeida 
faz a explanação do relatório, onde leva ao conhecimento dos conselheiros que o laudo técnico do Biólogo (Biosfera) confirma tecnicamente as condições fitossanitárias 
da espécie e corrobora com as perspectivas da sazonalidade da surgência com o resultado constatado in loco. Deverá acatar fielmente a preservação da área de APP 
(córrego), na íntegra (30 metros), conforme legislação 12651/12 em vigor, sob pena de ser enquadrado no Decreto 11292/04, que regulamenta a lei 3789/03 de 
Políticas Ambientais em Contagem. Délzio Almeida conclui pelo deferimento da solicitação de supressão de 206 indivíduos, conforme informações obtidas nas 
avaliações e nos critérios que a Conparq dispõe através do decreto 1030/2008, e laudo técnico da empresa Biosfera, salvo parecer jurídico SEMAS do contrário. E sugiro, 
se houver a concordância dos demais membros desse conselho, que os indivíduos imunes e protegidos por legislação específica sejam repostos a SEMAS para o Projeto 
Contagem das Nascentes, Programa Bicas D’água, devendo os mesmos serem plantados e cuidados (ônus do empreendedor) conforme artigo 14, inciso 4º do decreto 
1030/2008, na mesma bacia hidrográfica onde se der o impacto; nesse caso, Sub-Bacia Hidrográfica da Pampulha, área verde do Distrito Industrial Hélio Pentagña 
Guimarães, entre as Ruas A, C e Onix, que tem em sua área 37.785 metros quadrados e 3 nascentes catalogadas no projeto catalogar do PROPAM 2103, através da 
execução de um projeto de revegetação coordenado pelo projeto Contagem das Nascentes SEMAS. A área atualmente se encontra em processo de degradação, 
merecendo cuidado e ação de revegetar e cercar o entorno destas, atendendo assim aos procedimentos positivos a favor da amortização das mudanças climáticas, com 
a revegetação e proteção de nascentes. O presidente esclarece que com base no relatório apresentado pelo conselheiro Délzio Almeida, coloca em discussão. A 
conselheira Cecília Rute questiona como se fará para entrar nessa área para manutenção, uma vez que será implantado uma fábrica de biscoito nos fundos da mesma. 
O presidente coloca o questionamento de Cecília como pertinente e esclarece que os empreendedores se encontram presentes na reunião, pedindo a eles que deem as 
respostas. (A resposta ficou inaudível, não foi falado no microfone). O presidente completa que só de eles estarem comparecendo ao conselho e buscando a legislação 
já mostra o interesse por parte deles. Completa ainda que o conselheiro Délzio Almeida é fiscal e tem poder de polícia para entrar e averiguar se as questões estão 
sendo cumpridas. Dr. Ernani esclarece à conselheira Cecília que esse conselho é superior até a própria SEMAS, então, se não permitirem a entrada é só chamar a polícia. 
Antônio Gama complementa que pode-se chamar a fiscalização da SEMAS, uma vez que a mesma tem parceria com o COMAC. Conselheiro Renato fala sobre a 
intenção do conselho na preservação do Meio Ambiente sem deixar de lado o crescimento do município. É preciso caminhar lado a lado. Não adianta o COMAC 
conceder a licença para operar e daqui a três anos voltarem como réus em crime ambiental. Pede para que tenham também a consciência ambiental e ecológica. Todas 
as árvores que estão nas divisas, tando do lado direito como do lado esquerdo serão preservadas. Pelo projeto será dado o afastamento de 1 metro e meio. O 
presidente coloca em discussão. Conselheiro Eduardo questiona se alguém já consultou o anexo 5 da lei 82, se a atividade de fabricação de biscoito é permitida nesta 
localidade. Alguém da empresa responde que sim e que é permitido, porém ficou inaudível, não falou ao microfone. Délzio Almeida esclarece que o Departamento 
Jurídico sugeriu a ele que colocasse a averbação dessa APP como condicionante, como reserva legal do imóvel. Como representante da FIEMG esclareço que como é 
área urbana o código florestal não prevê necessidade de averbação, por esse motivo se coloca desfavorável a essa averbação, mas a deliberação é do conselho. Délzio 
Almeida esclarece então que não será uma exigência e sim uma sugestão. O presidente sugere que se coloque como condicionante e coloca em votação o parecer do 
Délzio, as áreas sugeridas por ele e a sugestão de Renato sobre a compensação ambiental da PEC 7000 Arvoredo que inclui 28 indivíduos da mesma espécie pela MRV, 
para que se faça alguma substituição para plantar na PEC 7000. Aprovado. O presidente volta a pauta aos itens iniciais. 2º Ponto de Pauta: MRV – Parque Tulipas – Jul-
gamento do Pedido de Licença Prévia e Licença de Instalação. Processo Nº 7726/01-14 – Apresentação feita por Denise, representante da Consultoria Ambiental, que 
vem acompanhada por Priscila, representante da MRV. O Tulipas é constituído pelo Bosque das Margaridas e o Bosque das Águas, situados no Bairro Sapucaias. Vai ser 
doada uma área para implantação da via. São 128 unidades habitacionais, sendo 4 destinadas ao PNE e o Bosque das Águas com 208, sendo 7 destinadas ao PNE. O 
Bosque das Águas é também subdividido em 2 condomínios, um com 96 unidades e o outro com 112. A tipologia dos dois é a mesma, blocos de 4 pavimentos, com 4 
unidades por andar. Parte A – Bosque das Margaridas, Parte B – Bosque das Águas. Os dois empreendimentos atendem à legislação, no que diz respeito a área 
permeável, área de lazer, presença de caixa de captação para compor a área permeável, afastamento e todos os outros requisitos legais. O acesso dos dois é feito pela 
Av. Diamante, com instalações sanitárias de apoio, guarita, depósito de gás, abrigo de resíduos recicláveis e comuns, depósito de materiais de limpeza, área fitness, 
gramado e apartamentos na mesma tipologia, de 2 quartos com banheiro, sala, cozinha e área de serviço e os térreos com área privativa. O lote 10 se encontra 
desocupado, ele não é de propriedade do empreendedor, no entanto vai participar com a desapropriação desse lote para implantar a via para conectar a rua Diamante 
com a Rua Brincos da Rainha. No âmbito dos estudos ambientais, feito por esse empreendimento, também ocorreu a delimitação da área de influência, levando em 
consideração as áreas comerciais do entorno. As condicionantes de LP e LI são: Apresentar o AVCB no requerimento da LO; o Laudo de liberação das rotas viárias pela 
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TRANSCON, também no requerimento da LO; apresentação do laudo aprovado da COPASA, tipo de esgotamento sanitário adotado na faixa de implantação do 
condomínio, se for fossa séptica, apresentar o projeto, também até o requerimento da LO; apresentar licença para movimentação de terra, bem como a licença das 
empresas receptoras dos volumes de terra excedentes; declaração da SALU sobre atendimento do projeto de abrigo dos resíduos sólidos; apresentar o laudo da 
CONPARQ em relação a supressão de vegetação; apresentar a declaração da CEMIG, comprovando a disponibilidade do atendimento definitivo; cumprir a medida 
compensatória da compensação ambiental; cumprir as medidas mitigadoras compostas no PCA durante toda a vigência da licença e representar tubulação de 
drenagem no requerimento da LO. A tubulação vai ser removida e o sistema vai ser adequado com a via que está sendo construída. Denise esclarece que em paralelo ao 
processo ambiental está correndo o RIU, onde isso foi considerado. O presidente coloca em discussão. A conselheira Cecília Rute diz que está preocupada com a 
situação do impacto na região do Petrolândia, principalmente próximo ao viaduto. A situação é caótica e com esse conjunto tende a piorar. O COMAC licencia 
construções de prédios e conjuntos, mas a malha viária está caótica. A TRANSCON deve estar presente quando houver julgamentos de construções desse porte. O 
presidente esclarece que está sendo julgado as licenças ambientais. A questão da TRANSCON também é importante, mas com certeza, dentro das questões que são 
analisadas dentro de um processo grande e importante como esse, a TRANSCON já falou nesse processo. Adelina esclarece que dentro do processo foi apresentado o 
laudo da TRANSCON, tanto do RIU como do Licenciamento. Conselheiro Renato Mafra complementa que trabalhou naquela região por mais de 6 meses, acompanhan-
do a execução das Escolas Fundamentais Sapucaias II e III. O acesso majoritário àquela área é o último viaduto que tem naquela área, com um acesso muito precário e 
frágil. Para tanto, sugeriria que a TRANSCON fizesse um estudo mais abrangente que somente para a microrregião, pois o impacto causado pelo engarrafamento é 
muito poluente. O presidente esclarece novamente que a discussão do momento é sobre LP e LI e o grupo da SMDU é muito exigente nos dando tranquilidade, pois 
exige soluções do empreendedor. Henrique Damásio esclarece que a legislação prevê que quando o impacto não é mitigado, as exigências são bem avaliadas pela 
TRANSCON, trazendo qualidade de vida e melhorias para o município. Délzio Almeida acrescenta que a Secretaria de Meio Ambiente trabalha em duas vertentes, no 
princípio da precaução e da prevenção. No caso deste empreendimento é o princípio da prevenção, onde existem maneiras de mitigar os impactos e compensá-las. O 
presidente coloca em votação com a moção sugerida por Eduardo, Cecília e Renato, e quanto a questão de trânsito nessa região. Vai ser encaminhado ao SMDU que 
fará a aprovação final do empreendimento. Henrique Damásio é favorável à aprovação e contra a moção, com a justificativa de que a competência que lhe compete é 
de meio ambiente, não de impacto urbano. Aprovado. 3º Ponto de Pauta: MRV – Parque Golden Gate -  Julgamento do Pedido de Licença Prévia e Licença de Instalação. 
Processo Nº 7260/01-13 –  Apresentação feita por Priscila e Denise. Residencial multifamiliar, com doação de uma área para implantação de via, definida pela prefeitura. 
Contempla 288 unidades habitacionais, com o mesmo número de estacionamentos livres, dendo 10 para PNE. Atende todas as legislações que dizem respeito a áreas 
permeáveis, área de ocupação, área de lazer, caixa de captação. São 18 blocos de 4 pavimentos, com 4 unidades habitacionais por andar, com 2 quartos, 1 banheiro, 
sala, área de serviço, os térreos com área privativa. Foram delimitadas as áreas de influência direta e indireta, principalmente a região da Sede. Foi considerado o 
número de veículos pela área impactada, bem como áreas que tem equipamento de saúde , educação e áreas comerciais. O parecer foi feito por Renata, que está 
substituindo Danielle Máximo no período de licença maternidade. Condicionantes: 1- Apresentação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, no requerimento da LO; 
2- Apresentar laudo de liberação das obras viárias da TRANSCON, no requerimento da LO; 3- Apresentar o projeto aprovado da COPASA, no requerimento da 
LO; 4- Apresentar o tipo de esgotamento sanitário adotado duranta a fase de implantação do condomínio, durante o requerimento; 5- cumprir a medida compensató-
ria e a compensação ambiental, no requerimento de LO; 6- Apresentar licença para movimentação de terra, bem como as licenças das empresas receptoras do volume 
de terra excedentes, do requerimento de LO; 7- Declaração da SALU sobre atendimento do projeto ARS e do AMR e a disponibilidade de atendimento definitivo, no 
requerimento da LO. 8- Apresentar o laudo final da CONPARQ em relação a supressão de vegetação. No requerimento da LO; 9- Apresentar anuência do COMAC e da 
CONPARQ em relação à supressão de vegetação das espécies imunes de corte, no requerimento da LO; 10- Apresentar declaração da CEMIG comprovando a disponibili-
dade de atendimento definitivo, no requerimento do LO; 11- Apresentar projeto aprovado pelo órgão competente para implantação da via projetada; no requerimento 
da LO; 12- Autorização para intervenção em área de preservação permanente – APP para implantação da via emitida pelo órgão competente, no requerimento da LO; 
13- cumprir as medidas mitigadoras propostas no Plano de Controle Ambiental – PCA, durante a vigência da licença. O presidente coloca em discussão. Cecília Rute 
demonstra sua preocupação em relação a uma APP que se encontra no empreendimento e conta que a MRV construiu prédios em cima de nascentes no Bairro Cabral, 
sugerindo, então, os conselheiros irem até o local da obra. O presidente diz achar prudente ouvir a MRV que esclarece que a área do empreendimento não está intervin-
do em APP, somente o traçado da via arterial, que foi definido pela prefeitura. Priscila esclarece à Cecília Rute que a MRV nunca construiu em cima de nascentes, 
inclusive no Cabral, que é uma outra questão, mas também não foi construído em cima de nascentes, apenas próximo a nascentes, mas está cumprindo um TAC. Eduar-
do esclarece que a via foi prevista em 2010, na Lei de Uso e Ocupação do Solo, na qual acompanhou o Plano Diretor, que é um sistema de hierarquização viária do 
município. Portanto, há uma previsão de continuação da Avenida 2, do Funcionários, passando pelo Bairro Perobas e sair na BR 040, em cima do Viaduto. É uma 
solução viária que foi estudo contratado pela TRANSCON na época e infelizmente essa via foi encaixada em cima de um curso d’água e provavelmente terá olhos 
d’água. A questão é que a Legislação Federal prevê que interesse público ou social, a intervenção em APP poderá ser autorizada. O interesse do município é uma 
solução viária para a região da Sede, com a ligação da BR 040, Nacional e Ressaca. Priscila da MRV complementa que essa via tinha um outro traçado que passava 
exatamente em cima de uma nascente, pedindo que fosse desviado para pegar na APP, mas não na nascente. Dr. Ernani esclarece que fica no final da Av. Dois, na divisa 
do Bairro  Funcionários com Três Barras, que já está canalizada. Disse ser favorável à aprovação, uma vez que na planta apresentada não tem nenhuma nascente. O 
presidente submete aos conselheiros o pedido de vistas para a diligência no local. Renato e Cecília votam pela diligência. Os demais conselheiros foram esclarecidos 
pela apresentação de Eduardo Eustáquio. O presidente coloca em votação. Voto contrário de Cecília e Renato. 4º Ponto de Pauta: Rotomig Rotomoldagem de Plástico 
Eireli ME – Julgamento do pedido de licença de operação corretiva. Processo Nº 7957/01-14. Apresentação feita pelo técnico Pedro. A atividade é a fabricação e 
comércio de artefatos de plástico e é classificada como moldagem e eixos de termoplásticos. Localizada na rua Costa Capanema. A máquina funciona com o auxílio de 
gás. O plástico é inserido em pequenos grãos dentro de uma estrutura como se fosse uma panela, sendo derretido. Fabrica casinhas de cachorro e caixas d’água e polie-
tileno. Os resíduos sólidos não são contaminados, são do polietileno que sobram. Para a fabricação do molde das peças existe uma mini marcenaria, gerando efluentes 
líquidos. As condicionantes são: 1- Apresentar Alvará de licença de Localização e Funcionamento definitivo atualizado, no prazo de 30 dias a partir da concessão da 
LOC; 2- Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, 60 dias a partir da concessão da LOC; 3- Indicar quais empresas são responsáveis pelo recolhimento 
e destinação dos resíduos sólidos, apesar de quase todos serem reaproveitados e apresentar contrato com as mesmas ou comprovante de recolhimento dos resíduos 
sólidos. Apresentar licença ambiental das referidas empresas, 30 dias a partir da concessão da LOC; 4- Executar o automonitoramento dos resíduos sólidos conforme 
modelo constante no Anexo II, semestralmente durante o período de vigência da licença. Dr. Fabrício esclarece que após análise jurídica sugere-se a concessão de 
Licença de Operação Corretiva com o prazo de 6 (seis) anos e também recomenda-se o encaminhamento dos autos à diretoria de fiscalização ambiental para proceder 
com as providências cabíveis, haja vista que iniciou suas atividades em 1981, sem contudo ter a regularização ambiental. Pedro esclarece que o empreendimento não 
era considerado uma microempresa, e hoje o é, mas depois de ter sido feito o enquadramento. O processo ficou parado aguardando a quitação da taxa de recolhimen-
to, apresentando posteriormente uma certidão simplificada atestando ser microempresa, por causa da queda da arrecadação. A mesma sofreu alteração contratual em 
26/062014, Era denominada Pracar - Comercial Assessoria Ltda ME. O presidente apresenta a representante da empresa, Tatiana, da Consultoria Ambiental, que 
esclarece ter tido alteração somente dos sócios-proprietários, que antigamente eram mais de um e hoje, apenas 1. O nome da empresa não teve alteração. O presidente 
coloca em votação. Voto contra de Cecília Rute e favorável dos demais conselheiros. 8º Ponto de Pauta: Assuntos gerais pertinentes ao COMAC – Júnior da Consultoria 
Ambiental Biosfera dá um parecer sobre um trabalho feito para a MRV, no empreendimento da Fazenda Mandu, onde foi determinado, através desse conselho, um 
transplantio de árvores. Júnior esclarece que recebeu o material da empresa que fez o transplantio e que fará algumas considerações. Tem o pedido de confirmação do 
cumprimento do que foi determinado no conselho, então o mesmo exibiu 2 filmes com a irrigação e o transplantio, que é visto por ele com bons olhos. Ainda não se 
tem sucesso sobre transplantio, mas é fazendo e se adequando que se adapta e evolui. Cecília menciona que o Parque Ecológico do Eldorado está uma calamidade 
pública por causa do esgoto e a COPASA ainda não compareceu no local para tirar este esgoto, ficando com a obra parada por esse motivo. Menciona também a 
questão do cercamento que terá de ser feito antes da trilha, pois está havendo muito vandalismo, com pessoas passando a noite dentro do parque. Lá não tem 
nenhum segurança e o coordenador não fica lá, as pessoas entram e saem do parque sem ninguém acompanhando, os brinquedos estão quebrados. Dia 22 serão 
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entregue três obras neste parque (Um dia no Parque) das 09 às 17 horas, o cercamento, a trilha e a revitalização de nascentes urbanas do BH Velhas. Cecília convida os 
conselheiros para esse evento e pede ao secretário para marcar uma reunião para discutirem sobre o evento. Cecília lembra a todos que na última reunião do COMAC 
foi votado uma licença de operação da trincheira e a notícia que se tem agora é de que a mesma está com várias rachaduras, as quais foram remendadas de sexta para 
sábado. Cabe ao conselho pedir ao Fernando que se faça uma avaliação. O presidente esclarece que tem de separar as coisas e ser muito honesto, uma vez que quem 
trouxe essa informação está usando a forma de aproveitar para uma questão eleitoreira. O que está acontecendo é que em alguns pontos de frenagem de ônibus 
escorrega a tela do asfalto na pista de rolamento. O presidente acrescenta que já pediu informações para a secretaria de obras, onde os mesmos esclareceram. A 
empresa que construiu tem de fazer os reparos. O problema não é de trinca e sim de reparos no asfalto, que inclusive já foi solucionado. Dr. Fabrício acrescenta que 
quando foi elaborado o Parecer Técnico, foi deixado claro que dizia respeito à técnica ambiental. Porém,  a questão de estrutura e de engenharia é de competência de 
outra secretaria. A mesma, sendo uma Licença de Operação, ela não precisaria mais da apreciação desse conselho, mas isso foi apenas sugestão. Mas esclarece ainda 
que o COMAC está totalmente isento, uma vez que seguiu rigorosamente todas as etapas de aprovação da trincheira por essa casa. O presidente acrescenta ainda que 
quanto as questões do parque, não é de responsabilidade da SEMAS e sim da CONPARQ. Devido à parceria da SEMAS, o presidente esclarece que acionará a COPASA 
para que tomem as devidas providências, uma vez que o Parque Ecológico do Eldorado merece atenção pela sua localização e o fluxo de pessoas que nele transita. 
Nada mais havendo a tratar, o presidente Antônio Gama encerra a reunião.

ATA DA 211.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2016

No dia 24 de outubro de 2016, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 9:00 
horas, realizou-se a 211ª reunião ordinária do Comac. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Antônio Carlos Xavier da Gama; o Gestor Público Dr. Ernani 
Gomes, Assessor Jurídico da SEMAS, Dr. Fábio Azevedo, os conselheiros: Henrique Damasio Soares, representando o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais 
(CIEMG), Fabiana Aparecida Garcia, representando Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC), Cecília Rute de Andrade Silva, Instituto Guaicuí; Eduardo 
Eustáquio de Morais (SMDU); Renato Ferreira Mafra - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Ronne Alves Souza – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
Adilson Pereira dos Santos – representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem 
(Sindicato dos Metalúrgicos). Presentes os servidores da SEMAS: Raphael D’Assunção Coelho, Renata Fernandes S. Nunes; Pedro Cavalcanti; Adelina Ramos Oliveira; 
Guilherme Morais; Phillipe Guilherme R. de Moura Jane Martins Gonçalves Mello e Marise de Cássia Gonçalves. Aberta a reunião, o Presidente Antônio Gama conferiu o 
quórum, cumprimentou a todos e prosseguiu com a reunião dizendo que houve uma correção no item 7, que são os processos enviados pela CONPARQ, onde falaram 
que encaminhariam 3 processos e encaminharam somente 2, sendo o terceiro encaminhado posteriormente. O presidente pede a concordância de todos para fazer o 
acréscimo na ata e dar sequência na reunião. 1º ponto de pauta: Aprovação da Ata da 210ª Reunião do COMAC. Aprovada. Foi feita a inversão de pauta do item 2 e 3, 
indo para o 4º ponto de pauta: Posto Ael Grand Prix Ltda – Julgamento do pedido de Licença de Operação e ampliação. Processo nº 8444/01-15 – Apresentado pelo 
técnico Pedro – Consta de instalação de tanque subterrâneo, cuja atividade é posto revendedor de combustível automotivo, lubrificantes e troca de óleo, estando 
instalado no Bairro Bitácula e Perobas, na Via Expressa, 3.100. É classificado como classe 3, devido a sua capacidade de armazenagem de combustíveis líquidos que será 
de 105 metros cúbicos. Conta com rede coletora da COPASA. A troca de óleo ocorre com auxílio de elevador hidráulico, em local coberto, provido de canaletas 
conectadas a CSAO. O óleo queimado é armazenado em um tanque aéreo com capacidade de 900 litros, situado em local coberto, sob bacia de contenção. De acordo 
com a avaliação de condicionantes, a LOC foi concedida com as quatro abaixo, sendo todas cumpridas pela empresa: Apresentar certificado da realização do treinamen-
to em segurança e meio ambiente, com prazo de 90 dias; apresentar auto de vistoria final atualizado emitido pelo corpo de bombeiros, com prazo de 120 dias; 
apresentar ofício da COPASA informando a indisponibilidade da rede de esgoto para o empreendimento, com prazo de 120 dias; apresentar laudo de liberação junto a 
TRANSCON, com prazo de 120 dias a partir da aprovação do projeto junto à TRANSCON. Fábio dá o parecer jurídico dizendo que o empreendedor se limitou a requerer 
de forma prévia e está aguardando a decisão desse conselho pelo prazo de 6 anos nos termos do parecer técnico emitido ao atendimento das condicionantes nos 
anexos 1 e 2. A empresa deve ser advertida de que a licença de operação não exclui a necessidade de se obter outras autorizações ou licenças cabíveis às atividades 
exercidas. O presidente coloca em discussão, em votação, aprovada. O presidente volta ao item 2 de pauta, uma vez que o engenheiro Fernando chegou para 
apresentá-la. Prefeitura Municipal de Contagem – Terminal Ressaca – Julgamento do pedido de Licença Prévia e de Instalação. Processo n° 8887/01-16 – Último 
equipamento de infra- estrutura a se apresentar do pacote de mobilidade. É um empreendimento de classe 3 por não existir classificação específica para atividade na 
respectiva deliberação normativa e, conforme Resolução CONAMA 237/97, anexo 1- classificado como obra de arte. O projeto do Terminal de Integração Ressaca, a ser 
implantado no Parque Sarandi, Av. Severino Ballesteros Rodrigues é parte integrante da concepção proposta para o corredor Ressaca. Recebe os ônibus de bairro e os 
que alimentam os corredores de transporte. Tem um custo de dezessete milhões. Os usuários acessam o terminal a partir do desembarque pelos ônibus de bairro e 
também pela entrada exclusiva de pedestres. O terminal tem início no bairro Jardim Laguna, passando pela Avenida João Gomes Cardoso, abrangendo os bairros 
Jardim Laguna, Guanabara, Ressaca, Novo Progresso, Parque Ayrton Senna, Arvoredo, São Joaquim, Parque Recreio, Jardim Balneário, Vila Pérola, Oitis, Colorado, 
Milanez e Morada Nova. Tem várias árvores de pequeno porte, plantadas há no máximo 2 anos e 3 indivíduos arbóreos adultos. Foram visualizados 201 exemplares de 
16 espécies, com 2 mudas mortas. Então são 199 indivíduos, sendo que 175 poderiam ser transplantadas para dentro da área do próprio parque. Renata faz a 
apresentação das condicionantes, conforme o parecer técnico: Apresentar solução de lançamento final na rede pública das caixas de passagem, bem como o memorial 
de cálculo do projeto de drenagem, no requerimento da LO; Deverá ser protocolado o Formulário de Caracterização do Empreendimento - FCE, junto à SEMAS para 
iniciar o processo de obtenção de Licença de Movimentação de terra, no requerimento de LO; deverá ser informado o local de empréstimo de terra, bem como a 
autorização de movimentação de terra do empreendimento, no requerimento da LO; apresentar parecer emitido pela Transcon contemplando a implantação do 
empreendimento, no requerimento da LO; apresentar parecer emitido pela GASMIG contemplando a implantação do empreendimento, no requerimento da LO; 
apresentar parecer emitido pela CEMIG contemplando a implantação do empreendimento, no requerimento da LO; apresentar parecer emitido pela SMDU, referente a 
implantação da obra, conforme a lei de Uso e Ocupação do Solo, no requerimento da LO; apresentar a relação das empresas contratadas para o recolhimento dos 
resíduos sólidos indicados no PGRCC e EPIA, bem como a cópia da Licença Ambiental para tal atividade e a destinação de cada resíduo, no requerimento da LO; a 
autorização da CONPARQ acerca do transplante e supressão de vegetação, no requerimento da LO. O presidente coloca em discussão. Cecília Rute questiona se a 
implantação é antes ou depois do córrego Tapera que chega no Sarandi e por que as condicionantes estão todas em LO? Adelina responde que é porque a licença já 
está sendo dada em LP e LI. Cecília diz que quer saber para onde vai ser levada a terra, pois sabe que algumas estão atrás do shopping. Adelina responde que será um 
processo que deverá dar entrada em separado, com a documentação apresentada na devida licença, não tendo como antecipar. Fernando esclarece que os estudos 
ambientais indicam os locais licenciados para empréstimos e bota-foras, uma propriedade em Ribeirão das Neves. Como a prefeitura tem de comprar o espaço e a terra 
que será usada, ela está tentando sincronizar esses cronogramas das diversas obras, pois há um excesso de terra de primeira qualidade aguardando outras obras para 
utilizá-las, inclusive o teleférico. Renato acrescenta ainda que utilizou terra da trincheira na PEC 7000, pois esse transporte gera um impacto financeiro gigantesco. 
Cecília Rute acrescenta que as Palmeiras que foram plantadas na trincheira estão no cimento e morrendo. O presidente coloca a pauta em votação. Aprovada. 5º Ponto 
de Pauta – Elasa Elo Alimentação S/A – Julgamento do Pedido de Revalidação de Licença de Operação. Processo Nº 7666/01-14 – Apresentação feita por Renata, pois a 
técnica Lisliene estaria de férias. Situado à Av. Vereador Joaquim Costa, 246, Bairro Fazenda Tapera. Classe 3 por porte do empreendimento e potencial poluidor/
degradador da referida DN. Fabricação de produtos de carne; preparação de subprodutos de abate, hambúrguer, almôndega e quibe. O processo industrial consiste na 
moagem da carne e mistura dos condimentos. Em seguida, realiza-se a moldagem de cada produto, para posterior congelamento e embalagem. No processo produtivo 
são consumidos mensalmente cerca de 82 toneladas de carne (bovina, aves e suína), 8 toneladas de gordura, 10 toneladas de proteína da soja e 4 toneladas de 
temperos e condimentos. Emprega 100 funcionários distribuídos na área de produção e administração. A água é fornecida pela COPASA e por um poço artesiano 
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outorgado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM. Não dispõe de rede coletora de esgoto, sendo que a mesma possui ETE, a qual tem seu efluente final 
monitorado. Além da ETE, a empresa possui também uma ETA para tratamento da água do poço artesiano. Quanto às condicionantes: Apresentar laudo de liberação 
das obras viárias, emitido pela TRANSCON, no prazo de 120 dias; apresentar Alvará Sanitário revalidado anualmente, a partir de agosto de 2017; apresentar certificado 
de licença ambiental das empresas: Gramadus Ltda., Naturalis Minas Gestão Ambiental Ltda., no prazo de 90 dias.; executar o automonitoramento dos resíduos sólidos, 
conforme programa de automonitoramento constante no Anexo II, durante a vigência da Licença; apresentar cópia do Cadastro Técnico Federal – CTF/IBAMA, o 
primeiro em 90 dias. Demais, no mês de abril de cada ano, durante a vigência da licença; executar o automonitoramento dos efluentes na entrada e saída da ETE, 
conforme programa de automonitoramento constante em Anexo II, durante a vigência da licença. Renata esclarece que o prazo de 6 anos foi pela comprovação do 
cumprimento integral das condicionantes da licença anterior. Esse é o parecer técnico. Fábio esclarece que, no parecer jurídico a Elasa teve um parecer diferenciado que 
não foi observado o prazo de 120 dias para a revalidação da licença, no entanto foi feito o pedido dentro do prazo da mesma, atraindo a aplicação da deliberação 17, 
onde foi chamada a imprensa para a celebração do TAC, com a secretaria assegurando a operação do empreendimento até a obtenção da licença. Além da formaliza-
ção do processo dentro do prazo a empresa recolheu a multa em razão da infração ocorrida de sete mil reais. O TAC foi ocorrido dentro do prazo, o que subsidia o 
parecer jurídico, sugerindo o deferimento da revalidação da licença. Esse é o parecer jurídico, sugerindo a revalidação da licença. O presidente coloca em discussão. 
Adilson, representante dos sindicatos, em substituição ao Délzio, fala da questão de captação de esgoto que é uma grande preocupação na cidade de Contagem e que 
a empresa em destaque é um exemplo para outras empresas. Em votação. Aprovado. 6º Ponto de Pauta – Jair Campos  Pacheco (processo nº14903/2016 - 03A) e 
Wilson José Barbosa (Processo Nº 08275/2016-03A) Verificação de APP em Avenida Sanitária – O requerente Jair Campos Pacheco e outros requerem aprovação de 
projeto perante a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), conforme RAP. Durante a análise, foram os autos remetidos à SEMAS para manifestação 
quanto a observância e incidência das limitações de construção em razão da existência de Área de Preservação Permanente. Os pareceres serão tratados conjuntamente 
por se tratarem da mesma situação. Será apresentado por Adelina e Ernani, onde esclarece que esses processos foram para o COMAC  a pedido do GTM ( Grupo 
Técnico Multidisciplinar ) da prefeitura, onde envolve várias secretarias. Estão havendo problemas com construções que se localizam em avenidas sanitárias, onde as 
mesmas vão para a SEMAS para serem analisadas se estão em APP ou não. Quando a avenida sanitária é projetada, existe um decreto sendo considerada como de 
utilidade pública, estando dentro da lei. Pela lei, tem-se 30 metros e sempre tem uma sobra que cai dentro do lote, e se é um terreno pequeno ele inviabiliza a 
construção em frente a avenida. Como não tem lei que respalda em dizer se é APP ou não, utiliza-se o bom senso. Diante disse ficou definido em reunião do GTM que 
quem definiria seria o COMAC. Então foi feito um parecer técnico e jurídico com o embasamento de que toda avenida já é consolidada´e não se sabe se justificaria que 
a área após o passeio é APP. É apenas uma aprovação de projeto arquitetônico de terrenos pequenos. Adelina completa que não sabe se seria a solução do COMAC 
abrir uma resolução ou uma portaria para resolver esses tipos de casos. Dr. Ernani ressalta que Área de Preservação Permanente, coberta ou não de vegetação nativa, 
ou pode ser limpa, com a função ambiental de preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade e facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar da população urbana. Completa ainda que esses bairros são aprovados pelo próprio município. Dr. Fábio completa que 
quando se fala em APP as pessoas ficam um pouco ansiosas em ter de preservar o ambiente, mas nesse caso depende do órgão licenciador de tomar decisões, uma vez 
que não existe outro órgão competente para fazer tal avaliação e regular essa situação. Juridicamente é concreto e sem risco nenhum. Henrique Damásio se mostra 
conivente com as decisões, pois mostra que o município está sendo coerente com a legislação e com a realidade, uma vez que o plano diretor é a lei máxima. Cecília 
Rute fala da canalização dos córregos, que deveria acabar, pois os córregos têm de ter lugar para dar vazão e ficam todos assoreados. Ressalta que essas obras não 
passaram pelo IGAM e não tem outorga. Completa dizendo que se construírem esse prédio lá, os moradores correrão riscos sim. Quando vierem as chuvas o córrego 
transbordará. Adilson concorda com Cecília e pede vistas ao processo. Adelina ressalta que esses dois processos já estão parados há muito tempo no Desenvolvimento 
Urbano para aprovação do projeto, portanto pede a aprovação dos mesmos, pois os proprietários vão entrar na justiça e vão ganhar, pois é um prédio com Habite-se e 
que não precisaria passar pelo conselho, por ser uma questão técnica. O que se pretende é harmonizar a questão de APP em avenidas sanitárias e não prejudicar o meio 
ambiente. Adilson complementa que o que está sendo julgado são os dois processos e insiste em pedir vistas. Fernando esclarece que há uma necessidade de 
conceitualizar a área de APP de uso consolidado e não criar jurisprudência. Deve-se observar cada caso em separado. Deve-se normatizar o uso consolidado, levando em 
conta o que é bom para o município, para que não se crie restrições. Flávio esclarece que quando foi comprar esse imóvel tinha um documento chamado formação 
básica onde deveria vir esclarecendo se há alguma restrição no imóvel. Só que não veio esclarecendo nada. Pede então que liberem o documento, pois percebe que as 
coisas vão só complicando, burocratizando. Os documentos estão todos registrados em cartório e sem nenhuma pendência na SMDU. Renato disse concordar que esses 
empreendimentos perderam suas características de APP, pelo menos em 90%, mas ainda tem os 10% que continua valendo e tem de dar um tratamento diferenciado 
na questão de captação de água pluvial, do seu encaminhamento correto para o lençol freático. Se todas as pessoas estivessem contribuindo com os seus 30%, 
ninguém precisaria discutir sobre isso mais. Se a lei é de 2008, criou-se um marco, não adianta discutir o antes da lei. Tem de ser olhado as questões específicas, 
começar a normatizar o ponto de corte, de acordo com o tamanho da área. Portanto,  Renato pontua ainda que somente em casos muito específicos deveria ser votado 
no COMAC. O presidente esclarece que não se imaginava que essas pautas fossem desencadear discussões maiores, mas não se deve polemizar. Esclarece que 
concederá vistas ao pedido de Adilson, marcar uma visita e analisar os dois processos, iniciando a questão da normatização. 3º Ponto de Pauta – Log Comercial 
Propertics e Participações S/A – Julgamento de Pedido de Licença Prévia e de Instalação. Processo Nº 8011/01-14 – Paola, coordenadora de Marketing da LOG fez a 
apresentação. Trata-se da construção de um empreendimento O Comércio Atacadista – Condomínio Logístico  “Contagem III”, situado à Avenida General David Sarnoff, 
4500 – Bairro Cidade Industrial Juventino Dias, formado por 14 edificações, sendo estas divididas entre galpões e edificações de apoio, vestiários, docas e pátio de 
manobras, vagas para veículos leves e caminhões, portaria, restaurante e cabine de medição. A LOG constrói e aluga galpões logísticos. O valor de compensação 
ambiental foi apurado segundo os critérios estabelecidos, cujo grau de impacto foi fixado em 0,5% do valor de referência do empreendimento, informado pelo 
empreendedor. A aplicação do recurso da compensação ambiental deverá ser definida sua aplicabilidade pelo COMAC. Aline, arquiteta da LOG apresenta o mapa de 
localização, próximo à Cidade Industrial. Mostra também imagens futuras de como seria os acessos e impactos dos galpões no macro contexto da cidade. Vitor, 
representante da UMA Gestão de Projetos ressalta ter feito uma análise das questões ambientais do empreendimento e esclarece que estão bem afastados das áreas 
preservadas do município. Renata apresenta as condicionantes: Apresentar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB; apresentar o laudo de liberação das obras 
viárias da TRANSCON; apresentar o projeto aprovado da COPASA; Apresentar o tipo de esgotamento sanitário adotado durante a fase de implantação do condomínio; 
cumprir a medida compensatória e a compensação ambiental; apresentar declaração da SALU sobre a disponibilidade de atendimento definitivo; apresentar a licença 
para a movimentação de terra do novo processo nº 8967/01-16, ambos no requerimento da LO; cumprir as medidas mitigadoras propostas no plano de controle 
ambiental - PCA, durante a vigência da licença. Adilson ressalta que este ponto é uma área industrial que está virando logística e tem de ter mais atenção por haver 
pontos de risco, como a Barraginha. Cecília mostra sua preocupação por já haverem muitos galpões abandonados nesta área. Lembra que ali se encontra o polo 
Barraginha e o Parque Arrudas. Ressalta que gostaria de se inteirar mais sobre aquela área, uma vez que defende e sempre defenderá os rios. O representante da 
CEDECON esclarece que Contagem está na rota de empresas de Logística devido a localização e devido a crise econômica, as indústrias estão sendo fechadas. Esclarece 
que este empreendimento será importante para o município. O presidente diz achar pertinente a questão levantada por  Cecília Rute a respeito da parte ambiental, que 
é o que está sendo analisado. Sugere que se fale sobre a questão geológica. Vítor esclarece que a SEMAS solicitou um laudo geotécnico para a área, no qual faz parte 
do processo, onde foi atestado a debilidade do empreendimento. No plano de controle ambiental consta as medidas mitigatórias durante e após a obra. Com relação a 
Vila Barraginha, já está acontecendo a remoção de várias famílias para um conjunto existente logo à frente. O presidente coloca em discussão. 7º Ponto de Pauta: 
Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – CONPARQ – Autorização de supressão e definição da compensação ambiental: Sérgio Bispo dos Santos 
– Processo interno Nº 29678 – 01 Caviúna. Helvécio Gomes Oliveira – Processo Administrativo Nº 03A.00218/2016 e Processo Interno Nº 30288 – 01 Ipê Amarelo. A 
servidora que apresentaria a pauta está de licença médica, portanto Renata fez a apresentação, que leu o parecer técnico, enviado pela CONPARQ. O processo de Sérgio 
Bispo dos Santos é de uma Caviúna que se encontra na Rua Goulart Moreira, 08, Chácaras Contagem. Foram identificados 5 indivíduos arbóreos (Caviúna) acima de 3 
metros de altura, sendo que 2 deles apresentam estado fitossanitário ruim, devido à presença de necrose. A espécie Caviúna consta na lista oficial da flora brasileira  
ameaçadas de extinção. Após a análise a CONPARQ entendeu que a autorização da supressão dos 5 indivíduos deve ser apreciada pelo conselho. A autorização é 
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também condicionada à abertura do processo administrativo, compensação ambiental a ser definida e alvará de construção a ser emitida pela SMDU, mas Dr. Ernani 
esclarece que a legislação não prevê isso. Não precisa ter alvará de construção, pois o mesmo é optativo. Renata apresenta a pauta do segundo item, Helvécio Gomes 
Oliveira, localizado na Fazenda Campo Alegre S/N, zona rural. São 2 espécies arbóreas, sendo 1 Ipê em bom estado fitossanitário, entretanto apresenta cupinzeiro em 
sua base, encontrando-se próximo a duas edificações a uma rede elétrica interna da residência. O indivíduo da espécie Jatobá se encontra em estado fitossanitário ruim, 
com necrose em sua base, localizado em uma pastagem com espécies nativas remanescentes e não oferece risco à edificações. A CONPARQ indefere a supressão do 
Jatobá, uma vez que ele pode contribuir com os frutos atrativos da fauna e dispersão de sementes da espécie. A supressão do Ipê deve ser avaliada e autorizada pelo 
COMAC, como prevê o artigo 2 da Lei Estadual. O requerente Neir Barbosa tem um requerimento interno 30074, processo administrativo 03A 00175/2016 – A 
localização é na Rua Benedita José Neves, 175, lote 15, quadra 8, São Gonçalo. Identificado a presença de 07 indivíduos arbóreos em bom estado fitoterápico, sendo 2 
Ipês Amarelos, 2 Roxos, 2 Goiabeiras e 1 Graviola. O projeto de construção necessita da poda e supressão de 2 Ipês Amarelos, 1 Ipê Roxo e 1 Goiabeira. Conforme 
análise da CONPARQ, defere-se a poda e a supressão ou transplante do Ipê Amarelo deverá ser avaliada e autorizada pelo COMAC. O auto autorizativo do Ipê Roxo e da 
Goiabeira deverá ser condicionado à comprovação do Alvará de construção a ser emitido pela SMDU e bem como a compensação ambiental definida pela CONPARQ. 
Dr. Ernani ressalta que por ser área rural, deverá ser encaminhado ao IEF, inclusive por ser Bacia de Vargem das Flores. O presidente esclarece quanto a proposta final: 
manter a questão do plantio em dobro e doação de 1 para 50, plantados na mesma sub-bacia. Renata acrescenta que é para priorizar o transplante ao invés da 
supressão. Aprovado. 8º Ponto de Pauta: Assuntos Gerais – Cecília Rute fala sobre a convocação para a reunião do dia 28 no COMAM BH e esclarece que a condiciona-
nte das obras do Parque Arrudas era ter um Parque Linear no local, com quadras, postos de saúde e área de lazer para as 893 famílias que moram naqueles prédios que 
também foram liberados pelo COMAC. Pois ali foram mantidos 2.700 km do leito natural do arrudas, com suas curvas e tudo o mais. É necessário manter o Parque, pois 
o mesmo já é uma Bacia de Retenção. Se estivesse passado pelo conselho, teria sido orientado a esse respeito. Cecília acrescenta que gostaria que o conselho tomasse 
uma decisão a esse respeito para que não seja preciso mais envolver o Ministério Público, uma vez que essa condicionante foi implantada por esse conselho. Lá não tem 
a Bacia de Retenção na Cidade Industrial e tem de se manter o Parque. Existe um parecer que não passou por esse Fórum, mas que foi entregue ao COMAM BH e 
passou a Licença Prévia nesse órgão, por esse motivo Cecília pede ao conselho que se tome algumas decisões anteriormente. O presidente esclarece à Conselheira 
Cecília que ela não entendeu como foi feita a situação. A questão dessa bacia de contenção ou detenção foi licenciada pelo Governo do Estado, onde iria ser assinado 
no governo anterior. Hoje, no atual governo de Fernando Pimentel, foi feito um convênio entre Governo do Estado, Prefeitura de Belo Horizonte e Prefeitura de 
Contagem e foi aprovado pelo COPAM. Esse convênio delega o licenciamento ao Município de Belo Horizonte, não delegando em nenhum momento ao Conselho 
Municipal de Contagem licenciar. Classe 5 Contagem não era devido de licenciar, portanto não houve negligência em nenhum momento. Foi pedido apenas um parecer 
técnico de uma funcionária do Meio Ambiente de Contagem. Dr. Ernani esclarece que no Governo de Anastásia a SEMAS foi procurada para dar anuência à conte. Foi 
negado, uma vez que obras na divisa do município, quem licencia é o Governo do Estado, Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, gerando então esses 
documentos que inclusive foram publicados no Diário Oficial, os quais podem ser apresentados na próxima reunião. Por ser classe 5, delegaria à Prefeitura de Belo 
Horizonte, onde licencia até classe 6. Caberia ao município de Contagem dar ciência ao conselho municipal e convidá-lo a participar da reunião do COMAM para a 
aprovação. O convênio foi assinado e já havia sido aprovado uma LP em Belo Horizonte, porque essa Bacia de Contenção foi aprovada junto à do Calafate. Diante disso, 
tiveram de refazer a licença. A outra questão que caberia ao município seria a fiscalização conjunta com a Prefeitura de Belo Horizonte, à qualquer dano ambiental 
causado ao município. Ressalta que parecia apenas um comunicado de que seria feito à qualquer custo, uma vez que o Governo do Estado tem autoridade para tal. 
Lembra ainda que foi uma obra contestada pelo próprio COMAM e que só agora a SEMAS conseguiu fazer esse parecer, porque abriu-se uma discussão a respeito da 
necessidade dessa Bacia de contenção, em virtude da linha do metrô que vai passar na região. A discussão foi apresentada em Belo Horizonte, não em Contagem. 
Cecília completa que já havia no Projeto do Parque Arrudas e eles falam que não têm noção desse projeto. O Calafate não foi aprovado junto, houve uma modificação 
para que colocasse as duas juntas. A luta é para manter o Parque e não bacia de detenção, são 205 milhões de investimento e muitas famílias. Cecília pede ao 
Presidente que providencie as atas da reunião do COMAM para a próxima reunião. Ressalta ainda que precisa viabilizar as questões do Parque Ecológico. Disse que 
houve uma movimentação de terra no local. Fizeram uma limpeza nos lagos, mas se a trilha não for feita, a terra irá toda para os lagos. Dr. Ernani esclarece que a 
confusão vem do Governo do Estado, portanto compete a esse órgão os devidos esclarecimentos. O presidente esclarece que sobre o parque, o mesmo já esteve 
pessoalmente na sexta-feira e já acionou a CONPARQ para tomar as medidas cabíveis, por serem de sua competência. Renato Mafra pede que se cobre a compensação 
do Arvoredo II, par a que se comece a obra, uma vez que o projeto já foi aprovado há tempos. E quanto aos pedidos dos moradores dessa mesma área, da doação de 
mudas, deve ser articulado, para que os mesmos possam fazer o plantio, que seriam as mudas doadas por compensações ambientais, segundo o pedido do conselheiro 
Délzio Almeida. Adilson ressalta sobre um loteamento na São Gonçalo, onde foi feito uma troca de terreno e foi descoberto que esse imóvel estava sobre Usucapião. O 
“novo proprietário” já vem fazendo essa intervenção, construindo galpões com as árvores no local e vai se expandindo. Foram encontradas 3 nascentes no local, 
portanto poderia ser feito uma fiscalização. Cecília Rute convida a todos para dia 28/11/2016, no Conjunto Sandoval de Azevedo, para o projeto de preservação de 
nascentes em áreas urbanas. Nada mais havendo a tratar, o presidente Antônio Gama encerra a reunião.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso De Julgamento Amostra – O Município De Contagem – Através da Secretaria Municipal De Saúde / SMS – Fundo Municipal De Saúde / FMS – FAMUC – Fundação 
de Assistência Médica e de Urgência de Contagem informa que as amostras apresentadas no Pregão Presencial 066/2016 – Processo Nº 134/2016 - cujo objeto é REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – foram aprovadas, bem 
como a diligência junto à ABIC. Abre-se prazo de recurso. Processo com vistas franqueadas. – 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 – Élio de Siqueira Valério Pinto – Pregoeiro/FAMUC. 
Em 19 de dezembro de 2016

Extrato do Termo de Rescisão do CT 178/2003/FMS, dispensa n° 157/03, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e MARIA ROSALINA MENDES. 
Objeto: prorrogação do contrato nº 178/2003/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. Objeto do presente termo em referência é a RESCISÃO AMIGAVEL do Contrato 
Administrativo n.º 178/2003/FMS, oriundo do Procedimento de Dispensa n.º 157/2003, cujo termo final estava previsto para 31 de dezembro de 2016. A entrega das 
chaves do imóvel locado ocorreu na data de 18 de outubro de 2016, momento em que se processou a RESCISÃO CONTRATUAL. Com efeitos retroativos a 18/10/2016. 
Contagem, 27 de dezembro de 2016.
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FAVOR PUBLICAR A ERRATA ABAIXO:
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEM RETIFICAR O EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2016 – PRE-
GÃO PRESENCIAL NÚMERO 024/2016, – EMPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA, PUBLICADO EM 22/12/2016, DE FORMA QUE:

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A INCLUSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO POLO ATIVO DO CONTRATO EPI-
GRAFADO CUJO OBJETO DEPREENDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER 
A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM/MINAS GERAIS, COM CESSÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR INICIAL 
CONTRATADO QUE CORRESPONDE A R$4.507,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS E SETE REAIS), PARA ATENDER A SUA DEMANDA.

LEIA-SE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A INCLUSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO POLO ATIVO DO CONTRATO EPIGRA-
FADO CUJO OBJETO DEPREENDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM/MG, COM CESSÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR INICIAL CONTRATADO QUE CORRESPONDE A R$4.507,00 
(QUATRO MIL QUINHENTOS E SETE REAIS), PARA ATENDER A SUA DEMANDA. 

PERMANECEM INALTERADAS TODOS OS DEMAIS TERMOS DO ALUDIDO ADITIVO.

CONTAGEM, 27/12/2016 

DIORF/PAULO STARLING

Conparq

ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM - CONPARQ – Conselho Fiscal instituído pela Lei 
Municipal nº.4135/2007 e pelo Decreto 1873/2012.

VIGÉSIMA QUARTA  REUNIÃO

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2016, às 14h, na Rua José Cavalini, nº 15, Bairro Cinco, Contagem/MG, foram abertos os trabalhos para a 23ª Reunião do 
Conselho Fiscal da Conparq, conforme convocação realizada através de contato telefônico feito pela Secretária desta Fundação. Encontravam-se presentes o Diretor 
Jurídico da Conparq, Sr. João dos Santos Filho, o contador da Conparq, Sr. Farley Barbosa Souza, a representante da Administração Pública Municipal, Sra. Gislene 
Fernanda da Cunha, a representante da Sociedade Civil, Sra. Lidiomar Simone de Almeida Martins e o Vereador José Roberto Ribeiro.

Aberta a reunião, o contador Farley Barbosa Souza deu boas vindas aos presentes e distribuiu a todos relatório impresso discriminando as contas do 3º Trimestre de 
2016. Ato contínuo, expôs o relatório contábil relativo ao terceiro trimestre de 2016, descrevendo, inicialmente, os contratos onerosos em vigor nos quais esta Funda-
ção figura como parte, incluindo as prorrogações e aditivos; descreveu o impacto econômico de cada um e apontou o estágio atual dos mesmos, através de estimativa 
percentual contrapondo os valores contratuais inicialmente estipulados face aos valores já executados pela Conparq. Apresentou demonstrativo das receitas da Conparq 
e a atual posição de bancos, descrevendo os valores constantes em conta corrente , bem como as aplicações desta Fundação. Relacionou as despesas referentes ao 
terceiro trimestre de 2016, especificando as parcelas sob a gestão administrativa da Conparq e as parcelas relativas à manutenção do Horto, Parques e Praças de Conta-
gem – MG. Por fim, abriu a palavra aos Conselheiros, que deliberaram e emitiram o seguinte parecer: 

“O Conselho Fiscal da Conparq, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 29, inciso II, de seu Estatuto, em reunião realizada em 07 de dezembro de 2016, na 
sede desta Fundação, examinou o relatório de contas e os balanços patrimoniais relativos ao exercício do terceiro trimestre de 2016 e com base nos documentos exami-
nados, entendeu que as contas apresentadas estão consonância com as normas em vigor, considerando ainda que as demonstrações contábeis refletem adequadamen-
te, em seus aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Fundação no período em questão, razões pelas quais procede à aprovação sem ressalvas.”

Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e lavrou-se a presente ata, da qual o Relatório Contábil apresentado é parte integrante, que foi lida e assinada 
por todos os presentes. Contagem, 07 de dezembro de 2016.   
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Em tempo:
Dada a exoneração da servidora Sra. Nayara Correa Tiburcio do quadro funcional da da Administração Pública, informamos que a servidora Sra. Gislene Fernanda da 
Cunha participou da 24° Reunião do Conselho Fiscal.

Transcon

Portaria TransCon nº. 047, de 26 de dezembro de 2016.

Dispõe sobre a demissão de servidor efetivo, 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 e conforme 
dispõe a lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 2006, 

Considerando a Instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/047/2016, através da Portaria COR/CGM nº. 131, da Corregedoria Geral, de 08 de agosto de 
2016, para apuração de irregularidades cometidas pelo servidor FERNANDO VIEIRA RODRIGUES, matrícula nº. 21411-6, agente de operação e fiscalização de transporte 
e trânsito;

Considerando o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

Considerando o disposto nos arts. 136 e 162 da Lei Municipal nº. 2.160/90; 

RESOLVE:

Art. 1º. Acatar decisão da Comissão Disciplinar no PAD nº. 02/047/2016 e aplicar a penalidade administrativa de DEMISSÃO, ao servidor FERNANDO VIEIRA RODRIGUES, 
matrícula nº. 21411-6, agente de operação e fiscalização de transporte e trânsito, com base no art. 127, IV, c/c arts. 112, III e X, e 113, XVI, da Lei Municipal nº. 
2.160/90.

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

Contagem, 26 de dezembro de 2016.

Rodrigo Geraldo Tomaz
Presidente da TRANSCON

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar 068/2009, edita o seguinte Ato:
Considerando a Instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/047/2016, através da Portaria COR/CGM nº. 131, da Corregedoria Geral, de 08 de agosto de 
2016, para apuração de irregularidades cometidas pelo servidor FERNANDO VIEIRA RODRIGUES, matrícula nº. 21411-6, agente de operação e fiscalização de transporte 
e trânsito;

Considerando o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
Considerando o disposto nos arts. 136 e 162 da Lei Municipal nº. 2.160/90; 

Ato nº. 38/12/2016 – EXONERA o servidor FERNANDO VIEIRA RODRIGUES, matriculado sob o nº. 21411-6, Agente de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito, a 
partir do dia 26/12/2016, nos termos do art. 127, IV, c/c arts. 112, III e X, e 113, XVI, da Lei Municipal nº. 2.160/90.

Contagem, 26 de dezembro de 2016.
RODRIGO GERALDO TOMAZ
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Atos do Legislativo

Ata da  43º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezesseis . Aos vinte dias do mês de dezembro, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a quadragésima terceira reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente 
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Vereador Gil Antônio Diniz solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes.   Em seguida, o vereador José de Souza Lima Filho   fez 
a leitura do Capítulo 1,  Versículos 26 a 35, narrado por São Lucas, da Bíblia Sagrada. Na sequência,   foi executado o hino da cidade de Contagem. Logo após, foram 
votadas e aprovadas, por unanimidade, as  Moções Nºs 246 a 247/2016,  de autoria do vereador Gil Antônio Diniz, para as quais não houve destaque. Passando à dis-
cussão e votação de projetos, foi votado e aprovado, por unanimidade, no Parecer  e em Primeiro Turno, o Projeto de Lei nº 024/2016, que “Estima as  receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2017”, de autoria do Poder Executivo. Foram, ainda,  votados e aprovados, no Parecer, por 
unanimidade e, em Primeiro Turno, com o voto contrário do vereador William Vieira Batista, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 027/2016, que “Autoriza doação, 
com encargos, do imóvel que menciona, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 028/2016, que “Autoriza doação, com encargos, 
do imóvel que menciona, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 029/2016, que “Autoriza doação, com encargos, do imóvel que 
menciona, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 030/2016, que “Autoriza doação, com encargos, do imóvel que menciona, e 
dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Em Segundo Turno e em Redação Final, foi votado e aprovado, com os votos contrários dos vereadores: Alex 
Chiodi, Arnaldo Luiz de Oliveira, Isabella Carolina Ferreira Filaretti, Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical) e Eliel Márcio do Carmo (Léo Motta), o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 018/2016, que “Dispõe sobre dispositivo da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983 – Código Tributário do Município de Contagem”, de autoria do Poder 
Executivo, com o teor da seguinte emenda, de autoria da maioria de vereadores:  “Emenda Aditiva Nº 001 ao Projeto de Lei Complementar nº 018/2016, que “Dispõe 
sobre dispositivo da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983 – Código Tributário do Município de Contagem”. Art. 1º - Fica acrescido o artigo 2º ao Projeto de Lei 
Complementar nº 018/2016, renumerando-se os demais: “Art. 2º - Fica acrescido a Alínea “c” ao Parágrafo 1º do artigo 64 da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 
1983, com a seguinte redação: Art. 64..Parágrafo 1º..”c- O imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU do imóvel predial, de proprietário, titular do 
domínio útil ou possuir a qualquer título utilizado exclusivamente como residência, será lançado com redução de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) no valor da 
base de cálculo”. Art. 2º - Fica acrescido o artigo 3º ao Projeto de Lei Complementar nº 018/2016, renumerando-se os demais: “Art. 3º - Fica acrescido o artigo 50.B e 
50.C na Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, com a seguinte redação: “Art. 50.B – fica isento dos impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, 
obedecidos os requisitos previstos nos incisos abaixo e também nos artigos subseqüentes, o imóvel de propriedade: I – Aposentado;  Art. 50.C – São condições para a 
isenção prevista nos incisos I do artigo anterior: I- que seja o único imóvel do contribuinte no Município; II – que o imóvel seja residencial e nele resida o beneficiário 
da isenção; III – que a área construída não exceda a 250m²; IV- que os rendimentos/proventos mensais líquidos do contribuinte não ultrapassem a R$ 5.190,00 (cinco 
mil cento e noventa reais); Parágrafo 1º - Entende-se por rendimento líquido para efeito do inciso IV deste artigo, o total de rendimentos do contribuinte obtido pela 
soma de todas as fontes de renda e descontados os valores pagos a título de previdência oficial e imposto de renda. “Art. 4º - Revoga-se o inciso I do artigo 1º da Lei nº 
3.496, de 26 de dezembro de 2001”. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 4ª Reunião Extraordinária prevista para o dia 22 de dezembro, às 15:00 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 - Termo de encerramento - Processo: 039/2014- Pregão Presencial: 13/2014 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de assistência a saúde, com coparticipação para os servidores efetivos deste legislativo municipal. Considerando que a licitação supramencionada 
esta suspensa deste o dia 19/12/2014, inicialmente por dificuldades técnicas na especificação do objeto; Considerando a defasagem das pesquisas de preço; Conside-
rando que o mandato atual do Presidente da Câmara Municipal de Contagem encerra-se em 31/12/2016. Decidindo, para tanto, encerrar o processo supramencionado. 
Arquiva-se. Contagem, 21 de Dezembro de 2016. Vereador Gil Antonio Diniz.
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