
"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.

Secretaria Municipal 
de Administração

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 15/03/2017

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 008/2017 PAC. 284/2013 CRED. 002/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SEC-
RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONTAGEM - PREVICON E A CREDENCIADA MEDWORK SERVIÇOS 
MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA, PARECERES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PSIQUIATRIA, ORTOPEDIA, OTORRINO-
LARINGOLOGIA, CARDIOLOGIA E ONCOLOGIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1072.09.272.0004.2078 – 33903941 - 010303
VALOR: O MUNICÍPIO REMUNERARÁ A CREDENCIADA UTILIZANDO A SEGUINTE TABELA DE VALORES, POR MODALIDADE/SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO, ASSIM 
DISCRIMINADA:

MODALIDADE/SERVIÇO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Perícia Médica Especial 930 R$ 119,00 R$ 110.670,00

Parecer Especializado na área de Ortopedia; Otorrinolaringologia, Cardiologia e Oncologia; 40 R$113,33 R$ 4.533,20

Parecer Especializado na área de Psiquiatria 40 R$120,00 R$ 4.800,00

 VALOR GLOBAL ESTIMADO ============> R$ 120.003,20

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES INICIANDO-SE EM 13/03/2017 ATÉ 12/03/2018
ASSINADO: 13/03/2017

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 009/2017 PAC. 284/2013 CRED. 002/2013, CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONTAGEM - PREVICON E A CREDENCIADA FONOMED – MEDICINA E 
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA, PARECERES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PSIQUIATRIA, ORTOPEDIA, OTORRINO-
LARINGOLOGIA, CARDIOLOGIA E ONCOLOGIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1072.09.272.0004.2078 – 33903941 - 010303
VALOR: O MUNICÍPIO REMUNERARÁ A CREDENCIADA UTILIZANDO A SEGUINTE TABELA DE VALORES, POR MODALIDADE/SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO, ASSIM 
DISCRIMINADA:

MODALIDADE/SERVIÇO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Perícia Médica Especial 930 R$ 119,00 R$ 110.670,00

Parecer Especializado na área de Ortopedia; Otorrinolaringologia, Cardiologia e Oncologia; 40 R$113,33 R$ 4.533,20

Parecer Especializado na área de Psiquiatria 40 R$120,00 R$ 4.800,00

 VALOR GLOBAL ESTIMADO ============> R$ 120.003,20

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES INICIANDO-SE EM 13/03/2017 ATÉ 12/03/2018
ASSINADO: 13/03/2017
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EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DA PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO E O CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO
OBJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA ENTRE OS PARTÍCIPES, NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ATUAÇÃO, COM VISTAS À INTEGRAÇÃO E 
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTES ATIVIDADES DO CINCO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS; GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTI-
COS; INFRAESTRUTURA; CONTABILIDADE; INFORMÁTICA; ASSESSORIA JURÍDICA. (SEM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS)
VIGÊNCIA: RETROAGE AO DIA 1°/01/2017 E TERMINA NO DIA 31/12/2017
ASSINADO: 01/02/2017

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.562
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
 Art.1º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.520, datado de 10 de março de 2017, no tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comissão 
de Diretor de Administração da Junta Militar, Nível VI, CPC-556, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] EDSON ESTEVAO LAGARES [...]”.
Leia-se: “[...] EDSON ESTEVAM LAGARES [...]”.
Art.2º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.514, datado de 10 de março de 2017, no tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comissão 
de Gerente e Apoio Operacional, Nível III, CPC-205, lotado na Secretaria Municipal de Administração, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] CHARLES OZANAN FEITOSA [...]”.
Leia-se: “[...] CHARLES OZANAN FEITOZA [...]”.
Art.3º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.547, datado de 14 de março de 2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em comis-
são de Gerente dos Programas de Assistência e Inclusão Social e Cidadania – Administração Regional Industrial, Nível III, CPC-336, lotada na Secretaria Municipal de 
Governo, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] EMILIA DE ANDRADE REGIANE GERRA [...]”.
Leia-se: “[...] EMILIA DE ANDRADE REGIANE GUERRA [...]”.
Art.4º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.547, datado de 14 de março de 2017, no tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comissão 
de Gerente de Serviços de Saúde e Educação - Administração Regional Petrolândia, Nível III, CPC-349, lotado na Secretaria Municipal de Governo, conforme abaixo 
descrito:
Onde se Lê: “[...] CLEBERSON FREDERICO SERRA REIS [...]”.
Leia-se: “[...] CLEBERSON CAMPOS MATIAS [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de março de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.563
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; combinado 
com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RETIFICA o Ato Administrativo nº 19.555 datado de 14 de março de 2017, no tocante a 
ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade de Saúde - CASF / NASF Petrolândia, Nível V, CPC-59, lotada na Funda-
ção de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] KARLA CRISTIANE FIEL ALVARENGA [...]”.
Leia-se: “[...] KARLA CRISTINA FIEL ALVARENGA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.564
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 02414/2017 – 01A; nos termos do Artigo 31 da 
Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Pedagogo Ped1, Nível XIIIA, Padrão “P9”, matrícula nº. 01283134, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora SILVIA ELENA STOCK, a partir de 14 de fevereiro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
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Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 027/2017 – CAIXA ESCOLAR PROFESSORA JUVERCI DE FREITAS FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DO CEMEI PROFESSORA JUVERCI DE FREITAS FERREIRA (CUSTEIO E CAPITAL) EM 
07 (SETE) PARCELAS, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 37.316,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 14/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 062/2017 – CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA (CUSTEIO E CAPITAL) EM 07 
(SETE) PARCELAS, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 63.846,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 14/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

P U B L I C A Ç Ã O   O F I C I A L

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem- COMAC, Exmo. Sr. Wagner Donato Rodrigues, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Art.11, II do Regimento Interno – Deliberação Normativa 04 de 16 de Fevereiro de 2004, torna público a aprovação   da Deliberação Normativa nº 21 de 12 de Fevereiro 
de 2017 na Sessão Plenária da 1º Reunião Extraordinária do COMAC em 15 de Março de 2017, por unanimidade dos Conselheiros presentes. 

Contagem, 16 de Março de 2017.

Wagner Donato Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC

 DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 21 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2017

(Diário Oficial de Contagem de ________, edição nº________, pg___)

Dispõe sobre o Procedimento para a Licença Sumária, Autorização Ambiental de Operação, Autorização para Movimentação de Terra, Serviços e Obras que alteram o 
sistema de drenagem e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CONTAGEM - COMAC, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art.11, VII e VIII do Regimento Interno – Delibera-
ção Normativa 04 de 16 de fevereiro de 2004; Art. 5º, III e VII da Lei n.º 3789, de 23 de dezembro de 2003; Art. 37 do Decreto Municipal 11292 de 26 de abril de 2004; 
Art. 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993 e:

CONSIDERANDO a necessidade de se desburocratizar e agilizar a política ambiental para o Município de Contagem, buscando dar aplicabilidade aos primados do desen-
volvimento sustentável;

CONSIDERANDO as definições de microempresas e de empresas de pequeno e médio porte, cujo potencial poluidor degradador seja pouco significativo e a Deliberação 
Normativa Copam no. 74/2004 e a Lei de Uso e Ocupação do Solo No. 082/2010;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a regulamentação da Licença Sumária, Autorização para Movimentação de Terra; Autorização para os serviços e obras que 
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impliquem em alteração do sistema de drenagem de água, natural ou construído, previsto respectivamente pelos arts. 22, § 2°, IV; Art. 29,IV e V da Lei 3789 de 23 de 
Dezembro de 2003; O cumprimento das Diretrizes Ambientais a que alude o artigo 38, § 1.o, da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS) – Lei Comple-
mentar n.º 82, de 11 de janeiro de 2010; 

CONSIDERANDO a existência de Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa com o Estado de Minas Gerais para o licenciamento das atividades  de pequeno 
potencial poluidor/degradador;

RESOLVE:

SEÇÃO I 
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 1º.- Esta Deliberação Normativa disciplina e regulamenta a Licença Sumária, a Autorização para Movimentação de Terra previstos respectivamente nos art. 22, § 2°, 
IV e Art. 29, IV e V da Lei 3789 de 23 de Dezembro de 2003; As Diretrizes Ambientais previstas no artigo 38 da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS) – 
Lei Complementar n.º 82, de 11 de janeiro de 2010, que passa a reger nestas disposições.

Parágrafo único -  Para fins de aplicação desta Deliberação Normativa, entende-se como:
I- Licença Sumária: Licença concedida em etapa única aos empreendimentos cujas atividades enquadradas como classe 01, 02 e Porte Inferior no Anexo Único da Deli-
beração Normativa do 74/2004 do COPAM  e/ou indicadas como submetidas ao Licenciamento Sumário.
II- Autorização Ambiental de Operação (AAO): Autorização concedida em etapa única aos empreendimentos cujas atividades sejam de impacto insignificante, que  não 
estejam listadas no Anexo Único da Deliberação Normativa do 74/2004 do COPAM e nem como submetidas a Licença Sumária por Resolução da SEMAS, mas sujeitas 
tão somente ao cumprimento de Diretrizes Ambientais (DA), nos termos do Art. 38 da Lei Complementar 082/2010, com regulamentação pelo Decreto 1343, de 20 de 
abril de 2010.
III- Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE): formulário a ser preenchido pelo empreendedor, sendo peça de abertura do processo administrativo de 
licenciamento e autorização de movimentação de terra, para fins de enquadramento do empreendimento ou atividade, conforme a legislação vigente;
IV- Diretrizes Ambientais (DA): Documento emitido pela SEMAS em que indica as exigências a serem cumpridas pelo Requerente, para atividades enquadradas no Anexo 
V da LC 082/2010 como sujeitos a esta.
V- Formulário de Orientação Básica (FOB): Documento emitido pela SEMAS  cujo cumprimento é condição para obtenção da Licença Ambiental, cujas atividades estejam 
enquadradas no Anexo Único da Deliberação Normativa do 74/2004 do COPAM, e/ou indicadas como submetidas ao Licenciamento Sumário, Prévio, Instalação e 
Operação, nos termos de normas regulamentares, bem como nos procedimentos de Autorização para Movimentação de Terra, Autorização de Serviços e Obras que 
impliquem alteração no sistema de drenagem natural ou construído. 
VI- Parecer Ambiental para fins de Alvará: documento emitido pela SEMAS que instrui a Diretoria de Atividades Urbanas no  tocante a possibilidade de emissão de Alva-
rá Provisório, a ser emitido com as Diretrizes Ambientais (DA) ou  Formulário de Orientação Básica (FOB).
VII- Formalização: Ato pelo qual o requerente protocola junto à SEMAS os documentos solicitados no FOB ou DA.
VIII- Pendências processuais pré-análise: Solicitação de informações prévias à emissão do FOB ou DA para esclarecimento e ou complementação das já existentes no FCE 
para fins de enquadramento e classificação pelo setor de emissão.
IX- Microempresa: a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, cuja receita bruta anual seja igual ou inferior ao 
limite estabelecido no inciso I do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 
X - Empresa de Pequeno Porte: a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 2002, cuja receita bruta anual se enquadre nos limites 
estabelecidos no inciso II do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;
XI- Empresa de Médio Porte a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 2002, cuja receita bruta anual seja superior ao limite máximo 
estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, e igual ou inferior a R$12.000.000,00 (doze milhões de reais);
XII- Autorização Ambiental Prévia Ordinária (AAPO): documento que autoriza a execução da atividade de movimentação de terra, e de serviços e obras da alteração do 
sistema de drenagem natural ou construído, mediante atendimento a exigências definidas em Termo de Referencia.
XIII - Autorização Ambiental Prévia Simplificado (AAPS) : Documento que autoriza a execução da atividade de movimentação de terra, dos serviços e obras que implique 
alteração do sistema de drenagem natural ou construído, cujo procedimento dar-se mediante exigências simplificadas.

Art.2º- A tramitação dos processos administrativos para os requerimentos a que se refere esta norma ocorrerá em obediência às seguintes fases:
I- Para as atividades submetidas à Licença Sumária e Autorização Ambiental de Operação, iniciar-se o processo com o preenchimento e protocolo do FCE – Formulário 
de Caracterização do Empreendimento – FCE em modelo padrão fornecido pela SEMAS, acompanhados dos seguintes documentos obrigatórios:
a) Cópia da Consulta Prévia, Alvará de Localização ou Consulta de viabilidade, em ambos os casos válidos;
b) Cópia Contrato Social, Estatuto Social e demais atos constitutivos pertinentes, se pessoa jurídica;
c) Cópia do Cartão de CNPJ se pessoa jurídica e CPF se pessoa física;
d) Espelho cadastral do Imóvel;

II- Para o requerimento de Autorização para Movimentação de Terra e serviços e obras que implique alteração no sistema drenagem natural ou construído, iniciar-se o 
processo com o preenchimento e protocolo do FCE – Formulário de Caracterização do Empreendimento – FCE em modelo padrão fornecido pela SEMAS, acompanha-
dos dos seguintes documentos obrigatórios:
a) Cópia Contrato Social, Estatuto Social e demais atos constitutivos pertinentes;
b) Cópia do Cartão de CNPJ se pessoa jurídica e CPF se pessoa física;
c) Espelho cadastral do imóvel;
d) Cópia do registro do imóvel atualizado.
e) Cópia do RIBI, expedida no máximo 180 dias;
f) Levantamento planialtimétrico do terreno conforme termo de referência, assinado por profissional habilitado pela entidade de classe, acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica ART ou RRT;
g) Indicação precisa local objeto dos estudos, em planta escala 1/5000 adquirida na gerência de arquivo técnico da SMDU ou obtida por meio dos anexos 2 e 4 da Lei 
Complementar 082/2010.
III- Emissão do FOB – Formulário de Orientação Básica pela SEMAS ou Diretrizes Ambientais (DA);
IV - Formalização do processo com o protocolo de todos os estudos, documentos e projetos constantes do FOB ou DA emitidos, como condição para prosseguimento 
no processo administrativo de licenciamento ambiental;
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V- Encaminhamento do processo formalizado à Diretoria de Fiscalização Ambiental para verificação da regularidade do requerente sobre a existência de débitos am-
bientais, procedendo-se a emissão de certidão, ou certificando nos autos.
VI – Análise administrativa e documental pela SEMAS;
VII- Emissão de certidão de conferência de apresentação dos documentos constantes no FOB ou DA;
VIII- Deferimento ou indeferimento motivado do pedido de concessão da Licença ou Autorização, pela SEMAS, cabendo recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ao 
Conselho Municipal de Meio Ambiente.
IX- Encaminhamento do processo, pós-licença, e pós-autorização, para fiscalização acerca dos termos assumidos.
§1º- Sendo lançado no processo, Pendências Processuais Pré-análise, o empreendedor terá o prazo de 60 dias para apresentar as informações requeridas, ficando o 
setor competente autorizado arquivar de ofício, com baixa no sistema por ato de inércia, podendo ser solicitado devolução dos documentos.

Art.3º- As Diretrizes Ambientais (DA) e/ou Formulário de Orientação Básica – FOB, serão emitidos com base no Formulário de Caracterização do Empreendimento –FCE, 
fixando o prazo de 180 dias para formalização.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste, poderá ser prorrogado uma única vez, a critério da SEMAS pelo prazo máximo original, mediante solicitação escrita e 
justificada a ser apresentada pelo interessado.

Art. 4º- Poderá o empreendedor, de posse das Diretrizes Ambientais (DA) e /ou Formulário de Orientação Básica– FOB, solicitar à SEMAS, mediante requerimento funda-
mentado, a revisão do enquadramento e/ou potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento a que tenha sido enquadrado.

§ 1º- Havendo o reenquadramento, em razão do aproveitamento dos atos, economicidade e celeridade processual, sempre que possível, será exigido do empreendedor 
tão somente as documentações e estudos não constante dos autos, além da complementação de eventuais taxas.

Art. 5º- Quando, em função dos dados informados no Formulário de Caracterização do Empreendimento – FCE, o empreendimento ou atividade estiver pelas normas 
aplicáveis, dispensado do licenciamento ambiental, será emitido pela SEMAS Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental. 
§.1º- O licenciamento ambiental e sua dispensa se dará para as atividades exercidas no local do empreendimento, donde se analisará seus impactos e sua permissibili-
dade de acordo com as regras de zoneamento.

Art.6º - No caso de retificação das Diretrizes Ambientais (DA) e/ou do Formulário de Orientação Básica – FOB, para um mesmo empreendimento, atividade e desde que 
seja no mesmo processo administrativo, será reemitido o mesmo, mantendo a numeração originária acrescida de indicativo das sucessivas retificações, preservando nos 
autos os anteriores.

Art. 7o - Não ocorrerá formalização do processo caso os documentos constantes  no FOB ou DA não sejam entregues, integralmente, devendo-se devolver ao interessa-
do toda a documentação, com as justificativas e orientações pertinentes.
§ 1º. Excepcionalmente, admitir-se à formalização em tal hipótese, quando o requerente fizer substituir o item faltante por ofício que justifique de forma fundamentada 
a ausência do documento solicitado, juntando a este, documentos que demonstrem o alegado, de cuja análise conclusiva será notificado.

Art. 8º - Apresentados todos os documentos exigidos no FOB ou na DA considerar-se-ão formalizados os processos de licenciamento ambiental, estando aptos para as 
análises pertinentes e emissões dos atos autorizativos ou declaratórios cabíveis.

§ 1º. Poderão ser expedidas informações complementares, sendo fixado prazo de 60 dias para atendimento, cuja inércia acarretará no arquivamento do processo, com 
perda do direito de ressarcimento.

§ 2º. A emissão de informações complementares dar-se uma única vez, salvo se decorrer de acontecimentos e fatos supervenientes à emissão do último pedido e for 
imprescindível à respectiva análise para concessão da Licença ou Autorização.

Art. 9º- A concessão de Licenças e Autorizações somente ocorrerá após comprovada a quitação integral da indenização prévia dos custos pertinentes ao requerimento 
apresentado além da inexistência de débito ambiental. 

Parágrafo único. Estando o processo apto e havendo ainda parcelas de indenização prévia de custos por vencer, o empreendedor poderá recolher antecipadamente as 
parcelas restantes, para fins de conclusão do processo administrativo. 

Art. 10- Para fins de emissão da Certidão Negativa   e análise acerca da existência de Débito de Natureza Ambiental deverão ser considerados, isoladamente ou em 
conjunto, os seguintes débitos, desde que definitivamente constituídos na esfera administrativa:
I. débito decorrente de aplicação de pena pecuniária resultante de processo de Auto de Infração;
II. débito decorrente de compensações ambientais, aplicação de cláusula penal inerente a Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta ou documento similar, 
desde que assinado com órgão integrante do Sistema Municipal de Meio Ambiente
III. débito decorrente de valores devidos a título de indenização prévia de custo análise de requerimento de licença ambiental;

Parágrafo único: Havendo decisão sancionatória pendente de recurso sem efeito suspensivo, bem como parcelamento de débito em andamento, será emitida Certidão 
Positiva com efeito Negativa. 

Art. 11 - Na hipótese de desistência do processo de licenciamento, bem como de autorizações, a devolução dos valores das indenizações dos custos de análise depende-
rá de solicitação formal do interessado.
Parágrafo único. - Do valor pago serão deduzidas as despesas realizadas até a fase em que se encontrar o processo, observando a seguinte regra e percentuais de 
devolução:

I- Processo que se encontrar sem emissão de FOB ou DA- 100%.
II- Processo com a emissão de FOB ou DA, ou formalizado sem análise- 50%.
III- Processo com análise pós-formalização - 30%.

Art. 12 - A Certidão de Dispensa de licenciamento ambiental terá validade de 4 (quatro) anos, desde que não haja alterações que impliquem necessidade de licencia-
mento ambiental.
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Art. 13. Caberá à SEMAS no prazo máximo de quatro meses a contar da formalização do respectivo requerimento devidamente instruído proferir a decisão da Licença 
Sumária (LS), ressalvados os casos em se fizer necessária audiência pública, quando o prazo máximo para análise e decisão será de doze meses.

§ 1º –  Em sendo a atividade sujeita a Autorização Ambiental de Operação  (AAO), o prazo máximo para exame e decisão do ato não será superior a três meses, conta-
dos da data de formalização do processo.   

§ 2º. O prazo do caput ficará suspenso caso o órgão ambiental solicite do empreendedor esclarecimentos adicionais, documentos ou informações complementares, 
voltando a correr na data do protocolo que este fizer. 

Art. 14.- Esgotados os prazos previstos no art. 13  sem que o órgão ambiental tenha se pronunciado acerca do requerimento de licença sumária ou autorização ambien-
tal de operação,  mediante requerimento do empreendedor, o processo será incluído na pauta de discussão e julgamento COMAC, sobrestando-se a deliberação quanto 
aos demais assuntos, podendo ser concedida a Licença/ Autorização Provisória de Operação ou Definitiva, respeitados os prazos de validade.

§ 1° O decurso dos prazos de licenciamento e autorização sem a conclusão dos mesmos não implica  na emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa 
ou decorra.

SEÇÃO II
DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (AAO)

Art. 15 -Os empreendimentos submetidos a tão somente ao cumprimento de Diretrizes Ambientais na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Contagem, não 
constante na Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, ficarão sujeitos à obtenção da Autorização Ambiental de Operação, como atestado de cumprimento, e serão 
regidos pelas disposições desta Seção.

Art. 16- Para as atividades que se enquadrem no artigo antecedente, a Autorização Ambiental de Operação se dará mediante o cumprimento da documentação cons-
tante na Diretriz Ambiental, que conterá:

I - Requerimento de Licença;
II - Termo de Responsabilidade
III - Laudo de Liberação das Instalações Sanitárias e de esgoto emitido pela Copasa;
IV- Cópia de documentos de identificação do requerente e do procurador, este último se houver, bem como cópia da procuração;
V- Comprovante de regularização junto ao Corpo de Bombeiros-( AVCB- Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros) e/ou sua dispensa.
VII - Guia do recolhimento de preço público previsto para análise do processo de AAO  quitada;
VIII - Guia do recolhimento de preço público previsto para emissão da Certidão Negativa de Débitos Ambientais quitada;

§ 1º- Se no curso do processo houver alteração contratual em que não implique acréscimo de atividades ou mudança de localização, deverá ser juntado ao processo, 
em qualquer fase, os documentos indicados no Art. 2º, I “b” e “c”.

§ 2º- A exigência do Laudo de Liberação das Instalações Sanitárias a ser emitido pela COPASA será obrigatória nas atividades econômicas que por sua natureza e carac-
terística gerem efluentes químicos e industriais, podendo ser dispensada de apresentação nos demais casos;

§ 3º- Para os empreendimentos sujeitos ao procedimento simplificado da Autorização Ambiental de Operação, serão aplicados os valores relativos a 20% (vinte por 
cento) do preço público de análise para obtenção da Licença Ambiental Sumária Classe 01 prevista no Decreto nº 1209, de 24 de agosto de 2009 com as  respectivas 
atualizações monetárias.

§ 4º- A SEMAS fornecerá modelo padrão para os documentos indicados no inciso I e II, podendo disponibilizar por meio eletrônico, ou outro meio efetivo;
§ 5º- Admitir-se-á formalização da Diretriz Ambiental com o comprovante do protocolo da exigência contida no inciso V assumindo empreendedor a responsabilidade 
de implantar o projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, se não resultar em dispensa.

Art. 17 - A Autorização Ambiental de Operação terá validade de (04) anos.

Parágrafo único: Sempre que houver ampliação, alteração ou encerramento de atividade e/ou empreendimento, deverá o Empreendedor protocolar prévia comunicação 
para análise da necessidade de novo licenciamento, salvo caso se for alteração de endereço, caso em que será obrigatória novo procedimento.

SEÇÃO III 
DA LICENÇA SUMÁRIA

Art. 18 - Ficarão sujeitas a obtenção da Licença Sumária a que se refere o 22, § 2°, IV da Lei 3789 de 23 de dezembro de 2003;

I - As atividades, obras e serviços listados no Anexo Único da Deliberação Normativa nº 74/2004 do COPAM e/ou normas posteriores, como sendo classe 01 e 02;
II - As atividades, obras e serviços listados no Anexo Único da Deliberação Normativa nº 74/2004 do COPAM e/ou normas posteriores, como sendo porte inferior (PI);
III - As atividades não constantes no Anexo Único da Deliberação Normativa nº 74/2004 do COPAM, definidas por Resolução da SEMAS;
IV- As atividades enquadradas em código genérico no Anexo Único da Deliberação Normativa nº 74/2004 do COPAM, que durante a análise processual e diante de sua 
peculiaridade, levar o órgão ambiental a arbitrar a classe, desde que mantidas entre 01 ou 02, conforme prerrogativa do Art. 3º da referida norma;
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Art. 19 - A obtenção da Licença Sumária fica condicionada ao cumprimento do  Formulário de Orientação Básica – FOB que conterá:

I- Requerimento de licença a ser fornecido pela SEMAS;
II- Publicação do Requerimento da Licença em periódico regional ou local de grande circulação, conforme modelo  a ser fornecido pela SEMAS;
III- Laudo de Liberação das Instalações Sanitárias e de esgoto emitido pela Copasa;
IV- Comprovante de regularização junto ao Corpo de Bombeiros-( AVCB- Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros);
V- Outorga para intervenção em Recursos Hídricos e Documento de Intervenção Ambiental em APP, se necessário ou documento que comprove a solicitação;
VI- Cópia do Alvará de Localização e funcionamento atualizado;
VII-  Cópia de documentos de identificação do requerente e do procurador, este último se houver, bem como cópia da procuração;
VIII- Certificado ambiental das empresas receptoras de resíduos e/ou produtos perigosos;
IX- Anotação de responsabilidade técnica (ART) quitada de todos os estudos e documentos do profissional responsável devidamente habilitado pelo funcionamento dos 
sistemas de controle ambiental (original), contemplando a atividade-fim de licenciamento.
X- Termo de Responsabilidade conforme modelo a ser fornecido pela SEMAS;
XI- Guia do recolhimento de preço público previsto para análise do processo de  Licença Sumária quitada;
XII- Guia do recolhimento de preço público previsto para emissão da Certidão Negativa de Débitos Ambientais devidamente quitada;

§ 1º- Isentam-se do ônus da indenização dos custos de análise da Licença Sumária, as microempresas e as unidades produtivas em regime de agricultura familiar, assim 
definidas, respectivamente, em lei estadual e federal, mediante apresentação de documento comprobatório atualizado emitido pelo órgão competente, sendo devida, 
entretanto a taxa de vistoria.

§ 2º- A indenização dos custos de análise dos pedidos de licenciamento poderá ser dividida em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas de valor não inferior a R$ 
1.000,00 (um mil reais), ficando o julgamento e a emissão da licença condicionados à quitação integral das parcelas.

§ 3º- A SEMAS deverá fornecer modelo padrão para os documentos indicados no inciso I, II e IX, podendo disponibilizar por meio eletrônico, ou outro meio efetivo;

§.4º-  Apresentação no bojo do processo do documento referido no inciso IV, sem  prejuízo do disposto nos arts. 19, 20 e 21,  poderá fazer se substituir pelo protocolo 
de requerimento do mesmo, salvo para os empreendimentos que tenham como atividades as de postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas e postos flutuantes de combustíveis. 

Art. 20- Por meio da Anotação de responsabilidade técnica (ART) e do Termo de Responsabilidade, o responsável técnico e o empreendedor declaram ao órgão ambien-
tal que foram e/ou serão instalados e estão em operação os equipamentos e/ou sistemas de controle capazes de atender às exigências da legislação vigente, sendo de 
sua responsabilidade em conjunto com o representante legal a adoção de todas as medidas exigidas, normas ambientais municipais, estaduais e federais. 

§ 1º- Deverá o Empreendedor manter nos autos de licenciamento desde a data da formalização até a expiração da data de validade da licença, a Anotação de responsa-
bilidade técnica (ART).

§ 2º - Havendo mudança por qualquer motivo do profissional que emitiu ART deverão o empreendedor e o Responsável Técnico comunicar  à SEMAS em até 05 dias 
úteis, e no mesmo prazo, apresentar novo responsável técnico.

§ 3º - O desatendimento do disposto no caput desta, bem como quando verificado a inexistência de equipamentos e/ou sistemas de controle no empreendimento, além 
da operação em desconformidade com as normas cabíveis, sujeita o empreendedor ás devidas sanções previstas no Decreto 11.292/2004 e Lei 3.789/2003, sem prejuízo 
da convocação ao licenciamento em procedimento corretivo, e da apuração das  responsabilidades civil e penal.

Art. 21 - Nos empreendimentos em que se der intervenção ambiental e uso de recursos hídricos, a Licença Sumária só será concedida após a concessão das autorizações 
de uso de recursos hídricos e intervenções em recursos florestais.

Art. 22 - Concedida a licença, incumbe ao empreendedor:

I - dispor de maneira legalmente conforme os efluentes e resíduos, respeitando as diretrizes estabelecidas nas normas vigentes. 
II - Comunicar ao órgão ambiental sempre que surgir algum problema operacional que implique em não conformidade legal, como por exemplo, a necessidade de 
intervenção em sistema de tratamento/disposição de efluentes face a uma eventual baixa eficiência do mesmo.
III - Comunicar ao órgão ambiental a ocorrência de acidente que interfira com o meio antrópico, fauna, flora ou com os componentes ambientais ar, água ou solo, 
tais como: derramamento de insumos ou produtos no solo, transbordamento de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), incêndios, explosões, vazamento de gases, 
desligamento acidental de sistemas de tratamento de efluentes.
IV - Comunicar ao órgão ambiental a constatação de passivo ambiental que porventura tenha sido omitido durante a fase de obtenção da Licença Sumária ou que 
tenha sido criado na fase pós-licenciamento, apresentando as propostas de solução.
V - Não executar, à revelia do órgão ambiental, ampliação ou modificação passível de nova Licença Sumária ou mesmo de licenciamento.
VI - Caso ocorra o encerramento das atividades do empreendimento no decurso da vigência da Licença Sumária, deve executar as ações para liberação da área no que 
se refere ao aspecto ambiental e comunicar o fato ao órgão licenciador, que fará a fiscalização para arquivamento do processo.
§ 1º. Nos casos referidos nos incisos II e III e IV, deverá haver comunicação à SEMAS, tão logo se tenha o controle da situação.
§ 2º. O empreendedor deve demonstrar, sempre que solicitado pelo órgão fiscalizador, que não está causando poluição ou degradação ambiental, bem como a regulari-
dade de seu empreendimento á normas e padrões ambientais.
§ 3º Deverá ser mantido no empreendimento, para fins de fiscalização ambiental, os seguintes documentos:
I- Relatório mensal de controle de resíduos gerados conforme modelo a ser disponibilizado pela SEMAS;
II-  Comprovante de regularização junto ao Corpo de Bombeiros - (AVCB- Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros), quando não dispensado por norma Estadual;
III- Outorga para intervenção em Recursos Hídricos e Documento de Intervenção Ambiental em App, se necessário;
IV- Cópia do Alvará de Localização e funcionamento atualizado;
V- Certificado ambiental das empresas - receptoras de resíduos e/ou produtos perigosos;
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Art. 23 - A Licença Sumária deverá ser revalidada após 8 (oito) anos contados de sua emissão.

§1º- Sempre que houver ampliação, alteração ou encerramento de atividade e/ou empreendimento, deverá o Empreendedor protocolar prévia comunicação para análise 
da necessidade de novo licenciamento, salvo caso se for alteração de endereço, caso em que será obrigatória novo procedimento.

§2º- O requerimento do interessado e apresentação dos seguintes documentos:

I - Requerimento de Revalidação de licença a ser fornecido pela SEMAS;
II - Publicação do Requerimento da Licença em periódico regional ou local de grande circulação, conforme modelo  a ser fornecido pela SEMAS;
III - Laudo de Liberação das Instalações Sanitárias e de esgoto emitido pela Copasa;
IV- Comprovante de regularização junto ao Corpo de Bombeiros - (AVCB- Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros);
V- Outorga para intervenção em Recursos Hídricos e Documento de Intervenção Ambiental em APP, se necessário;
VI- Cópia do Alvará de Localização e funcionamento atualizado;
VII- Cópia de documentos de identificação do requerente e do procurador, este último se houver, bem como cópia da procuração;
VIII- Anotação de responsabilidade técnica (ART) quitada de todos os estudos e documentos do profissional responsável pelo funcionamento dos sistemas de controle 
ambiental (original), contemplando a atividade-fim de licenciamento, e, em se tratando de movimentação de terra, do responsável pela execução  da terraplenagem.
X- Termo de Responsabilidade conforme modelo a ser fornecido pela SEMAS;
XI- Guia do recolhimento de preço público previsto para análise do processo  quitada;
XII- Guia do recolhimento de preço público previsto para emissão da Certidão Negativa de Débitos Ambientais, devidamente quitada;

§ 3º - O custo de análise do pedido de revalidação será o correspondente a 70% (setenta por cento) do custo de análise da licença sumária nas respectivas classes.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, SERVIÇOS E OBRAS QUE ALTERAM O SISTEMA DE DRENAGEM NATURAL OU CONSTRUÍDO

Art. 24- As atividades de movimentação de terra, aterro, empréstimo e os serviços e obras que promovam a alteração do sistema de drenagem de água, natural ou 
construído, ficarão sujeitas à previa autorização da SEMAS nos  termos do Art. 29, IV e V da Lei Municipal 3.789/2003 e serão regidas pelas disposições desta Seção.

Parágrafo único. A atividade de movimentação de terra destinada a execução de “bota-fora”, com recebimento de resíduos da construção civil, resíduos volumosos 
serão licenciados na forma da Seção III, em Licença Sumária, se seu enquadramento máximo for até classe 02.

Art. 25. A Autorização de Movimentação de Terra e dos serviços e obras que alteram o sistema de drenagem, ocorrerá por meio do procedimento simplificado em que 
será expedida Autorização Ambiental Prévia Simplificada (AAPS) e pelo procedimento comum, sendo expedida Autorização Ambiental Prévia Ordinária (AAPO), com 
validade de até 12 meses, podendo ser revalidada pelo mesmo prazo.

§ 1º. A SEMAS compete, no momento da análise técnica, definir o prazo de validade nos limites do caput, levando-se em consideração as peculiaridades técnicas e 
ambientais envoltas à obra/serviço.

§ 2º. Ainda que haja autorização a que alude esta Seção, o empreendedor, durante os períodos chuvosos deverá abster-se de realizar a execução do objeto autorizado, 
implementando as medidas de segurança necessárias quando a obra/serviço já esteja em execução. 

§ 3º. A aprovação do projeto de drenagem e terraplenagem poderá se dar concomitantemente com a aprovação do projeto arquitetônico, se edificação ou ao projeto 
de loteamento, se parcelamento de solo, ficando a autorização de movimentação de terra condicionada à aprovação do projeto arquitetônico  ou do registro do lotea-
mento.

§ 4º. Concedida a Autorização para movimentação de terra, será dada ciência à Secretaria de Obras para fins de controle do sistema de drenagem pública.

Art. 26- Finalizada a análise, aprovados os projetos apresentados e concedida autorização, a sua alteração e reaprovação dependerá de requerimento que deverá ser 
instruído com os seguintes documentos:
I. Requerimento próprio em formulário a ser definido pela SEMAS;
II. Cópia legível da Carteira de Identidade do proprietário ou seu procurador, se pessoa física.
III. Cópia legível da Carteira de Identidade do responsável legal ou seu procurador, e cópia legível Contrato Social, se pessoa jurídica;
IV. Cópia do título de propriedade do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis, emitido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias;
V. Levantamento planialtimétrico do terreno conforme termo de referência, assinado por profissional habilitado pelo conselho de classe, acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica ART ou RRT;
VI. Cópia do projeto de movimentação de terra e/ou projeto de drenagem pluvial aprovado junto a SEMAS;
VII. Cópia do pagamento da Taxa de análise pública devidamente quitada;
VIII. Cópia do projeto de movimentação de terra e/ou projeto de drenagem pluvial a ser reaprovado;
IX. Prancha de implantação do empreendimento em escala legível;

§ 1º Casos específicos de regularização de projetos já executados serão decididos e avaliados pela SEMAS, sendo enquadrado em um dos procedimentos desta Seção, 
levando-se em consideração o grau de complexidade.

Art. 27. Para fins de obtenção do atestado da execução dos projetos de drenagem e movimentação de terra, deverá o ser protocolado pedido, instruído com os seguin-
tes documentos:
I. Requerimento próprio;
II. Cópia legível da Carteira de Identidade do proprietário ou seu procurador, se pessoa física.
III. Cópia legível da Carteira de Identidade do responsável legal ou seu procurador, e cópia legível Contrato Social, se pessoa jurídica;
IV. Cópia do título de propriedade do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis, emitido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias;
V. Cópia do projeto de movimentação de terra e/ou projeto de drenagem pluvial aprovado junto a SEMAS;
VI. Cópia do pagamento da Taxa de análise pública devidamente quitada;
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Art. 28. O Requerimento de Revalidação da Autorização a que trata esta Seção, dependerá do requerimento em modelo a ser formulado pela SEMAS, devendo ser 
instruído com os seguintes documentos:
I. Requerimento próprio;
II. Cópia legível da Carteira de Identidade do proprietário ou seu procurador, se pessoa física.
III. Cópia legível da Carteira de Identidade do responsável legal ou seu procurador, e cópia legível Contrato Social, se pessoa jurídica;
IV. Cópia do título de propriedade do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis, emitido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias;
V. Cópia do projeto de movimentação de terra e/ou projeto de drenagem pluvial aprovado junto a SEMAS;
VI. Cópia do pagamento da Taxa de análise pública devidamente quitada;
VII- Cópia da Autorização emitida a ser revalidada;

Subseção I
Da Autorização Ambiental Prévia Simplificada (AAPS)

Art. 29. A Autorização Ambiental Prévia Simplificada (AAPS) será o procedimento destinada a movimentação de terra, cuja finalidade da obra/serviço seja:
I - estacionamento descoberto;
II - campo de futebol e/ou quadra descoberta;
III - área de lazer;
IV - edificações de uso residencial ou não residencial; e
V - edificações sujeitas a diretrizes especiais conforme LC 082/2010 para conjuntos residenciais com menos de 100 unidades habitacionais.

Art. 30. Para fazer jus a AAPS, além do atendimento à finalidade do artigo anterior, o empreendimento deve atender cumulativamente os seguintes requisitos:
I - Esteja caracterizado na área e zoneamento definidos no Anexo I;
II - desnível entre platôs no projeto de movimentação de terra for inferior a 3 (três) metros;
III - desnível entre cada platô adotado no projeto de movimentação de terra e o terreno natural conforme levantamento planialtimétrico for inferior a 3 (três) metros.
IV - volume final da terraplenagem, seja ele de aterro ou de corte, seja inferior a 100 (cem) m³.
 
Art. 31. Para obtenção da AAPS, será emitido FOB contendo:
I - Projeto de movimentação de terra, conforme termo de referencia definido pela SEMAS, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ART ou RRT;
II - Cópia da Licença Ambiental da área de destinação final ou da área de origem do solo, se for o caso;
III - Cópia do contrato firmado com empresa responsável pelo transporte do volume de bota-fora e /ou empréstimo, se for o caso;
IV - Licença e/ou certidão de demolição; se for o caso;
V - Declaração emitida pelo COMPAC, se for o caso;
VI - Projeto de Muro de arrimo e/ou contenções, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ART, se for o caso;
VII -Termo de Responsabilidade para liberação da Autorização de Movimentação de Terra;
VIII - Apresentar laudo prévio da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem CONPARQ para supressão de espécimes arbóreas; se for o caso;
IX- Publicação do requerimento em periódico regional de grande circulação;
X- Taxa de preço público de análise quitada;

Subseção II
Da Autorização Ambiental Prévia Ordinária (AAPO)

Art. 32.. As atividades de movimentação de terra, aterro, empréstimo, e os serviços e obras que promovam a alteração do sistema de drenagem de água, natural ou 
construído, não abrangidas pela Subseção anterior, será aplicado o procedimento da Autorização Ambiental Prévia Ordinária (AAPO).

Parágrafo único. Sujeita-se a este procedimento os serviços de desmonte de rocha /detonação de rocha, com ou sem uso de explosivos, bem como os loteamentos e 
empreendimentos de impacto urbanístico definidos pela Lei Complementar 082/2010- LPOUS.

Art. 33. Conterá no FOB para Autorização Ambiental Prévia Ordinária (AAPO):
I - Projeto de movimentação de terra, conforme termo de referência a ser definido pela SEMAS, sendo elaborado em observância, dos aspectos técnicos de engenharia, 
além das normas de APP instituída no art. 3º do Código Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ART ou RRT;
II - Projeto de drenagem do imóvel conforme termo de referencia a ser definido pela SEMAS;
III - Cópia da Licença Ambiental da área de destinação final ou da área de origem do solo, se for o caso;
IV - Cópia do contrato firmado com empresa responsável pelo transporte do volume de bota-fora e /ou empréstimo, se for o caso;
V - Licença e/ou certidão de demolição; se for o caso;
VI - Declaração emitida pelo COMPAC, se for o caso;
VII - Projeto de Arrimo e contenções, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ART, se for o caso;
VIII -.Termo de Responsabilidade para liberação da Autorização de Movimentação de Terra;
IX - Apresentar laudo prévio da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem CONPARQ para supressão de espécimes arbóreas, se for o caso;
X - Apresentar Relatório de Controle Ambiental (RCA), Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC) 
para movimentação de terra cujo volume de terra seja igual ou superior a 10.000 m³;
XI - Publicação do requerimento em periódico regional de grande circulação;
XII - Taxa de preço público de análise quitada.

§1º. Para a atividade de desmonte de rocha e/ou detonação de rocha, além da documentação acima deverá ser apresentado:

I) Plano de Fogo desenvolvido por profissional da área de Engenharia de Minas com a respectiva ART;

II) Identificação do Profissional de Engenharia de Minas com a respectiva ART de Execução do Serviço ;
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III) Identificação do Profissional da área de Engenharia de Segurança do Trabalho com a respectiva ART da execução do serviço;

§ 2º. Casos específicos serão decididos e avaliados pela SEMAS, levando-se em consideração a documentação apresentada.

SEÇÃO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34 – Quanto aos processos em andamento, ficarão assegurados ao Empreendedor o direito de requerer aplicação das normas contidas nesta Deliberação, por ser 
norma não agravante de condições anteriores até então vigentes, assumindo o termo de responsabilidade, e retificando-se as Anotações de Responsabilidades Técnicas 
(ART), se for o caso.

§ 1º - As atividades citadas no caput deste artigo que já possuem licença ambiental, com esta permanecerão até a perda de sua validade, ocasião em que deverão 
proceder a revalidação do respectivo licenciamento, sendo aplicadas as regras e procedimentos desta Deliberação.

§ 2º Ficaram dispensados entretanto da apresentação e manutenção da Anotação de Responsabilidade técnica os empreendimentos já licenciados em procedimento de 
Certidão de Regularidade Ambiental. 

Art.35-Aplica-se subsidiariamente aos procedimentos previstos nesta deliberação aqueles previstos pela Deliberação Normativa 01/00 do COMAC, no que com esta for 
compatível.

Art.36- Os procedimentos de Autorização Ambiental de Operação, Licenciamento Sumário e Autorização Prévia para Movimentação de Terra e Alteração do Sistema 
de Drenagem, de que trata esta Deliberação não exclui a necessidade do interessado em obter autorizações para supressão vegetal, exploração de recursos naturais de 
domínio público, outorga para uso de água a ser concedida pelo IGAM ou autorização para exploração florestal no âmbito do IEF e outras autorizações e/ou licenças 
cabíveis à atividade exercida, bem como licença ambiental para a edificação e Parecer do COMPAC quando cabível. 

Art. 37- Enquanto não editada pelo Executivo Municipal Decreto regulamentado/revisando os preços públicos citados nesta norma, o valor a ser cobrado continua a ser 
o vigente nos termos do Decreto nº 1209, de 24 de agosto de 2009 e atualizações.

Parágrafo Único: A regulamentação/instituição dos preços públicos previstos no caput, deverão guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do 
serviço prestado .

Art. 38- Caberá à SEMAS por meio de Resolução, criar os modelos de Termo de Referência, Requerimentos, e demais formulários mencionados nesta Deliberação.

Art. 39. Os procedimentos definidos nesta norma, serão observados para   quaisquer demandas e encaminhamentos à SEMAS para parecer, decisão e consulta atinentes 
aos assuntos e matérias a que esta regulamenta.

Art. 40. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, e revoga as Deliberações Normativas 08/2004; 17/2008 e 18/2012 ambas do COMAC, bem como as 
disposições em sentido contrário.

Contagem, 12 de Fevereiro de 2017.

Wagner Donato Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem 

ANEXO I

CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO MOLDE SIMPLIFICADO

Critério I – Área do Terreno

ZONA*  ÁREA MÍNIMA DE  ÁREA MÁXIMA DE AAPS

ZAD

ZAD.1

360 m² 720 m² SIM

ZAD.2

ZAD.3

ZOR

ZOR.1 360 m² 720 m² SIM

ZOR.2 1.000 m² 1000 m² SIM

ZOR.3 2.000 m² - NÃO SE APLICA

ZEU

ZEU.1 360 m² 720 m² SIM

ZEU.2 1.000 m² 1000 m² SIM

ZEU.3 2.000 m² - NÃO SE APLICA

ZUI

ZUI.1

360 m² 720 m² SIM

ZUI.2A

ZUI.2B

ZEIT 10.000 m² - NÃO SE APLICA

ZR 20.000 m² - NÃO SE APLICA
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* Zoneamento conforme Lei Complementar 082/2010.

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2017   PAC 021/2017 D.L  016/2017 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA:  SAFI SERVIÇO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA ME
 OBJETO:  O OBJETO DESTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR PARA 
ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE CONTAGEM EM TODAS AS SUAS UNIDADES E OBEDECER A RDC 07/2010 VIGENTE, POR PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, ATÉ 
QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR TOTAL: R$ 345.000,00 ( Trezentos e quarenta e cinco mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11131.10.302.0056.2326 – Natureza: 339039-36 – Fontes: 214901 CR: 831. 
 ASSINADO: 24/02/2017  - VIGÊNCIA: 90 dias 25/05/2017

A Comissão Permanente de Licitação – CPL e a Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde – FAMUC - Avisa que o RECURSO referente ao Pregão Presencial 
Nº 081/2016 protocolizado pela Recorrente GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM. OS MEDICAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS E RELACIONADOS NO 
EDITAL DEVEM CONSTAR DA LISTA E DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO PARA COMPRAS PÚBLICAS DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE 
MEDICAMENTOS – SECRETARIA EXECUTIVA – CMED ATUALIZADA E EM VIGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, foi conhecido por tempestivo e, no mérito, julgado 
procedente de acordo com a motivação constante dos autos do processo administrativo de contratação, pregão presencial nº 081/2016. Márcio Eustáquio de Rezende 
Júnior – Pregoeiro; Bruno Diniz Pinto – Secretário Municipal de Saúde. Em 16 de março de 2017.

Ata Nº 03/2017 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), do dia 14/02/2017 - no Auditório da Prefeitura de Contagem. Estavam 
presentes os conselheiros titulares Marilza Madalena dos Santos, Paulo Simão dos Santos, Elaine Ferreira da Silva, Cássia Simone da Silva, Eusmar Macedo Gomes, Lucas 
Davidson Guedes, Geraldo Magela do Carmo, Jaiston Marcelo de Oliveira, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Maria José Pinto, Laércio dos Santos, Maria Salete dos Santos, 
Reiner Gotschalg, Carolina Silva Castro, Cléber Faria Silva; e os conselheiros suplentes, Nayara Tiago dos Santos Bastos, Irene Cardoso dos Santos, Vera Lucia de Oliveira 
Ramos, Sandra Marilene P. Guedes, Vânia Maria de Souza, Nelsi Barreiros da Silva, Cláudio de Freitas, Kênia Silveira de Carvalho, Vital Wagner de Faria, Karina Vieira 
Alves, Tércio de Sales Morais. Tiveram suas faltas justificadas os (as) conselheiros (as) Ernestina Aparecida Diniz, Hermógenes Expedito da Silva, Rosária Nicolau da Silva, 
Bruno Diniz Pinto. Após a constatação de quórum simples até o inicio da plenária, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), Sra. Cássia 
Simone da Silva iniciou a Reunião Ordinária do CMSC, desejando boa noite e bons trabalhos a todos. Logo após, convidou para compor a mesa do CMSC, Reiner 
Gotschalg, representando o segmento gestor; e solicitou aos conselheiros do segmento usuário que se reunissem para elegerem o novo vice-presidente da mesa e o 
segundo secretário, tendo em vista o afastamento da conselheira Zoé Maria Vieira da Silva, que ocupava a vice presidência. Os conselheiros do segmento usuário se 
reuniram e realizaram nova eleição de seus representantes para composição da mesa diretora, se apresentando como candidatos a vice presidente do CMSC, os 
senhores Lucas Davidson Guedes e Jaiston Marcelo de Oliveira. Aberta a votação entre os conselheiros do segmento usuário, foi eleito para a vice presidência deste 
conselho, o senhor Jaiston Marcelo de Oliveira, com 07(sete) votos, ficando o senhor Lucas Davidson Guedes com 01(um) voto. Logo após, se apresentou como 
candidata a segunda secretaria da mesa diretora, a conselheira Maria José Pinto, não havendo outra candidatura concorrente, foi aclamada pelos demais conselheiros 
do segmento usuário para compor a mesa diretora do CMSC. Retomados os trabalhos, a presidente solicitou a leitura da ata 002/2017 para apreciação e aprovação da 
plenária, conforme pauta da presente reunião. Feita a leitura, submeteu-se a aprovação da plenária as atas 001 e 002/2017, sendo aprovadas sem ressalvas para 
publicação no DOC. Após a aprovação, a presidente deu posse aos conselheiros que assumiram cadeira para suprir as vacâncias existentes, sendo a conselheira Jéssica 
Natascha, Nelsi Barreiros da Silva , Vânia Maria de Souza e Cláudio de Freitas. Seguindo a pauta, a presidente passou a palavra aos usuários presentes para os informes. 
A Sra. Jane Mary, conselheira local do bairro Praia, informou a chegada da gerente da unidade básica de saúde do Praia, suprindo a carência que existia desde 
novembro de 2016. O Sr. Eustáquio, morador e usuário da regional Vargem das Flores informou a chegada de profissional Médico para compor a Equipe 7, naquela 
região. Também que, no posto da mesma equipe há uma deficiência de estrutura física em relação à porta de acesso, e que em caso de situações de pânico este acesso 
não comportaria o fluxo de pessoas, sendo totalmente inadequado. Ainda que não há banheiro para os usuários no mesmo local, que está instalado em instalações 
provisórias até a presente data. Relatou que o mesmo problema ocorre na UPA Vargem das Flores, onde os banheiros não estão disponíveis aos usuários. O conselheiro 
Laércio dos Santos ressaltou sobre a divulgação maciça da vacinação extraordinária contra a febre amarela e questionou sobre o andamento da compra de medicamen-
tos e das fitas e aparelhos para controle de diabetes. Da mesma forma, se colocou à disposição para colaborar na divulgação das ações e medidas tomadas pela SMS e 
demais órgãos da saúde municipal. A conselheira Vânia Maria de Souza relatou sobre as reclamações de usuários da Unidade 15, em relação aos maus tratos de alguns 
servidores naquela unidade, que mantém um comportamento inadequado e até certo ponto “grosseiro” pra com os usuários; Em tempo destacou a qualidade da 
servidora Mariza, que possui tratamento exemplar para com os usuários daquela unidade. Também relatou sobre a precariedade no atendimento do laboratório 
Labclim, onde a coleta está sendo feita com um mesmo par de luvas para diversos pacientes, o que coloca em risco de contaminação todos os que se submetem aos 
procedimentos. A conselheira Jéssica Natascha solicitou a limpeza e capina das unidades 36 e 84 na regional Ressaca; a recontagem habitacional da regional para a 
implantação de uma terceira equipe de atendimento, tendo em vista o aumento da demanda e sobrecarga aos trabalhadores das equipes existentes; a reativação dos 
grupos de atenção à saúde para gestantes, hipertensos, entre outros, bem como a reativação dos Conselhos Locais na regional. Informou a chegada da nova gerente da 
unidade, mas ressaltou o pedido de retorno da antiga gerente Francislene, por esta conhecer as particularidades das comunidades e já ter o respaldo dos moradores 
pelo trabalho realizado anteriormente. A conselheira Kênia Silveira, representante do segmento gestor, apresentou as respostas às demandas apresentadas sendo: 1- a 
chegada dos medicamentos e o abastecimento de todas as farmácias distritais com cerca de 113 itens, e também das fitas e aparelhos de controle de diabetes antes do 
final do mês corrente; 2- Que solicitou um espaço em reunião extraordinária para apresentação do diagnóstico da saúde municipal e o planejamento a ser executado 
pela SMS. A conselheira Carolina Silva Castro ressaltou a importância de acionar a Ouvidoria Municipal da Saúde nos casos de queixa, elogios e assuntos relativos ao 
atendimento realizado na rede pública municipal; em relação a infraestrutura dos equipamentos públicos, relatou que já estão sendo averiguadas as situações de 
reforma, realocação e manutenção dos espaços, inclusive o caso exposto pelo senhor Eustáquio, e que o Diretor do Distrito já está analisando outros locais para 
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mudança do posto citado, dando mais conforto e condições adequadas de atendimento e trabalho. Que a SMS contará com equipes de manutenção em todos os 
distritos para dar agilidade e eficiência ao atendimento. Que a capina e limpeza já foram iniciadas em algumas regionais e que em breve estará atendida a regional 
Ressaca. Que sobre a ampliação das equipes PSF, o Secretário Municipal está em Brasília buscando, junto ao Ministério da Saúde, recursos e autorização para ampliar 
este serviço. Que o planejamento para reativação dos grupos de atenção à saúde já estão sendo encaminhados pela gestão e que o atendimento das consultas serão 
feitos com horários marcados, evitando que os usuários tenham de ficar por horas aguardando dentro das unidades. Esta ação já está sendo implementada junto aos 
profissionais médicos para proporcionar maior comodidade e atenção específica aos pacientes em todo o município. Complementando a fala, o conselheiro Reiner 
Gotschalg informou que a Engenharia da SMS já está fazendo um levantamento de todos os equipamentos públicos em saúde para apontar as necessidades de 
reforma, realocação e mudanças estruturais necessárias. Também, o Diretor do Distrito Vargem das Flores, Sr. Flávio, ressaltou que a primeira determinação recebida foi 
de reavaliar e readequar as instalações da Unidade 7, e que já está analisando alguns imóveis que podem ser utilizados para a instalação desta unidade. O conselheiro 
Eusmar Macedo solicitou esclarecimentos acerca de como serão feitos o controle e a fiscalização das consultas agendadas e as vagas disponíveis a partir do momento 
em que passarem as consultas para horários pré-determinados. Em resposta, a conselheira Carolina Silva explanou sobre a necessidade do acolhimento aos pacientes 
denominados “agudo do dia”, que devem ter um número de vagas garantidas em cada unidade, e que não há agendamento via telefone, facilitando o acesso de toda 
a população e a fiscalização pelos órgãos competentes. “O ideal é que existam vagas para casos específicos e o controle das consultas de rotina, como no caso das 
gestantes em pré-natal e os retornos para análise de diagnóstico pós exames” – disse. Passada a palavra aos conselheiros do segmento dos trabalhadores, a conselheira 
Vera Lúcia ressaltou a qualidade do gel (24) utilizado para pulsão de pacientes, que tem dificultado o trabalho naquela unidade, principalmente em crianças. Também 
solicitou atenção maior a UPA Ressaca em relação aos equipamentos e iluminação daquela unidade. O servidor Antonio, trabalhador do CAPS 13, relatou sobre a 
situação daquele espaço que falta iluminação, ventilação e as condições dos trabalhadores da limpeza, que estão utilizando luvas de procedimento para realizar os 
serviços, o que não é adequado e coloca em risco iminente de contaminação. O conselheiro Cléber de Faria explanou sobre os insumos e materiais adquiridos e que irá 
fazer a verificação nas demais unidades para que possam avaliar a qualidade dos mesmos. Ressaltou que atualmente são mais de 111 lâmpadas queimadas no 
município e que a manutenção está sendo feita gradativamente, tendo em vista a situação encontrada no município. Que todas as respostas serão dadas dentro dos 
critérios técnicos existentes, e que a contribuição do conselho é de suma importância para apresentar as demandas e dar as respostas corretas à população. Destacou 
que, graças ao trabalho dos servidores a situação da saúde municipal não chegou ao caos total, dando parabéns aos esforços dos servidores públicos que mesmo 
diante das dificuldades conseguiram dar o mínimo de atendimento à população. A conselheira Marilza Madalena ressaltou que todas as demandas levantadas pelo 
CMSC foram feitas anteriormente, nos últimos quatro anos, sem nenhuma resposta e que espera não passar mais quatro anos sem resposta. A conselheira Nayara 
Santos reforçou a expectativa de respostas e melhorias, deixando claro que depositam muita confiança na atuação de todos os conselheiros e desta nova gestão para 
oferecer atendimento digno aos usuários. O conselheiro Jaiston Marcelo sugeriu a reavaliação dos contratos de locação dos imóveis onde funcionam os equipamentos 
públicos do município e a readequação dos espaços em conformidade com as exigências técnicas de conforto e higiene do Ministério da Saúde; destacou a agilidade da 
campanha extra de vacinação contra febre amarela e da conscientização da população a respeito da necessidade de se prevenir contra a febre amarela; citou as diversas 
denúnicas feitas contra o Labclim desde o início da prestação de serviços dentro do município; sugeriu que seja dada capacitação aos servidores públicos das unidades 
de saúde em relação aos procedimentos e atendimento ao público, tendo em vista o grande número de reclamações a respeito do tratamento dispensado aos usuários 
da rede por alguns trabalhadores e atendentes; sugeriu a criação a médio e longo prazo de espaços de atendimento e terapias alternativas no município para dar opção 
de acolhimento e tratamento à população; destacou a importância dos conselheiros terem acesso ao diagnóstico feito pela gestão para dar respostas mais consistentes 
ao cidadão. A conselheira Kênia relatou sobre o edital de licitação para contratação de um novo laboratório prestador de serviços para substituição do atual Labclim, 
que inclusive não possui condições de atendimento e será retirado em definitivo do município. Que todos os esforços estão sendo feitos para a mudança necessária e 
que todos os prestadores de serviços serão acompanhados e fiscalizados de perto pela gestão e pelo CMS. O conselheiro Paulo salientou a necessidade de valorização 
do servidor e a necessidade de disponibilizar um veículo para o Conselho Municipal de Saúde. A presidente informou a respeito da readequação dos repasses 
financeiros relativos ao Cartão Ótimo dos conselheiros, e solicitou a atualização dos dados de todos. Solicitou maior empenho dos conselheiros em relação às visitas 
técnicas e orientou sobre a conduta em cada visita, principalmente em dar ciência aos responsáveis pelas unidades e ouvir o posicionamento de cada um, para então 
apresentarem os relatórios ao CMSC. Informou sobre a agenda das Câmaras Técnicas que terão início no mês de Março e pediu a participação efetiva dos conselheiros 
para dar agilidade na apreciação de cada uma das pastas; Ficou definido que a agenda das câmaras será montada em conjunto com a Gestão e devidamente informada 
aos conselheiros. Aprovada a data de 21 de Fevereiro para a apresentação do diagnóstico do sistema municipal de saúde, pelos gestores aos conselheiros. A conselheira 
Neusi agradeceu a atenção dada a ela por este conselho e se colocou à disposição para auxiliar naquilo que for necessário. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
Cássia Simone deu por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença dos conselheiros e informando que as convocatórias serão encaminhadas dentro dos 
prazos regimentais. Eu, JAISTON MARCELO DE OLIVEIRA, lavrei a presente ata que será lida e aprovada em reunião. 

Ata Nº 04/2017 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), do dia 21/02/2017 - no Auditório da Prefeitura de Contagem. Estavam 
presentes os conselheiros titulares Marilza Madalena dos Santos, Paulo Simão dos Santos, Cássia Simone da Silva, Eusmar Macedo Gomes, Geraldo Magela do Carmo, 
Jaiston Marcelo de Oliveira, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Maria José Pinto, Laércio dos Santos, Maria Salete dos Santos, Neuza M.S. Silva, Reiner Gotschalg, Carolina Silva 
Castro, Cléber Faria Silva, Bruno Diniz Pinto, Marilene Socorro Altino; e os conselheiros suplentes, Irene Cardoso dos Santos, Sandra Marilene P. Guede, Vânia Maria de 
Souza, Nelsi Barreiros da Silva, Tércio de Sales Morais. Tiveram suas faltas justificadas os (as) conselheiros (as) Elaine Ferreira da Silva Lucas Davidson Guedes, Nayara 
Tiago dos Santos Bastos, Vera Lucia de Oliveira Ramos. Após a constatação de quórum simples até o inicio da plenária, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Contagem (CMSC), Sra. Cássia Simone da Silva iniciou a Reunião Ordinária do CMSC, desejando boa noite e bons trabalhos a todos. Logo após, convidou para compor a 
mesa do CMSC, Reiner Gotschalg primeiro secretário, representando o segmento gestor, Jaiston Marcelo de Oliveira vice-presidente, segmento usuário, Maria José Pinto 
segunda secretária segmento usuário. Solicitou a todos que ficassem em posição de respeito, para ouvir o Hino Nacional e o Hino de Contagem. Antes de começar a 
reunião deu posse ao novo conselheiro suplente: Manoelzito José da Costa, e chamou-o para que dissesse algumas palavras. Ele iniciou desejando boa noite a todos, e 
disse que veio para o conselho, com intuito de estar ajudando a nossa saúde que não esta bem, e enquanto conselheiro vai trabalhar junto aos outros conselheiros para 
que nossa saúde melhore,colocando-se à disposição para ajudar. Em seguida convidou o Sr. Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde para compor a mesa. A 
presidente pediu para dar 2 informes, antes de passar palavra para o secretário de saúde. Informou aos conselheiros que, por motivo de urgência, este projeto entrou 
na pauta como complemento, sem constar da convocatória. o Sr. Jaiston Marcelo complementou explicando a importância deste projeto para o município, que consiste 
na ampliação dos PSF e Saúde Bucal. Dada então a palavra ao secretário de Saúde, o Sr. Bruno Diniz, que fez a sua explanação do diagnóstico geral do sistema de saúde 
municipal, e do planejamento traçado para sanar as demandas e falhas encontradas pela atual gestão. Também relatou sobre a viagem à Brasília e da conquista deste 
projeto uma vez que ele tem data prevista para o encerramento, conforme o Sr. Marcelo explicou, tendo apenas o mês de abril para aprovação junto ao Ministério da 
Saúde. Feitas as suas considerações, o secretário de saúde deu a palavra a Srª Fernanda, responsável pela Atenção Básica e Saúde Bucal que fez a apresentação no telão, 
explicando passo a passo o projeto. Logo após ficou à disposição para dirimir as dúvidas dos conselheiros e usuários presentes. O Sr. Bruno enfatizou a importância 
deste projeto para o município que através da Resolução SES/MG nº 5.270, de 13 de abril de 2016, solicitamos o credenciamento de 67 equipes de Saúde da Família e 
43 equipes de Saúde Bucal e completou que este projeto vai de encontro com as necessidades de Contagem e que faria uma nova redistribuição de área de abrangên-
cia dando prioridade para as áreas mais carentes. Após as apresentações, a presidente do CMSC colocou em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade o 
referido projeto e aplaudido por todos os presentes. O Sr. Marcelo solicitou a palavra e agradeceu a nova gestão pelo empenho e transparência na condução dos trab-
alhos da secretaria junto ao conselho, parabenizando o secretário pela presença e pelo projeto conquistado. Eu, Reiner Gotschalg, lavrei esta ata que vai assinada pelos 
conselheiros presentes, conforme lista oficial anexa, e será publicada no Diário Oficial de Contagem.



"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. 
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Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 043

O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simpli-
ficado – PSS 001/2015 do(s) cargo(s) e classificação (es) abaixo relacionado(s), a comparecer(em) ao setor de Admissão da FAMUC, de 08h30min às 11h30min ou de 
13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 13/03/2017 a 24/03/2017 para contrata-
ção temporária, portando laudo médico pré-admissional, expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessá-
ria para admissão e início de exercício imediato.

Técnico em Enfermagem 30 horas – 26º a 75º Classificado

Contagem, 09 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 210

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 202º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 16/03/2017 a 26/03/2017:

Médico Cirurgião Geral - 1º  ao 2º Classificado 

Contagem, 08 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Funec

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Requisição de compras: nº. 008/2017 de 31/01/2017.
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 005/2017.
Objeto: contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), de acesso à internet banda larga – ADSL e serviço 
móvel pessoal (SMP); nas modalidades de ligação local (LL), ligação longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); de tráfego de dados compatível 
com as tecnologias 2g, 3g, 4g ou superior; de serviços de mensagens (SMS) e de sistema de gestão via WEB para controle de acessos; incluindo o fornecimento em 
regime de comodato de terminais fixos individuais, de tronco digital (LINK E1) com tráfego bidirecional, sinalização ISDN ou R2 Digital e disponibilização do serviço de 
discagem direta a ramal (DDR), de aparelhos telefônicos celulares, de central telefônica (PABX), incluindo instalação, configuração, manutenção e assistência técnica, 
para atender à Fundação de Ensino de Contagem pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Contratado (a): CONSÓRCIO OI - CNPJ: 14.819.974/0001-17 
INTEGRANTES DO CONSÓRCIO
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 
OI MÓVEL S/A - CNPJ: 05.423.963/0001-11.
 
Valor do contrato: R$ 34.950,36 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos).
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                       Projeto/Atividade: 1.122.12.122.0001.2015 – Natureza: 339039 – Fonte: 010000
                                       Projeto/Atividade: 1.122.12.122.0001.2015 – Natureza: 339039 – Fonte: 010010
                                       Projeto/Atividade:  1.122.12.122.0001.2015 – Natureza: 339039 – Fonte: 011301
                                       Projeto/Atividade:  1.122.12.363.0057.2347 – Natureza: 339039 – Fonte: 210009
 
Contagem, 13 de março de 2017.
 
Ludmilla Pinheiro Mariano
Fundação de Ensino de Contagem
Presidente Interina

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Requisição de compras: nº. 011/2017 de 15/03/2017.
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 006/2017.
Objeto: Aquisição de botoeira digital, para atender o elevador da Sede Administrativa da Fundação de Ensino de Contagem.
Contratado (a): ELEVADORES SCHNEIDER LTDA – ME
CNPJ: 11.206.617/0001-84
 
Valor do contrato: R$ 500,00 (quinhentos reais).
Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade: 1.122  12.122.0001.2015  
Natureza da despesa: 339030 - Fonte 010010 
 
Contagem, 16 de março de 2017.
 
Ludmilla Pinheiro Mariano
Fundação de Ensino de Contagem
Presidente Interina

ERRATA DE EDITAL PÚBLICO 004/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-01/2016

Onde se lê: 

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA HORÁRIO

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 1 MANHÃ / NOITE 17/03/2017 09:00

Leia-se: 

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA HORÁRIO

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 1 MANHÃ 17/03/2017 09:00

Contagem, 16 de Março de 2017.

Ludmilla Pinheiro Mariano
Presidente Interina da Fundação de Ensino de Contagem

Atos do Legislativo

AVISO DE LICITAÇÃO
Câmara Municipal de Contagem. Pregão presencial 01/2017, processo nº 018/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, a partir das 
14h00min horas do dia 29 (vinte e nove) de Março de 2017, em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, tendo por objeto a contratação de microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada para fornecimento de cartuchos de toner novos e prestação de serviços de recarga de cartuchos de toner com troca de 
peças (cilindro e chip) para este legislativo municipal. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interes-
sados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação, telefone: (31) 3198-5141 e (31) 3359-8700, no 
horário de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais. Érica Pereira de Souza- Pregoeira.



"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. 
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AVISO DE LICITAÇÃO
Câmara Municipal de Contagem. Pregão presencial 02/2017, processo nº 019/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, a partir das 
14h00min horas do dia 30 (trinta) de Março de 2017, em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, tendo por objeto a contratação de microempresa (ME) ou empresa 
de pequeno porte (EPP) ou equiparada para aquisição de processadores, placa mãe e memória para este legislativo municipal. O texto integral do edital (contendo 
todas as informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br - Comissão 
Permanente de Licitação, telefone: (31) 3198-5141 e (31) 3359-8700, no horário de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais. Érica Pereira de Souza - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
Câmara Municipal de Contagem. Pregão presencial 03/2017, processo nº 020/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, a partir 
das 14h00min horas do dia 31 (trinta e um) de Março de 2017, em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, tendo por objeto a contratação de microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada para fornecimento de ares condicionados e serviços de montagem/instalação e realocação de ares condicionados para 
este legislativo municipal. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados no site: http://www.
cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação, telefone: (31) 3198-5141 e (31) 3359-8700, no horário de 09h00min as 
18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais. Érica Pereira de Souza - Pregoeira.

PORTARIA N.º 008/2017

Dispõe sobre a necessidade de faturas e notas fiscais receberem os “vistos de conferência” da Diretoria de Compras, Licitações e Contratos e da Controladoria Geral no 
âmbito da Câmara Municipal de Contagem.

O Presidente da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando:

- as disposições legais que norteiam os processos de pagamentos no âmbito da Administração Pública, especialmente no que tange à necessária conferência e aceitação 
dos serviços prestados ou produtos adquiridos pela fiscalização do ente público; 
- a necessidade de reorganização dos fluxos administrativos internos, de modo a propiciar maior celeridade aos processos de pagamento; e,
- o dever de observância das normas expedidas pelos órgãos reguladores e de controle externo;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar que todas as faturas e notas fiscais atinentes à prestação de serviços ou aquisição de produtos no âmbito da Câmara Municipal de Contagem, inde-
pendentemente do valor, só poderão ser quitadas após receberem os “vistos de conferência” da Diretoria de Compras, Licitações e Contratos e da Controladoria Geral, 
através de carimbo próprio.

Art. 2º. Os “vistos de conferência” a que se refere o artigo anterior não substituem a exigência legal de autorização do Ordenador de Despesas para a efetivação de 
qualquer pagamento.

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

Palácio 1º de janeiro, em 22 de fevereiro de 2017.

Daniel Flávio de Moura Carvalho 
-Presidente-
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