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Atos do Executivo

DECRETO Nº 110, DE 30 DE MAIO DE 2017 

Aprova o projeto de retificação de área e desdobro de terreno que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art.92 da Lei Orgânica de Município, e considerando os 
despachos exarados no Processo nº 07.736/2017-03A;

DECRETA:

Art.1º Fica aprovado projeto de retificação de área do Lote 01, com 10.806,25m², da quadra 01 do Bairro do Comércio, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis 
de Contagem sob o nº 102.824;

Art.2º Fica aprovado o desdobro do Lote 01, da quadra 01 do Bairro do Comércio, originando as seguintes áreas:

I – Lote 01-A da Quadra 01 do Bairro do Comércio, com 6.789,85m²;
II – Lote 01-B da Quadra 01 do Bairro do Comércio, com 4.016,40m².

Art.3º Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em decor-
rência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 111, DE 30 DE MAIO DE 2017 

Aprova projeto de retificação de área, remembramento e desmembramento para fins urbanos de terreno que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art.92 da Lei Orgânica de Município, e considerando os 
despachos exarados no Processo nº 23.253/2016-03A;

DECRETA:

Art.1º Fica aprovado o projeto de retificação de área de 7.151,93m², situada no lugar denominado Curtume, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Conta-
gem sob o nº 112.762;

Art.2º Fica aprovado o remembramento e desmembramento para fins urbanos dos Lotes 1, 8, 9, 10, 11 e 12 da Quadra 20 do Bairro Parque Maracanã, e Área de 
7.151,93m², situada no lugar denominado Curtume, originando as seguintes áreas:

I – Lote 8-A da Quadra 20 do Bairro Parque Maracanã, com 1.639,94m²;
II – Lote 9-A da Quadra 20 do Bairro Parque Maracanã, com 1.426,01m²
III – Lote 10-A da Quadra 20 do Bairro Parque Maracanã, com 1.987,25m²;
IV – Lote 11-A da Quadra 20 do Bairro Parque Maracanã, com 2.007,05m²;
V – Lote 12-A da Quadra 20 do Bairro Parque Maracanã, com 1.478,83m²;
VI – Área de doação de 1.552,85m², destinada ao alargamento da Avenida Carmelita Drummond Diniz;
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Art.3º No ato do registro do desmembramento, passam a integrar o domínio público municipal a área de 1.552,85m², que deverá ser destinada ao alargamento da 
Avenida Carmelita Drummond Diniz.

Art.4º Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em decor-
rência da presente aprovação.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 112, DE 30 DE MAIO DE 2017

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Educação de Contagem.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando o 
disposto na Lei nº 4.203, de 18 de dezembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Reconduzir o seguinte membro para compor o Conselho Municipal de Educação de Contagem, para o exercício de mandato de maio de 2017 a maio de 2019:

I – Elisete de Oliveira Barcelos, representante do Executivo.

Art. 2º Designar para o Conselho Municipal de Educação de Contagem, os seguintes membros, para cumprimento do restante do mandato até maio de 2019: 

I -  Thássia Danúbia Batista Leão, representante do Executivo;

II – Hudson Simão Picoreli de Araújo, representante do Executivo.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 113, DE 30 DE MAIO DE 2017 

Altera o Decreto nº 36, de 08 de março de 2017, que institui o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher – CI EVCM e dá outras providên-
cias.

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

DECRETA:

Art. 1º O inciso XI do art. 2º do Decreto nº 36, de 08 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 2º (...)

(...)

XI – Ordem dos Advogados Do Brasil Seção Minas Gerais – Subseção Contagem.” (NR)
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 114, DE 30 DE MAIO DE 2017

Institui sistemática de quantificação e registro dos benefícios do controle interno e dá outras providências 

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando 
as práticas modernas de gestão e mensuração dos benefícios diretos e indiretos advindos das ações de Controle Interno, bem como as disposições da Lei Complementar 
nº 210, de 10 de novembro de 2016

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecida a sistemática de quantificação e registro dos benefícios decorrentes das atividades do controle interno executadas pela Controladoria-Geral do 
Município - CGM, de acordo com o disposto neste Decreto.  

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto considera-se:
I – atividades de controle interno: todas as ações de controle e de orientação ao gestor conduzidas no âmbito dos trabalhos da CGM
II – benefício: impactos positivos observados na gestão pública resultantes da implementação, por parte dos gestores públicos, de recomendações provenientes das 
atividades de controle interno; 
a) benefício financeiro: benefício que possa ser representado monetariamente, inclusive, decorrentes de recuperação de prejuízos e dano ao erário;
b) benefício não-financeiro: benefício que, embora não seja passível de representação monetária, demonstre um impacto positivo na gestão, tal como melhoria social, 
gerencial, melhoria nos controles internos, aprimoramento de normativos, dentre outros, devendo sempre que possível ser quantificado em alguma unidade que não a 
monetária; 
III - Economia: resultado positivo da atuação CGM cuja quantificação em termos financeiros resulta em dispêndios menores aos observados anteriormente à ação de 
controle; 
IV – Prejuízo: dano ao erário que resulte em recomendação de reposição de bens e valores;
V - Produto: formalização do resultado das ações de controle interno. 

Parágrafo único: os valores do prejuízo quando, pelos mecanismos próprios, forem resgatados, serão atualizados e contabilizados como benefício financeiro no exercí-
cio em que ocorrerem.
 
Art. 3º Todos os produtos decorrentes das ações de controle da CGM deverão ser mensurados quanto aos benefícios que lhes são decorrentes, conforme planilha do 
anexo I, sendo que para cada produto entregue será utilizado formulário individualizado e sequenciado.

Parágrafo único: Caso o benefício e a economia tenha efeito continuado, o período de contabilização deve ser limitado a cinco anos. 

Art. 4º Após o preenchimento do formulário pelo servidor ou equipe responsável pelo produto de controle interno, e validação pelo Auditor-Geral, deverá haver o seu 
lançamento em base de dados consolidada dos Formulários.
§1º O descrito nos incisos II, III, IV do artigo 2º deste decreto serão registrados de forma consolidada pela Diretoria de Auditorias Especiais e Baseadas em Risco.  
§2º Compete ainda a Diretoria de Auditorias Especiais e Baseadas em Risco
I- estudar, propor e aprovar metodologias para quantificação de benefícios para os quais atualmente não é possível;  
II - propor, com base nas sugestões recebidas e na avaliação dos registros efetuados, as alterações e aperfeiçoamentos que se façam necessários na sistemática instituí-
da por este Decreto.

Art. 5º A Controladoria Geral apresentará o relatório circunstanciado anual com os resultados e apuração dos benefícios alcançados ao Prefeito e a alta administração, 
fazendo dele constar a sistemática de apuração empregada.

Parágrafo único: A CGM, no âmbito de suas atribuições, poderá editar normas complementares necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de maio de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

ANEXO I – FORMULÁRIO DE REGISTRO DE BENEFÍCIOS

Produto (1)
Órgão/
Entidade (2)

Recomendação/
Constatação (3)

Tipo a ser mensu-
rado (4) Valor/Economia (5)

Benefício não finan-
ceiro (6)

Observação/
Efetividade (7)
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1. Produto: formalização do resultado das ações de controle interno  
2. Órgão/Entidade: Secretaria ou Entidade da administração indireta gestora do escopo auditado. 
3. Recomendação/Constatação: resumo constante do produto 
4. Tipo a ser mensurado: Conforme descrito nos incisos II, III, IV do artigo 2º
Financeiro 
Não financeiro 
Economia
Prejuízo
5. Valor/Economia: mensurar monetariamente 
6. Benefício não financeiro: embora não seja passível de representação monetária, demonstre um impacto positivo na gestão
7. Observação/Efetividade: Comprovar efetividade, caso gestor já tenha adotado a medida

Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 072, de 26 de maio de 2017, da Corregedoria Geral.
Prorroga o prazo para o término do Processo Administrativo Disciplinar 02/009/2017 a partir de 26/05/2017. 
Processado(a): A.F.G.L., matrícula Nº. 199763, ASSISTENTE. 
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 26 de maio de 2017.
Weber Dias Oliveira – Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 073, de 26 de maio de 2017, da Corregedoria Geral.
Prorroga o prazo para o término do Processo Administrativo Disciplinar 02/010/2017 a partir de 26/05/2017. 
Processado(a): M.L.S., matrícula Nº. 164093, AUXILIAR DE SERVIÇOS. 
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 26 de maio de 2017.
Weber Dias Oliveira – Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 074, de 26 de maio de 2017, da Corregedoria Geral.
Prorroga o prazo para o término do Processo Administrativo Disciplinar 02/018/2017 a partir de 26/05/2017. 
Processado(a): V.M.O.C.R., matrícula Nº. 1190047, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 26 de maio de 2017.
Weber Dias Oliveira – Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
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PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 29/05/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017/SRP ADESÃO 001/2017 (PMC), PA. 001/2017 (PMC) – (ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS FNDE N° 015/2015); CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA ERGO – 
MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 
OBJETO: RESCISÃO AMIGÁVEL A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, NOS TERMOS DO OF/SEDUC/GAB/N°470/2017
ASSINADO: 17/05/2017

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 26 de maio de 2017.

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 003/2013 – PA NÚMERO 299/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1081.04.126.0049.2309 – 3390.3964 – FONTE: 010000

A Comissão Permanente de Licitações solicita a adjudicação parcial do objeto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ número 00.360.305/0893-34, com os valores abaixo 
a serem contratados:

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
VALORES UNITÁRIOS A SEREM COBRADOS

ATÉ 3.000 (TRÊS MIL) GUIAS RECEBIDAS POR MÊS

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE CAIXAS, LOTÉRICOS E CORRESPONDENTES. R$ 1,15

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE HOME/OFFICE BANKING, INTERNET OU AUTO 
ATENDIMENTO. R$ 1,05

ACIMA DE 3.000 (TRÊS MIL) GUIAS RECEBIDAS POR MÊS

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE CAIXAS, LOTÉRICOS E CORRESPONDENTES. R$ 1,34

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE HOME/OFFICE BANKING, INTERNET OU AUTO 
ATENDIMENTO. R$ 1,05

VALOR DISPONÍVEL PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R$ 149.005,45 (cento e quarenta e nove mil, cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Jáder Luis Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

DESPACHO:
Adjudicado parte do objeto desta licitação à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ número 00.360.305/0893-34, Credenciamento número 003/2013 – Processo Adminis-
trativo número 299/2013, homologo parcialmente a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 26 de maio de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇAÕ 
Concorrência nº 003/2017 

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

Concorrência nº 003/2017 – PA 057/2017, tipo Técnica e Preço, contratação, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução dos serviços de apoio 
técnico, administrativo, gerenciamento, supervisão e fiscalização para as obras nas áreas de saúde, educação, cultura, segurança, gestão pública, mobilidade urbana e 
transporte, assistência social e esportes para o Município de Contagem/MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito horas  e trinta 
minutos) do dia 17 (dezessete) de julho 2017 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 17 (dezessete) de julho 2017.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 31 (trinta e um) de maio 
de 2017, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves � Contagem/MG, tel.: (0**31) 3352.5090 
e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão 
Permanente de Licitações no endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da 
empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato ou através do site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. 

Jáder Luís Sales Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2017 – PROCESSO Nº. 027/2017 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍ-
LIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA marcado para às 09h00min do dia 13/06/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.
br 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2017 – PROCESSO Nº. 050/2017 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS E ENVELOPES/SACOS PLÁSTICOS PARA ATENDER A DIRE-
TORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E NECRÓPOLE, E MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO NO EMPLAQUETAMENTO DOS BENS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
marcado para às 14h00min do dia 13/06/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2017 – PROCESSO Nº. 053/2017 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ marcado para às 
14h00min do dia 14/06/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br

A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. O edital poderá ser obtido através dos 
sites www.contagem.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, Informações: (31) 3356.6658. (31) 3352.5135 Contagem, 17/05/2017 - Equipe de Pregões.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.899
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, conside-
rando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de de-
zembro de 1990; RETIFICA o Ato Administrativo nº 19.828, datado de 08 de maio de 2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Divisão de Capina, Nível III, CPC-25, lotada na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, conforme abaixo descrito:
 Onde se Lê: “[...] BARBARA RODRIGUES PAES [...]”.
Leia-se: “[...] BARBARA RODRIGUES DOS SANTOS PAES [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de maio de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.904
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 10506/2016-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, a Servidora IVIA GALVÃO AUGTEN, titular do cargo de provimento efetivo de Profissional de Saúde de Nível Superior III, Nível VIII, Grau “N”, matrícula nº. 
01108880, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de maio de 2017 a 31 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de maio de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.905
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando a delegação de com-
petência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando o Ofício nº OFÍCIO GAB MMCJ Nº002/2017, de autoria do Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves, conside-
rando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; PRORROGA a disponibilidade do Servidor WALDIR FERREIRA DA SILVA, titular 
do cargo de provimento efetivo de Assistente Escolar, Nível III, Grau “A”, matrícula 21363927, para o Município de Ribeirão das Neves, pelo período de 1º (primeiro) 
de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, sem ônus para a Administração Direta de Contagem; sendo que o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos do 
Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de maio de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.906
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando a delegação de 
competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando o Ofício nº OFÍCIO/SMS/FAMUC/GAB – Nº 585/2017, de autoria do Secretário Municipal de Saúde de Con-
tagem, considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; PRORROGA a disponibilidade da Servidora WHANDHA KARINE 
DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Profissional de Saúde de Nível Superior I, Nível VI, Grau “D”, matrícula 1108740, para a Fundação de Assistência 
Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, com ônus para a Administração Direta do 
Município de Contagem. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de maio de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.907
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005, publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 2.207/2005; considerando, ainda, os 
despachos exarados no Processo nº. 03670/2017-01A; e conforme dispõe a Lei nº 2.073, de 1º (primeiro) de junho de 1990; CONCEDE a redução de jornada de traba-
lho, para 20 (vinte) horas semanais, à Servidora ROSINEIDE MOREIRA DO PRADO, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica Peb1 – II, Nível 
XIIIA, Padrão “P10”, matrícula nº. 1331341, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 06 (seis) meses, a partir de 18 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de maio de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.908
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 03923/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, a Servidora REJANE DAS DORES LIMA FERNANDES, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica Peb2, Nível XIIIA, Padrão “P5”, 
matrícula nº. 01313068, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de junho de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de maio de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.910
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01180/2017-
02A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, a Servidora ANDRÉA DE AVELAR, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo III, Nível III, Grau “J”, matrícula nº. 01116343, lotada na 
Secretaria Municipal Adjunta de Receita, pelo período de 1º(primeiro) de junho de 2017 a 30 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de maio de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.911
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 04972/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, a Servidor CARLOS ALBERTO AMARO, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica Peb2, Nível XIIIA, Padrão “P6”, matrícula nº. 
01173649, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de junho de 2017 a 30 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de maio de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.912
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; 
considerando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 
15554/2016/01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica 
deste Município, a Servidora JULIANA MICHELE DE SANTANA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P5”, 
matrícula nº. 01272124, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de junho de 2017 a 30 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de maio de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.913
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 05346/2017 – 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 Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P2”, matrícula nº. 1423670, lotado 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, o Servidor THIAGO CARDOSO DE ARAÚJO, a partir de 10 de abril de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de maio de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Wagner Donato Rodrigues, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambien-
tais:

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 022/2017
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Açougue do Tito Eireli – ME, CNPJ:Nº.14.302.209/0001-14, localizado na Rua Coronel Américo Leite, Nº 
376, Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIEN-
TAL, para exercer a(s) atividade(s) comércio varejista de carnes – açougue, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 
47.22-9/01.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 20385/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em  26/01/2021.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N.º1040/14*  - 2ª VIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 38, §1º da Lei Complementar 82/2010 c/c 
art. 11 da Resolução 01/2010, concede ao empreendimento Industrial Chapas Ltda., CNPJ: 01.988.068/0002-74, localizada na Rua Industrial, Nº 398, Bairro Santa Ma-
ria, Contagem, Minas Gerais, Certidão de Regularidade Ambiental – Diretrizes Ambientais, com validade até 11 de novembro de 2022, para exercer atividade de serviço 
de corte e dobra de metais; fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente; comércio atacadista especializado de materiais de construção não 
especificados anteriormente, comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, conforme autos do processo administrativo              nº 
03A.14475/2010. Com condicionantes.* Segunda via expedida em razão de alteração das atividades, conforme manifestação técnica.

CERTIFICADO LS Nº039/17
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Sealminas Indústria e Comércio de Vedações, Classe 1, CNPJ: 06.969.302/0002-30, localizada na Rua Araraquara, Nº 75, Bairro Vila Paris, Contagem – MG, 
Licença Sumária, com validade até 08 de março de 2025, para exercer atividade de serviços de usinagem, tornearia e solda. Processo Administrativo Nº 7102/01-13. 
Com condicionantes.

CERTIFICADO LOC Nº 17/11 ** 
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, 
e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede ao empreendimento REFLEX TEMPERVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS 
LTDA., CNPJ: 04.545.217/0001-38, Classe 3, localizada na Avenida Ápio Cardoso, Nº 1.038, Bairro Perobas (Cincão), Contagem – MG, Licença de Operação Corretiva, 
com validade até 12/09/2017, para exercer atividade de indústria e comércio atacadista de vidros temperados, vidros sem têmpera, kits de alumínio e ferragens para 
artigos de vidros, materiais correlatos e têmpera de vidros para terceiros. Processo Administrativo Nº 5329/01-08. Com condicionantes.   ** Trata-se de atualização da 
mudança de razão social do empreendimento.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 037/2017
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Líder Tintas Ltda. – EPP, CNPJ:Nº.86.440.674/0001-22, localizado na Rua Tiradentes, Nº 3.195 / Loja 06, 
Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de tintas e materiais para pintura,  enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) 
nº 4741-5/00.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01676/2016-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em  07/02/2021.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 042/2017
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 
e Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Center Fritas Ltda. – ME, CNPJ:Nº.03.767.937/0001-85, localizado na Rua Vereador José Pimenta, 
Nº 85 / Loja 01, Bairro Vila Parque Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito; comércio varejista de produtos 
alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios 
não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 1032-5/99.00; 4729-6/99.00; 4637-1/99.00; 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 25100/2015-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em  14/02/2021.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 030/2017
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Flávia Estefânea Ribeiro de Almeida Renan, CNPJ:Nº.03875624602, localizado na Avenida Coronel 
Benjamin Guimarães, Nº 978-A, Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; enquadradas na Lei Complementar nº 082, 
de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 8630-5/04.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 07841/2016-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em  07/02/2021.
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Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2016 PAC 004/2016 PP.003/201 ATA 037/2016
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIREILI LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência pelo período de 12 (Doze) meses vigorando de 23/05/2017 a 22/05/2018 cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TER-
CEIRIZADOS - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, sem o fornecimento do material necessário a execução dos serviços de natureza contínua pelos postos especificados 
no ANEXO II do Edital, em regime de horas e piso salarial definido pelo acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação 1131.10.302.0056.2326; Natureza da Despesa: 
339037-00 CR 827; Fonte de Recurso: 214801 / 214901

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2017 PAC 134/2016 PP.066/2016
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 
OBJETO: Constitui objeto da presente alteração: Reequilíbrio econômico-financeiro passando o valor unitário de R$ 4,94 
para R$ 5,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação 1113.1.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 
339030.04 CR 813/814/815; Fonte de recursos: 214801/214901/215001.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 180/2016 PAC 91/2016 PP.048/2016
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME
OBJETO: Constitui objeto da presente alteração: Reequilíbrio econômico-financeiro. O presente termo passa a vigorar alterando os itens: Item 05 valor unitário de R$ 
0,0189 para R$ 0,0225Item 11 valor unitário de R$ 0,016 para R$ 0,028 e Item 43 valor unitário de R$ 0,016 para 0,023.Demais itens permanecem inalterados.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação 1113.1.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 
339030.04 CR 813/814/815; Fonte de recursos: 214801/214901/215001.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2014 CONC. 006/2013
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: FATOR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação  pelo período de 03 (três) meses do Contrato nº 073/2014, com vigência de 20 de Fevereiro de 2017 
a 19 de Maio de 2017, cujo objeto é a construção de obras civil da Unidade Básica de Saúde T3T – Padrão do Estado Para, em atendimento a UBS – Recanto da Pampu-
lha.
VIGÊNCIA: 20/02/2017 A 19/05/2017.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016 PAC 93/2016 INEX 007/2016
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE – TRANSFÁCIL
OBJETO: o reequilíbrio de preço, devido ao aumento das tarifas do transporte coletivo municipal de Belo Horizonte e adequação dos quantitativos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação 1131.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 
339030/339039 Fonte de Recurso: 214901/215505/215513/010200/214801.
.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2017 PAC Nº 044/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
CONTRATADA: IMPORLUC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI - EPP
OBJETO: O objeto do presente ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE utensílios para a vigilância em saúde para ações específicas do 
setor de zoonoses: prevenção e controle das arboviroses e campanha de acinação antirrábica animal, em cumprimento com as normas estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde.
Vigência: 19/05/2017  a 18/05/2018.

ATO DE REVOGAÇÃO

O Secretario Municipal de Saúde e presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem, autoridade competente para aprovação, revogação e 
anulação do procedimento licitatório no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei complementar Municipal 031/2016 e Lei Federal 8.666/93 resolve REVOGAR 
o processo administrativo de n° 089/2016, Pregão Presencial 046/2016, cujo o objeto é Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de cerca 
concertina dupla clipada eletrificada, para atender as unidades de saúde do Município de Contagem.

Contagem, 26 de maio de 2017.
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Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde
Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de Maio de 2017 no 
município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certificado de Credenciamento.

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

Associação dos Surdos de 
Contagem

26.047.928/0001-15 002/2017 29/05/2017 Educação

Obra Social Compartilhar 10.505.015/0001-65 003/2017 30/05/2017 Assistência Social

Contagem, 30 de Maio de 2017. 
Soraya Aparecida Damasceno de Souza 
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento de Entidades.

Fundac

Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural – FUMPAC - 2017
Valor repassado ao Fundo para o ano de 2016: R$ 239.763,06 repasse de janeiro a dezembro/ Fundação João Pinheiro.
Saldo em 30/03/2017 – R$ 364.317,80

O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - Compac no uso de suas atribuições, aprovou em reunião realizada no dia 19 de abril de 2017, o Plano de Aplicações dos 
recursos do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural - Fumpac, criado pela Lei nº 4313, de 29 de dezembro de 2009 e revogada pela lei 4.647/13, enviado ao Iepha/ 
MG em dezembro de 2014, para o período compreendido entre os meses de dezembro de 2016 a novembro de 2017, completando os seguintes itens relacionados 
abaixo:

01 - Patrimônio material

Restauração da Casa Azul. (Valor aproximado R$200.000,00 – Duzentos mil Reais)
Aquisição de acervo para Museus e Espaços de Preservação da Memória de Contagem (60.000,00 – Sessenta mil Reais)

02 - Patrimônio imaterial

Fomento das atividades relacionadas à promoção, valorização, manutenção e salvaguarda do patrimônio cultural de natureza imaterial protegido.

1. Convênio com a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, no valor de 75.000,00 (Setenta e cinco mil Reais) sendo o valor dividido em duas parcelas de RS 37.500,00 
( trinta e sete mil e quinhentos Reais).  

03 - Educação Patrimonial/Divulgação do patrimônio cultural -

Publicação do Volume VII da revista Por Dentro da História, visando divulgar o patrimônio cultural da cidade e desenvolver a consciência da importância em se preservar 
os referenciais simbólicos da memória do município.
Publicação do volume II do Catálogo Fotográfico – Fragmentos da Memória – Retratos de Contagem.
Organização Jornada do Patrimônio/ IEPHA-MG
Realização da 15ª Primavera de museus, promovida pelo Ibram
Realização do Programa de Educação Patrimonial - Por Dentro da História

04 - Estruturação  do funcionamento do Setor de patrimônio

Aquisição de material e suprimentos para escritório e serviços gráficos.
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JUSTIFICATIVA

No dia 19 de abril de 2017, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - Compac, aprovou o presente Plano de Aplicação do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultu-
ral - Fumpac para o ano de 2017.
O plano foi elaborado a partir das Deliberações Normativas do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep e das especificidades da Lei Municipal nº 4.647, de 29 
de dezembro de 2013, que instituiu o Fumpac, conforme as características próprias da dinâmica da cidade de Contagem e as limitações impostas pelo valor disponível 
na conta do Fundo.
Sendo assim, o Compac aprovou a destinação dos recursos do Fundo em 4 (quatro) áreas que juntas pretendem atender a toda complexidade da temática do patrimô-
nio cultural no município:

Patrimônio Material
Patrimônio Imaterial
Educação Patrimonial
Estruturação para o funcionamento Setor de Patrimônio

Portanto, o Fundo pretende dinamizar as atividades de preservação e divulgação do patrimônio cultural da cidade, bem como garantir a conservação de edificações de 
reconhecida importância para a comunidade local, contempla as orientações do Conep que indica o investimento de parte do recurso do Fundo para o patrimônio tom-
bado da cidade. Pretende-se também promover, valorizar, manter e salvaguardar o patrimônio cultural de natureza imaterial local, através de investimento no fomento 
das atividades de grupos locais.
Outra linha de ação do Plano de Aplicação do Fundo é a Educação Patrimonial, visando divulgar o patrimônio cultural e desenvolver a consciência da importância em 
preservar a memória da cidade será publicado o VII número da revista Por Dentro da História. A Revista é distribuída para todos os professores da rede municipal de 
ensino, bibliotecas, regionais administrativas, Centro de Referência e Apoio a Saúde – CRAS, órgãos municipais e estaduais de Cultura e instituições interessadas na 
publicação.
Pensando também na educação patrimonial, será feito investimento na publicação de volume II do Catálogo Fotográfico – Fragmentos da Memória – Retratos de Conta-
gem, que reúne fotos do acervo fotográfico do Museu Histórico da Cidade.
Desenvolvendo estas ações o COMPAC e a Fundação da Cultura do Município de Contagem – FUNDAC, visam atender as demandas da comunidade e promover o patri-
mônio cultural, um elemento de múltiplos significados e fundamental para o desenvolvimento sustentável da cidade.
Salientamos ainda que quando forem alterados ou especificados os investimentos dos itens 1, 2 ,3 e 4 os mesmos serão apresentados ao Conselho para a aprovação.

Contagem, 19 de Abril de 2017.

Paulo Antônio da Costa Prado
Presidente
Conselho Municipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultura de Contagem  - COMPAC.

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
PORTARIA Nº 076, de 29 DE MAIO DE 2017.

Designa Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio para atuarem nas licitações na modalidade pregão e dá outras providências.

O PRESIDENTE INTERINO  DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, e nos termos dos Decretos Municipais nº 10.254, de 1º de setembro de 1999 e nº 11.172, de 08 de maio de 2003; R E S O L V E:
 
Art. 1º Alterar  a designação dos Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio da  Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, nomeados pela Portaria nº 050, de 04 de 
abril de 2017.

Art.  2 º  DESIGNAR para exercer a função de Pregoeiro o seguinte servidor: 
I – Altair de Oliveira Marcelo – Presidente da CPL.

Art. 3 º DESIGNAR como Equipe de Apoio os seguintes servidores:
I – Rafael Caetano Peixoto – Diretor Geral do Departamento de Gestão Administrativo Financeiro;
II-  Karla Araújo Teixeira de Oliveira – Diretora de Licitações e Convênios;
III- Rariucha Amarante Braga Augusto – Diretora Geral do Departamento de Programas, Projetos e Parcerias;
IV– Carolline Silva Santos Cunha – Diretora de Promoção de Concursos e Processos Seletivos;
V– Alexandre Gutemberg Bertolino – Diretor Geral de Gestão de Pessoas.

Art.4º A equipe de apoio será constituída por três membros, que darão suporte às atividades do Pregoeiro, admitindo-se, quando for o caso, a indicação de até dois 
suplentes que atuarão nos impedimentos legais e eventuais dos titulares da equipe.

Art.5º O Pregoeiro e a Equipe de Apoio, de que trata esta portaria, atuarão nos processos de licitação na modalidade PREGÃO, de competência da Fundação de Ensino 
de Contagem – FUNEC.



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 30 de maio de 2017 Página 12 de 16 Diário Oficial de Contagem - Edição 4116

Art.6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS - EDITAL Nº 01/2017
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL

1ª RETIFICAÇÃO

A Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado do Programa Vida Saudável, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, 
torna pública a 2ª retificação do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -  PSS - EDITAL Nº 01/2017.

1) No item 4.7

 Onde se lê:
4.7 - São documentos necessários para o ato de inscrição:
a) Cédula de identidade (original e cópia);
b) CPF (original e cópia);
c) Comprovante de residência (original e cópia);
d) Uma foto 3x4 (recente);
e) Diploma ou certificado de conclusão de escolaridade exigida (original e cópia);
f) Inscrição do conselho competente, quando a função o exigir (original e cópia); 
g) Comprovante de votação da última eleição (original e cópia);
h) Certificado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original e cópia);
i) Apresentar, em envelope lacrado e identificado, o currículo atualizado e comprovado (cópias dos respectivos certificados de escolaridade e experiências profissionais 
citadas);

Leia-se:
4.7 - São documentos necessários para o ato de inscrição:
a) Cédula de identidade (original e cópia);
b) CPF (original e cópia);
c) Comprovante de residência (original e cópia);
d) Uma foto 3x4 (recente);
e) Diploma ou certificado de conclusão de escolaridade exigida (original e cópia);
f) Comprovante de votação da última eleição (original e cópia) ou certificado de quitação eleitoral;
g) Certificado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original e cópia);
h) Apresentar, em envelope lacrado e identificado, o currículo atualizado e comprovado (cópias dos respectivos certificados de escolaridade e experiências profissionais 
citadas);

2) No Anexo III
Onde se lê:
Anexo III

FICHA DE INSCRIÇÃO
SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL, VENHO REQUERER INSCRIÇÃO PARA A FUNÇÃO DE: 

(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR DE NÚCLEO   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE LAZER E ESPORTE   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE DANÇA  
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE GINÁSTICAS   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE ARTES 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 30 de maio de 2017 Página 13 de 16 Diário Oficial de Contagem - Edição 4116

(   ) FUNÇÃO: AGENTE CULTURAL   
*Apenas 01 (uma) opção deve ser assinalada.

Inscrição Nº________________
Eu, ____________________________________________________________________________ filho(a) de _____________________________________, e de ____________
_____________________________ natural de ___________________, nascido(a) em __/__ /____, portador (a) da cédula de identidade RG n°. ______________, expe-
dida por ______________, domiciliado(a) na _____________, Nº ___, Bairro _______________________, Cidade ___________________, Estado ________________, CEP 
_________________, telefone fixo com DDD n°. (   )__________________ , telefone celular com DDD n° (   )______________ , e-mail ____________________________ , 
portador de deficiência – sim (__)  não (___) - Qual: _____________________________________________________________, concorrendo a quota de negro ou pardo – sim 
(__) não (__) ,preenchendo os requisitos do Edital e juntando os documentos exigidos, vem requerer minha inscrição no Processo Seletivo para PREENCHIMENTO DAS 
VAGAS SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO PARA O PROVIMENTO DE FUNÇÕES PARA O PROGRAMA 
VIDA SAUDÁVEL.
Pede deferimento.

Aos _______de ______________________ de 2017.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura da Comissão

Inscrição Nº ___________________
Função: _______________________
Nome: ____________________________________________________

Via do candidato 
Assinatura da Comissão:_____________________________

Assinatura da Comissão:_____________________________
Data:___/____/_____.

LEIA-SE:
Anexo III
FICHA DE INSCRIÇÃO
SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL, VENHO REQUERER INSCRIÇÃO PARA A FUNÇÃO DE: 
(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR DE NÚCLEO   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE LAZER E ESPORTE   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE DANÇA  
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE GINÁSTICAS   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE ARTES 
(   ) FUNÇÃO: AGENTE CULTURAL   
*Apenas 01 (uma) opção deve ser assinalada.
Inscrição Nº________________
Eu,____________________________________________________________________________ filho(a) de _____________________________________, e de ____________
_____________________________ natural de ___________________, nascido(a) em __/__ /____, portador (a) da cédula de identidade RG n°. ______________, expe-
dida por ______________, domiciliado(a) na _____________, Nº ___, Bairro _______________________, Cidade ___________________, Estado ________________, CEP 
_________________, telefone fixo com DDD n°. (   )__________________ , telefone celular com DDD n° (   )______________ , e-mail ____________________________ , 
portador de deficiência – sim (__)  não (___) - Qual: _____________________________________________________________, concorrendo a quota de negro ou pardo – sim 
(__) não (__) ,preenchendo os requisitos do Edital e juntando os documentos exigidos, venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo para PREENCHIMENTO DAS 
VAGAS SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO PARA O PROVIMENTO DE FUNÇÕES PARA O PROGRAMA 
VIDA SAUDÁVEL.
Pede deferimento.

Aos _______de ______________________ de 2017.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Servidor

Inscrição Nº ___________________
Função: _______________________
Nome: ____________________________________________________

Via do candidato 
Assinatura do servidor:_____________________________
Data:___/____/_____.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de maio de 2017

Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado do Programa Vida Saudável
Portaria nº 02/2017, de 12 de maio de 2017. 

Previcon.

Senhores Membros do Conselho Municipal de Previdência, 

Ficam convocados todos os MEMBROS TITULARES, abaixo nominados, para 1ª reunião extraordinária que irá realizar-se no dia 02 (dois) de junho de 2017, às 09h30min, 
em primeira chamada, e às 10h00mim em segunda chamada, com quórum mínimo de 04 (quatro) membros, nos termos do artigo 12 do Decreto Municipal nº 
1.900/2012 – Regimento Interno do CMP – Local: PreviCon, situado à Rua Bernardo Monteiro, nº 900 (novecentos), 3º (terceiro) andar, no Centro do Município de Con-
tagem, Estado de Minas Gerais, para deliberação da pauta seguinte: 1º) apreciação da 1ª retificação da Política de Investimentos de 2017; 2º apresentação dos novos 
Conselheiros do Conselho Municipal de Previdência; 3º) definição da agenda de reuniões do CMP.

I – Representantes do Poder Executivo:
a) Erika de Kunzendorff e Souza Lima;
c) Débora de Freitas Souza Alves;
II – Representantes do Poder Legislativo:
a) Aender Alves Pereira;
III – Representantes dos servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Educação:

a) André Ricardo Barbosa Duarte;
IV – Representantes dos servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Saúde:
a) Meiry Lucy de Paiva Melo;
V – Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas:
a) Eliene Maria Rodrigues de Oliveira;
Contagem, 30 de maio de 2017. 
Erika de Kunzendorff e Souza Lima
Presidente do Conselho Municipal de Previdência
Decreto nº 656, de 22 de março de 2016.

Transcon

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE CONTAGEM / TransCon

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

AVISO Nº: 005/2017
Processo: Linha 570 - Cabral / Cidade Industrial via Metrô 
Interessado: Autarquia

Conforme determinação do DT procede a alteração de itinerário da linha 570 - Cabral / Cidade Industrial via Metrô com o seguinte itinerário: ... Av. João César de 
Oliveira, Av. Gal. David Sarnoff, Av. Dr. Antônio Chagas Diniz, Rua Osório de Morais, Av. Babita Camargos, Av. Gal. David Sarnoff, Av. Mal. Castelo Branco, Rua Delfim 
Moreira, Rua Mal. Costa e Silva, Rua Jequitibás, Rua dos Angicos, Av. José Faria da Rocha, Av. João César de Oliveira. ... seguindo seu itinerário normal.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE CONTAGEM / TransCon

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

AVISO Nº: 006/2017
Processo: Linha 474 - Chácara Santa Terezinha / Cidade Industrial via Metrô 
Interessado: Autarquia
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Conforme determinação do DT procede a alteração de itinerário da linha 474 - Chácara Santa Terezinha / Cidade Industrial via Metrô  com o seguinte itinerário: ... Rua 
Mal. Hermes da Fonseca, Av. Mal. Castelo Branco, Av. Babita Camargos, Rua Antônio Gonçalves Neto, Av. Dr. Antônio Chagas Diniz, Rua Osório de Morais, Av. Babita 
Camargos, Av. Gal. David Sarnoff, ...

Atos do Legislativo

Ata da 15º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete.  Aos vinte e três dias do mês de maio, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a décima quinta  reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador 
Daniel Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes.   Em seguida, o vereador Alex Chiodi  fez a leitura do 
Capítulo 6,  Versículos 5 a 11, narrado por São João, da Bíblia Sagrada. Na sequência,  foi executado o hino da cidade de Contagem. Logo após, foi votada e aprovada, 
sem ressalva, a ata da reunião anterior. Em seguida, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Diretoria Legislativa para as providências de praxe. 
Foram ainda, lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complemen-
tar nº 004/2017 – “Altera a Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Contagem, e dá outras 
providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 005/2017 – “Altera a Lei Complementar nº 065, de 07 de julho de 2009, que dispõe sobre 
o “Programa Minha Casa, Minha Vida em Contagem”, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 006/2017 – “Autoriza a 
instituição do Fundo Especial de Créditos Inadimplidos, inscritos ou não em Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Contagem – FECON, e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 005/2017 – “Altera a Lei nº 3.764, de 05 de novembro de 2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso da cor 
predominante da bandeira do Município, quando da pintura dos próprios municipais, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 
040/2017 – “Torna obrigatório avaliação anual do estado geral de saúde dos alunos dos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino, e dá outras providên-
cias”, de autoria do vereador 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); Projeto de Lei nº 041/2017 – “Dispõe sobre a publicação no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Contagem da relação de medicamentos existentes, faltantes, bem como do local onde encontrá-los e a previsão de recebimento dos mesmos na rede 
municipal de saúde, e dá outras providências”, de autoria do vereador 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); Projeto de Lei nº 042/2017 – Dispõe sobre  
instituição da meia entrada em casas de diversões instaladas no Município para professores da rede pública municipal e privada de ensino de Contagem, e dá outras 
providências”, de autoria do vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical); Projeto de Lei nº 043/2017 – Fica denominado Praça Geraldo Garcia Chiari, situada entre a 
Rua Humaitá, altura do nº 175, Rua Heliodora , altura do nº 40 e Rua Santa Terezinha, Bairro Darcy Vargas, neste município, de autoria do vereador Bruno Braga Batista 
(Bruno Barreiro).  Na terceira parte da reunião foram, votados e aprovados, os Requerimentos nºs 579 a 610/2017; Indicações nºs 845 a 884/2017; Moções nºs 068 a 
070/2017, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 582/2017 – Colocação de um poste de iluminação em todas as 
praças construídas na região da Vargem das Flores pelo Governo anterior, neste município, de autoria do vereador 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); 
Requerimento nº 583/2017 – Criação e instalação de um Parque Industrial na região da Vargem das Flores, neste município, de autoria do vereador 1º Secretário 
Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); Requerimento nº 610/2017 – Requer a instalação de câmeras de vigilância do programa “Olho Vivo” na Escola Municipal 
Senador José Alencar, bairro Sapucaias, neste município, de autoria do vereador Jair Rodrigues da Costa ( Jair Tropical). Solicitando a palavra, o vereador Alex Chiodi 
propôs o convite ao Secretário Municipal de Obras para prestar informações a respeito de algumas obras paralisadas na cidade, como por exemplo, a troca de 
lâmpadas de led da iluminação pública. Alex ainda questionou a obra de um viaduto, localizado na Avenida das Américas, que provavelmente não estaria com a sua 
altura adequada. Alex explicou que caminhões não estariam conseguindo passar sob o referido viaduto.  Esse vereador questionou se foi erro de projeto ou se seria um 
erro de engenharia.  Passando à discussão e votação de projetos, foi votado e aprovado, por unanimidade, em Turno Único, através de votação eletrônica, o Projeto de 
Resolução nº 016/2017 – que “Concede o diploma de mérito desportivo ao Senhor Carlos Junio Lopes Costa”, de autoria do vereador Bruno Braga Batista (Bruno 
Barreiro). Em seguida, foi pedido vistas, pelo vereador Alex Chiodi, ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2017 – que “Altera a Lei complementar nº 203, de 4 de abril 
de 2016, que reorganiza as gratificações que menciona, instituídas na Administração Direta e Indireta do município de Contagem, excetuando as gratificações 
específicas da área técnica de saúde, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Foi, ainda, votado e aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 
016/2017, que “Proíbe a identificação de veículos, documentos, material escolar e próprios municipais com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos 
que identifiquem gestão específica”, de autoria do vereador Marcos Vinícius Rangel Faria (Vinícius Faria). No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador 
Capitão Fontes discorreu sobre o projeto de lei, de sua autoria, que solicita a publicação no site da prefeitura municipal de Contagem da relação de medicamentos 
existentes, faltantes, bem como do local onde encontrá-los e a previsão de recebimento dos mesmos na rede municipal de saúde. Capitão Fontes falou da importância 
desse projeto para os usuários que precisam do serviço de saúde municipal de Contagem. Esse vereador, ainda discorreu sobre o novo laboratório que atua na cidade 
de Contagem. Ele esclareceu que é necessário  mais agilidade na liberação do resultado de exames dos pacientes que são atendidos nas UPAs. Enfatizou que a demora 
na divulgação do resultado dos exames, poderá levar o paciente ao risco de morte.  Outra questão de saúde discorrida por esse vereador, foi a necessidade de um 
médico nas escolas municipais a fim de atestar a saúde das crianças, para freqüentarem, com segurança, as aulas de educação física. O que foi corroborado pelo 
vereador Daniel (do Irineu). Em seguida, falou  o vereador Vinícius Faria que comentou sobre a UBS São Joaquim, na região do Ressaca,  que ainda  não estaria 
funcionando. De acordo com esse vereador, essa UBS foi inaugurada nos últimos dias da gestão do governo anterior, não havendo, portanto, tempo hábil para o 
funcionamento. Frisou que o  funcionamento dessa referida UBS, de acordo com o atual governo, estaria previsto para o mês de junho deste ano. Vinícius destacou que 
as UBS São Joaquim e Arpoador têm capacidade para atender três unidades de PSF (Programa de Saúde da Família). E, ainda possuem cadeiras odontológicas, salas de 
vacinas, salas de curativo, uma capacidade instalada para atendimento de até quinze mil pacientes.  Vinícius Faria disse da necessidade, urgente, do funcionamento da 
UBS São Joaquim, já que os atendimentos estão sendo feitos em uma casa alugada, sem as mínimas condições. A vereadora Silvinha parabenizou o colega e disse que é 
necessário convocar o secretário de saúde, a fim de que ele esclareça essa situação.  Falou, em seguida, o vereador José Antônio que comentou sobre a posição do 
Partido dos Trabalhadores em relação ao atual governo municipal de Contagem. De acordo com Zé Antônio, os dirigentes orientam os petistas a não ocuparem cargos 
na prefeitura e a atuarem como fiscalizadores do executivo municipal. E, ainda, segundo o Presidente Municipal do Partido dos Trabalhadores, José de Souza, a posição 
adotada pelo partido seria coerente com a sua trajetória de enfrentamento aos tucanos. Em seguida, o vereador José Antônio comentou sobre a sua participação na 4ª 
Marcha de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, realizada no dia 20 de maio do corrente. José Antônio lembrou que esse evento aconteceu devido a um 
projeto, de sua autoria, que decreta o feriado municipal, no dia dedicado à Consciência Negra, dia 20 de novembro, com a inclusão da atividade dessa marcha. De acor-
do com esse vereador, nesse evento, estiveram  presentes diversas autoridades, além dos senhores: Diego Moreno, Coordenador da Igualdade Racial, e James Rizo, 
Assessor de Gabinete do Prefeito. Demonstrando indignação, José Antônio disse que são cidadãos “forasteiros e paraquedistas”, uma vez que eles não permitiram a 
fala desse vereador no referido evento.  José Antônio acrescentou que, por ser oposição do atual governo, teria recebido insultos, provocações e agressões verbais. 
Repudiando com veemência, José Antônio teceu duras críticas a esses cidadãos, em especial, ao James que teria participado dos governos de Marília Campos e Carlin 
Moura. Falou, em seguida, o vice-líder de governo, vereador João Bosco que comunicou a todos da reunião agendada com o Secretário Municipal de Obras, Reinaldo 
Alves, na próxima segunda-feira, dia 29 de maio, às 10 horas, na sala da presidência. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 16ª Reunião Ordinária, prevista para o 
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dia 30 de maio, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes,  1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, 
discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 
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