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Atos do Executivo

DECRETO Nº 133, DE 28 DE JUNHO DE 2017 

Retifica o Decreto nº 5.308, de 01 de junho de 1992.

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 Fica retificado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora Jaime Coelho para Jaine Coelho no art. 1º do Decreto nº 5.308, de 01 de junho de 1992.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº  134 , DE  28 DE JUNHO DE 2017 

Altera o Decreto nº 546, de 07 de agosto de 2015 que dispôs sobre a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem - COMAC para o mandato 
2015/2017.

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 a 
Lei nº 2.570, de 17 de dezembro de 1993;

DECRETA:

Art. 1º O inciso X do art. 1º do Decreto nº 546, de 07 de Agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (…)

X - representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem – ACIC:

a) Titular: Fabiana Aparecida Garcia;

b) Suplente: Ubiratan Nogueira;”. (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 10 de junho de 2016.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de  junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 135, DE  28 DE JUNHO DE 2017 

Altera o Decreto nº 546, de 07 de agosto de 2015 que dispôs sobre a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem - COMAC para o mandato 
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2015/2017.

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 a 
Lei nº 2.570, de 17 de dezembro de 1993;

DECRETA:

Art. 1º. Os inciso X do art. 1º, Decreto nº 546, de 07 de Agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (…)

X - representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem – ACIC:

(...)

b) Suplente: Egmar Panta Pereira.”. (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 04 de agosto de 2016.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 136, DE 28 DE JUNHO DE 2017 

Altera o Decreto nº 546, de 07 de agosto de 2015 que dispôs sobre a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem - COMAC para o mandato 
2015/2017.

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 a 
Lei nº 2.570, de 17 de dezembro de 1993;

DECRETA:

Art. 1º Os incisos I, II, III, IV e V do art. 1º, Decreto nº 546, de 07 de Agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (…)

I - Presidente, função exercida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente: Wagner Donato Rodrigues;

II - representantes da Câmara Municipal de Contagem:

a) Titular: Vereador Eliel Márcio do Carmo – (Léo Motta);

b) Suplente: Vereador Itamar dos Santos da Silva – (Pastor Itamar);

III - representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

a) Titular: René Mendes Vilela;

b) Suplente: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva;

IV - representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU:

a) Titular: Luciane Mitraud Carvalho;

b) Suplente: Samantha Ursula Sant’Anna;”. (NR)
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2017.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 137, DE 28 DE JUNHO DE 2017

Dispõe sobre a composição do Conselho Fiscal da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - TransCon.

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 4.043, de 1º de novembro de 2006 e na Lei Complementar nº 068, de 22 de outubro de 2009;

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Fiscal da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TransCon, será composto pelos seguintes membros:

I - representantes da Administração Pública Municipal:

a) Marius Fernando Cunha de Carvalho, titular;

b) Beatriz de Oliveira Góes; suplente 

c) Reinaldo Alves Costa Neto, titular;

d) Luiz Otávio Caetano da Fonseca, suplente;

II – representantes da Sociedade Civil:

a) Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, titular;

b) Ronaldo Eustáquio Gomes Romero Junior, suplente;

III - representantes da Câmara Municipal de Contagem:

a) Vereador Rogério Braz de Almeida (Rogério Marreco), titular;

b) Vereador Arnaldo Luiz de Oliveira (Arnaldo Oliveira), suplente;

c) Vereador Jerson Braga Maia (Caxicó), titular;

d) Vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes), suplente.

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados pelo Conselho Fiscal da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 3º Ficam revogados o Decreto nº 1.892, de 24 de julho de 2012, o Decreto nº 222, de 29 de novembro de 2013 e o Decreto nº 302, de 1º de abril de 2014.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 138, DE 28 DE JUNHO DE 2017 

Altera o Decreto nº 656, de 22 de março de 2016, que constituiu o Conselho Municipal de Previdência de Contagem - CMP para o biênio 2016/2017.

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 disposições do artigo 22 da Lei Complementar nº 05, de 12 de julho de 2005 e do artigo 16 do Decreto nº 1.614, de 16 de junho de 2011;

DECRETA:

Art. 1º O inciso III do art. 1º do Decreto nº 656, de 22 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (…)
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III - Representante dos servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Educação:

a) Jacqueline Assis Correia de Moura Costa - titular;

b) Rodrigo Horta de Souza  – suplente.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de junho de 2016.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Controladoria 
Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 80, de 26 de junho de 2017.

O Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/015/2014, através da Portaria Nº 057 de 02 de abril de 2014, para apuração de irregularidades supostamente 
cometidas pela servidora ELAINE FLÁVIA DA SILVA, matrícula n° 199211-4, Técnico de enfermagem;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/029/2015, a SUSPENSÃO de 15(quinze) dias da servidora ELAINE FLÁVIA DA SILVA, matrícula n° 199211-4, Técnico de Enfermagem, com 
fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM - Nº 82, de 26 de junho de 2017.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/055/2015, através da Portaria Nº 107 de 22 de julho de 2015, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pelo servidor JOÃO BOSCO SETTE BICALHO JUNIOR, matrícula n° 0133405-7, Guarda Municipal;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
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RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/055/2015, a ABSOLVIÇÃO do servidor JOÃO BOSCO SETTE BICALHO JUNIOR, Mat- 0133405-7, Guarda Municipal, com fulcro no parágra-
fo único do artigo 139, da Lei Municipal n° 2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 28 de junho de 2017.

ONDE SE LÊ:

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).

LEIA-SE:

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 003/2013 – PA NÚMERO 299/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1081.04.123.0001.2011 – 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 E CORRESPONDENTES. R$ 1,15

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE HOME/OFFICE BANKING, INTERNET OU AUTO 
ATENDIMENTO. R$ 1,05
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ACIMA DE 3.000 (TRÊS MIL) GUIAS RECEBIDAS POR MÊS

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE CAIXAS, 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).
AS DEMAIS CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS.

Jáder Luis Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 28/06/2017

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 261/2014/SRP, PAC. 185/2014 ADESÃO 003/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONTRATADA: ALGAR MULTIMIDIA S/A
OBJETO: ALTERAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1091.04.126.0049.2351 – 33903933 – 010000
VALOR MENSAL: R$ 12.600,00
VALOR GLOBAL: R$ 226.800,00
VIGÊNCIA: DE 01/06/2017 ATÉ 31/11/2018
ASSINADO: 29/05/2017

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2014/LOCAÇÃO PA. 035/2014 DL. 014/2014
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCADOR: JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA DUARTE FILHO/ALZIRA RAMOS DE AGUIAR DUARTE
OBJETO: INCLUSÃO NO CONTRATO DO SUBITEM 11.3., NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DEMAIS FORMAS DE RESCISÃO; REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
DE R$ 700,00 (SETECENTOS) REAIS MENSAL, EQUIVALENTE A 46,66%; E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1101.08.122.0001.2296 – 33903614 - 010000
VALOR MENSAL: R$ 2.200,00
VALOR GLOBAL: R$ 26.400,00
VIGÊNCIA: DE 21/05/2017 ATÉ 20/05/2018
ASSINADO: 19/05/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017, PA. 033/2017 INEX. 006/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BATERIAS EM LÍTIO BLINDADA, RECARREGAVEIS, COMPATÍVEL COM A SPARK Z 2.0, COM TENSÃO DE SAIDA INICIAL DE 14,8V, 
TENSÃO DE CARGA DE 16,8V E AUTONOMIA DE 600mAh; E 50 (CINQUENTA) CARREGADORES PARA BATERIA DE LÍTIO BLINDADA, COMPATÍVEL COM A SPARK Z 2.0, 
COM TENSÃO INICIAL DE ENTRADA DE 5Vdc, TENSÃO DE SÁIDA DE 16,8v E CORRENTE DE CARGA DE 350 Ma, INDICADOR DIFERENCIADO PARA INFORMAR QUANDO A 
BATERIA ESTÁ CARREGANDO E CARREGADA, ENTRADA USB
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1171.06.122.0001.2021 – 33903026 - 010000
VALOR GLOBAL: R$ 61.162,50
VIGÊNCIA: DE 07/06/2017 ATÉ 06/12/2017
ASSINADO: 06/06/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2017, PA. 070/2017 PE. 025/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONTRATADA: SOLO NETWORK BRASIL S.A.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE CARÁTER PERPÉTUO LOTE UNICO – GRUPO B, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2017
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1091.04.126.0049.2351 – 44903900 - 010000
VALOR GLOBAL: R$ 1.851.152,66
VIGÊNCIA: DE 26/06/2017 ATÉ 26/06/2020
ASSINADO: 26/06/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017, PA. 070/2017 PE. 025/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
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CONTRATADA: SOLO NETWORK BRASIL S.A.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LOTE UNICO – GRUPOS A, B, C E D, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2017
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1091.04.126.0049.2351 – 33903999 – 010000 / 1091.04.126.0049.2351 – 33903942 – 010000 / 1091.04.126.0049.2351 – 33903934 - 
010000
VALOR GLOBAL: R$ 9.133.847,20
VIGÊNCIA: DE 26/06/2017 ATÉ 26/06/2020
ASSINADO: 26/06/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 28/06/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2017 “APOIO/PATROCINIO”, PA. 046/2017 INEX. 008/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
CONTRATADA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
OBJETO: PATROCINADORA À PATROCINADA, NO DESAFIO INTERNACIONAL DE JUDÔ EM CONTAGEM
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1021.27.812.0021.2320 – 33903999 - 010000
VALOR GLOBAL: R$ 450.000,00
VIGÊNCIA: DE 14/06/2017 ATÉ 26/06/2017
ASSINADO: 14/06/2017

AVISO DE SUSPENSÃO DA DATA DE ENTREGA E ABERTURA DE ENVELOPES

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009 /2017 – PROCESSO N° 027/2017 – EDITAL N° 013/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSI-
CAS.

Em função de necessidade de formulação de resposta à impugnação apesentada inerente ao Edital supra, fica suspensa a data para entrega e abertura dos envelopes 
referentes ao certame supra.

A resposta à impugnação será disponibilizada a todas as licitantes, sendo que o aviso concernente à licitação será republicado, abrindo-se novamente o prazo prescrito 
em Lei para entrega e abertura dos envelopes.

Contagem, 28 de junho de 2017.

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.022
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especificados, com base nos despachos exarados no Ofício nº 698/2017/GAB/SEDUC, e nos Termos de Compromisso por estes assinados:

 Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar da Flexibilização

Período

Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

ALINE ROCHA BORGES 01395749 Escola Municipal Maria do Amparo 13/06/17 11/07/17 13h às 17h30min

IVANILDA RODRIGUES DA SILVA 01244880
Escola Municipal Joaquim Teixeira 
Camargos 08/06/17 22/06/17 7h às 11h30min

JUSSARA CAETANO LEAL 01355097
Escola Municipal Professor Domin-
gos Diniz 12/06/17 08/07/17 13h às 17h30min

MAGDA LEAL SANTOS 01330523
Escola Municipal Joaquim Teixeira 
Camargos 08/06/17 21/12/17 13h às 17h30min



"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, 28 de junho de 2017 Página 8 de 23 Diário Oficial de Contagem - Edição 4135

MARIA GERALDA PEREIRA 01092975
Escola Municipal Professora Júlia 
Kubitschek de Oliveira 04/06/17 30/11/17 13h às 17h30min

SIMONE GAROFALO CARNEIRO 01454486
Escola Municipal Newton Amaral 
Franco 12/06/17 21/12/17 18h às 22h30min

VANESSA LUZ DE SALES 01392081
Escola Municipal Rita Carmelinda 
Rocha 06/06/17 23/12/17 13h às 17h30min

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em flexibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.037
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 
00567/2017/01A; 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 VERA LUCIA PEREIRA GONÇALVES, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico Superior de Edificações e Obras Publicas III, Nível VIII, 
Grau “N”, matrícula nº. 01118788, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 a 31 de julho 
de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.038
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. 10790/2017-01A; e conforme dispõe a Lei nº 2.073, de 1º (primeiro) de junho de 1990; CONCEDE a redução de jornada de traba-
lho, para 30 (trinta) horas semanais, à Servidora BETANIA SILVA ARAUJO OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Analista de TI, Nível XIV, Padrão “P15”, 
matrícula nº. 1428965, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 01 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.039
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 2014, 
devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; CONCEDE autorização para receber Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério 
– GDEM, para atuarem no Programa Mais Educação / Educação Integral, nos termos do paragrafo único do Artigo 1º da Lei Complementar nº 170, de 25 de junho de 
2014, aos servidores abaixo relacionados, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA PERÍODO

VALMA ALVES DA SILVA 01354708 01/01/17 a 30/04/17

DULCINMARA REZENDE ANASTÁCIO 1456098 14/02/17 a 31/03/17

CELI MARIA FERREIRA DALCANTARA 1095044 01/02/17 a 26/03/17

MARIA MARTINS DE AMORIM 1331503 01/02/17 a 26/06/17
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CLELIA MARIA DE LACERDA R. PICININ 1173673 01/02/17 a 26/03/17

SILESIA MARIA RODRIGUES SILVA 01351555 01/02/17 a 28/02/17

RONAN GOMES 01281662 01/01/17 a 31/03/17

JOEL LUCAS DE SOUZA 01397385 01/02/17 a 28/02/17

ADRIANA APARECIDA PALMEIRAS PINAL 01274089 01/01/17 a 31/05/17

LUIZ FERNANDO COSTA 01119733 01/01/17 a 31/05/17

GHISENE SANTOS A. GONÇALVES 1285102 24/01/17 a 04/04/17

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.040
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 
09788/2017/01A; 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, ao servidor LUCIANO JOSE SANTANA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica Peb2, Nível XIIIA, Padrão “P13”, matrícu-
la nº. 01282758, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.041
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; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 08807/2017-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, pelo período de 
1º (primeiro) de setembro de 2017 a 31 de outubro de 2019, a Servidora RAPHAELLA MARIANO DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Nutricionista 
Escolar, Nível XII, Padrão “P1”, matrícula nº. 01452874, lotada na Secretaria Municipal de Educação, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do 
Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.044
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; RETIFICA no Ato Administrativo nº 20.026, datado de 23 de junho de 2017, no tocante ao 
nome da servidora designada para o exercício da respectiva Função de Confiança de Assessor Educacional, FC-5, CFC 210, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...]JACQUELINE VIEIRA PINTO COELHO [...]”.
Leia-se: “[...]JACQUELINE ASSIS CORREIA DE MOURA COSTA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.045
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Atendimento - Administração Regional Vargem das Flores, Nível III, CPC-334, a servidora IZABEL 
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CRISTINA DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 28 de junho de 2017.
Art.2º NOMEAR para cargo de provimento em comissão de Gerência de Atendimento - Administração Regional Vargem das Flores, Nível III, CPC-334, o servidor ELTON 
MARCIO DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 28 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.046
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionado, com base nos despachos exarado no Ofício nº. 
759/2017/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Local A partir de:

CELIA VIANA ALVARENGA 01161578 Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida 21/06/2017

IRENE FILOMENA DE CAMPOS PEREIRA 01125555
Escola Municipal Carlos Drummond de 
Andrade 24/05/2017

SIMONE GAROFALO CARNEIRO 01454486 Escola Municipal Newton Amaral Franco 15/06/2017

IVAN CARLOS FERREIRA 01136239
Escola Municipal Dona Cordelina da Silveira 
Mattos - Anexo I - Monteiro Lobato 05/06/2017

PATRICIA DE SOUZA LACERDA 01428930 CEMEI Cândida Ferreira 19/05/2017

VIRGINIA MARIA FERREIRA LEITE 01293156 CEMEI Jardim Laguna 24/06/2017

MARCIA EMILIA MARQUES C. BATISTA 01412554
Escola Municipal Coronel Joaquim Antônio 
da Rocha 22/06/2017

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.047
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especificados, com base nos despachos exarados no Ofício nº 760/2017/GAB/SEDUC, e nos Termos de Compromisso por estes assinados:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar da Flexibilização

Período

Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

ALESSANDRA CRISTINA DE AN-
DRADE 01279650

Escola Municipal Professora Júlia 
Kubitschek de Oliveira 17/06/17  16/07/17 13h às 17h30min

ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 01204552
Escola Municipal Professora Júlia 
Kubitschek de Oliveira 26/06/17 22/12/17 7h às 11h30min

CLAUDIA BERTINI BOAMARCHA 21394246
Escola Municipal Nossa Senhora 
Aparecida 13/06/17 09/12/17 7h às 11h30min

DIRCE FERREIRA XAVIER SILVA 01284807

Escola Municipal Jenny de An-
drade Faria

23/06/17 30/06/17 13h às 17h30min
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EDSON DE SOUSA OLIVEIRA 01389471
Escola Municipal do Bairro 
Tropical 12/06/17 26/07/17 7h às 11h30min

EUNICE INACIA CARVALHO 01334774
CEMEI Cândida Ferreira

14/06/17 23/06/17 7h às 11h30min

EUNICE INACIA CARVALHO 01334774
CEMEI Cândida Ferreira

26/06/17 15/07/17 7h às 11h30min

IRENE FILOMENA DE CAMPOS 
PEREIRA 01125555

Escola Municipal Carlos Drum-
mond de Andrade 24/05/17 21/12/17 13h às 17h30min

MARIA CRISTINA DE SOUZA 
BARBOSA 01446106

Escola Municipal Vasco Pinto da 
Fonseca 16/06/17 30/06/17 13h às 17h30min

MONICA CRISTINA PINTO BELICO 01214612
Escola Municipal Carlos Drum-
mond de Andrade 20/06/17 19/07/17 7h às 11h30min

PATRICIA DE SOUZA LACERDA 01428930
Escola Municipal Coronel Joa-
quim Antônio da Rocha 07/06/17 15/06/17 13h às 17h30min

SARA DE SALLES MUNIZ ALVES 01299529
Escola Municipal Newton Amaral 
Franco 19/06/17 21/06/17 13h às 17h30min

SARA DE SALLES MUNIZ ALVES 01299529
Escola Municipal Newton Amaral 
Franco 22/06/17 24/06/17 13h às 17h30min

SARA DE SALLES MUNIZ ALVES 01299529
Escola Municipal Newton Amaral 
Franco 26/06/17 21/12/17 13h às 17h30min

SILVA MARIA FERNANDES 21084239
Escola Municipal Dora de Mattos 
- Anexo Vinicius de Morais 19/06/17 29/06/17 13h às 17h30min

SONIA MARIA DE AQUINO BALBINO 01293237
Escola Municipal Newton Amaral 
Franco 17/06/17 22/12/17 18h às 22h30min

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em flexibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Fazenda

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da 
Receita, situado à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Adminis-
trativa, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Eliane dos Santos Nogueira com as presenças dos seguintes membros 
componentes da Câmara: o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia e o Sr. Ivo Alexandre de Souza, suplente do Sr. Marco Aurélio 
Figueiró de Lourdes, que não pode comparecer. Após uma breve introdução do Presidente da Junta de Recursos Fiscais, Sr. Carlos Carlini Pereira, acerca do funciona-
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mento desta Junta aos novos membros, entrou em pauta o processo Nº 2016050311173924– JPS PARTICIPAÇÕES S/A, recurso voluntário com pedido de não incidência 
do ITBI - “Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos”, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso voluntário 
e negou-lhe provimento mantendo a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de não incidência do ITBI sobre a pretensa incorporação 
de imóvel em realização de capital, de índice cadastral nº 08.706.1700.000, com fundamento no §1º do artigo 71-B do Código Tributário do Município de Contagem, 
configurada a preponderância da atividade imobiliária Colocado em votação, o voto do Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Prosseguindo a sessão entrou em pauta o processo Nº: 2017041216120112 – FILIPE MARQUES FERREIRA, recurso voluntário com pedido de revisão do valor 
da base de cálculo do ITBI – “Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos”, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do 
recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que concluiu pelo indeferimento do pedido de revisão da base de cálculo do ITBI, 
com fundamento no §1º do artigo 71-P do Código Tributário do Município de Contagem. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos Srs. Leon-
ardo Amorim Carlos de Souza e Ivo Alexandre de Souza. O Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia discordou do voto, alegando que, a seu ver, a avaliação do imóvel pelo 
Município ficou acima do valor de mercado, tendo em vista as avaliações de imobiliárias anexadas aos autos, o que foi tomado a termo pela Secretaria. Por três votos a 
um, venceu o voto da relatora, tendo sido mantida a decisão de primeira instância. Prosseguindo a sessão, entrou em pauta o processo Nº 16153/2016-02A – ALES-
SANDRA FERNANDES RODRIGUES, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que, em reexame necessário, manteve a decisão de primeira instância de pro-
cedência do pedido de restituição do valor pago antecipadamente de ITBI - “Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos”, em razão da 
não concretização da transação relacionada ao imóvel de índice cadastral nº 08.810.0627.005. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 01242/2016-02A – IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR, recurso voluntário 
contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e taxas incidentes sobre 
o imóvel alugado pela entidade de índice cadastral nº 08.021.0355.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso voluntário 
e reformou a decisão anterior reconhecendo a isenção pretendida diante das provas acostadas aos autos. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua 
Presidente, por sua Secretária titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. Contagem, 14 de junho de 2017. PAR-
TICIPANTES DA SESSÃO-          FLÁVIA DE AGUIAR LAGE-PRESIDENTE - ELIANE DOS SANTOS NOGUEIRA-SECRETÁRIA-IVO ALEXANDRE DE SOUZA-LEONARDO AMORIM 
CARLOS DE SOUZA-RICARDO ALUÍSIO MACHADO MAIA

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

217ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC DE 2017

DATA: 10-07-2017
HORA: 9:00 Horas

LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais.

O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Wagner Donato Rodrigues, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o dispos-
to no Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993, convoca os membros efetivos e suplentes para a 217ª Reunião Ordinária do COMAC, no dia 10 
de julho de 2017, às 9:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem. 

Pauta:

1. Aprovação da Ata da 216ª Reunião Ordinária do COMAC.
2. Danúbio Indústria e Comércio Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 8531/01-15.
3. Quimicom Indústria e Comércio Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação corretiva. Processo Nº 8803/01-16.
4. Elasa Elo Alimentação S/A. - Julgamento do pedido de prorrogação de prazo de condicionantes do Certificado LO Nº 06/08-1. Processo Nº 7666/01-14.
5. EPS Sistemas Construtivos Ltda. - EPP - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 8562/01-15.
6. Auto Posto das Alturas Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo   Nº 8516/01-15.
7. Tecnowatt Iluminação Ltda. - Julgamento do pedido de Revalidação de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 7146/01-13.
8. Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.

Atenciosamente,

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

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 057/2017 - PAC Nº. 091/2017

OBJETO: Contratação Emergencial da associação Santa Casa da Misericórdia de Belo Horizonte , inscrita no CNPJ sob o nº 17.209.891/0001-93, para prestação de servi-
ço de ANALISES CLINICAS da rede publica municipal, de acordo com o plano operativo e a legislação do sistema de saúde único – SUS/Contagem, com fulcro no inciso 
IV, do artigo 24, da lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339039 36 CR 830/831/1289/SER CRIADO 214801/214901/212317/010200

DESPACHO:
Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE , inscrita no CNPJ nº. 17.209.891/0001-93, no valor total de R$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE REAIS).

Publique – se. 

Contagem, 08 de Maio de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 079/2017 - PAC Nº. 127/2017

OBJETO: Aquisição de 07 (sete) Headsets com telefone para atender a Diretoria de Regulação/CEAPS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 449052 03 CR 851 214901

DESPACHO:
Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
-DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº. 05.549856/0001-34, no valor total de R$ 1.029.000 ( Mil e Vinte e Nove Reais).

Publique – se. 

Contagem, 22 de Junho de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2017 PAC. 066/2017 – DISP 045/2017
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: Contratação emergencial pelo período de 90 (noventa) dias, com base no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8666/93, visando à contratação de empresa para 
prestação de Serviços de Locação de (03) três Equipamentos de Anestesia para atender ao Centro Cirúrgico e Obstétrico e Complexo Hospitalar.
 VALOR:  R$ 87.750,00 ( Oitenta e sete mil setecentos e cinqüenta reais) – Vigência: de 90 (noventa) dias - Tendo seu início em 05/05/2017 e findando em 02/08/2017. 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo especificadas, no orçamento para o corrente exercício: 
1113.1.10.301.0056.2333; Natureza da despesa: 33903 12; Fonte de recursos: 214901 CR 831. ASSINADO: 05/05/2017
Esta publicação retroage os efeitos da data de assinatura do contrato.
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2017 PAC. 031/2017 – DISP 057/2017
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato a contratação EMERGENCIAL da Associação Santa Casa da Misericórdia de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.209.891/0001-93, para prestação de serviços de ANÁLISES CLÍNICAS da rede pública municipal, de acordo com plano operativo e a legislação do Sistema Único de 
Saúde - SUS/Contagem, com fulcro no Inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 
VALOR:  R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) – Vigência: 180 (cento e oitenta) tendo seu início em 09/05/2017 e findando em 04/11/2017. 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo especificadas, no orçamento para o corrente exercício: 
11131. 10-302-0056-2326 339039 36 CR 830/831/1289/SER 214801/214901/212317/010200
ASSINADO: 09/05/2017

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 060

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 28/06/2017 a 03/07/2017 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.

Auxiliar de Saúde Bucal 40 horas –  12º Classificado
Cirurgião Dentista 1º Classificado – ( Deficiente)

Contagem, 22 de junho de 2017.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria adjunta executiva  de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 061

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 28/06/2017 a 01/07/2017 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 Raio X – 3º ao 5º Classificado

Contagem, 27 de junho de 2017.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria adjunta executiva  de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 062

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 28/06/2017 a 01/07/2017 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.

Assistente Administrativo – 45º ao 47º Classificado
Terapeuta Ocupacional – 14º  ao 15º Classificado
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Auxiliar de Saúde Bucal 40 horas – 12º ao 14º Classificado
Cirurgião Dentista da Família – 10º ao 11º  Classificado
Enfermeiro da Família  –  57º   Classificado

Contagem, 28 de junho de 2017.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria adjunta executiva  de Saúde 

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

PORTARIA Nº 8.003, de 22 de junho de 2017.

Dispõe sobre a cessão de servidor para o Tribunal Regional Eleitoral e dá outras providências

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições lhe conferidas pela Lei Complementar nº 197, de 22 de 
dezembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1° - CEDER ao Tribunal Regional Eleitoral, à disposição para 313ª Zona Eleitoral de Contagem a servidora Elisangela Marcia dos Santos, matrícula 172082, com ônus 
para a FAMUC, no período de 03 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 22 de junho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Fundac

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 DO COMPAC
Ao décimo nono dia do mês de abril de 2017, às 9 horas, reuniram-se no auditório da casa azul de Contagem os membros do Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural (COMPAC), Paulo Antônio da Costa Prado, presidente do (COMPAC); Alex Levy Ferreira, representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (SMDU); Daniel Juvêncio Soares dos Santos, titular, representante da Cultura Popular; Isa Maria Marques, titular, representante do Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, titular, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Seção 
Contagem); Flávia de Oliveira Pinto Lara, suplente, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Seção Contagem); João Flores Alkmim suplente represen-
tante Fundac; Juliana Madureira Ambires, suplente representante da Procuradoria-Geral do Município; Marcos Antônio Botelho Niemann, titular representante 
Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade; Mario Fabiano da Silva Moreira, suplente representante da Fundac; Marília Palhares Machado titular, representante 
titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG); Nádia Pereira Daian, titular representante da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão – SEPLAN; River Júnior Bessa Soares, titular, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (Acic); Thomaz Braga, titular, 
Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (Fundac)  e os convidados, Renato Soares de Melo, representante da 
(Renato Melo Arquitetura); Renata Lafetá Lourenço Pereira, representante da (Renato Melo Arquitetura); Felipe Silva de Araújo representante da (Construtora Matos); 
Daniela Graciere Feitosa Diniz representante da Fórum Popular de Cultura.;Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, representante da Coordenadoria de Políticas 
de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Nélio Murilo Sanches, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e 
Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Leandro Freitas estagiário da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural (Fundac); 
Victor Luiz Magalhães Pinho Gandra, estagiário da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural (Fundac) totalizando 14 (quatorze) conselheiros, sendo 
9 (nove) titulares e 5 (cinco) suplentes e ainda 8 (quatro) convidados, estando o quórum completo, depois de serem os conselheiros e requerentes convocados por 
comunicado, via correio eletrônico. Iniciou-se então a reunião, com a seguinte pauta: Informes: - 1ª. Casa da Cultura. 2ª.Largo do Rosário. Pontos de pautas. 1ª. 
Transplante da jabuticabeira da Av. Olímpio Garcia, 472 - Cidade Jardim Eldorado. 2ª. Construção Rua Ana Aleixo, 75 – Centro. 3ª. Declaração para os moradores dos 
Arturos – Cemig/Copasa. 4ª.Aprovação do plano de Aplicação de 2017. O conselheiro Tomaz Braga cumprimentou a todos e leu o primeiro informe que se refere ao 
plano de restauro, aprovado para a Casa da Cultura Nair Mendes.  O conselheiro Thomaz Braga explicou aos demais conselheiros que houve um erro no procedimento 
de licitação para a contratação da empresa, para fazer o restauro da casa, pois a empresa vencedora não possuía especialização em restauro e no seu corpo técnico não 
havia um profissional especializado em restauro. O conselheiro Thomaz Braga explicou que no dia 02 de janeiro foi dada a entrada de um agravo de instrumento, e que 
está sendo aguardada uma decisão, e que antes que saia essa resposta a obra continua embargada, e, por hora, é necessário aguardar essa decisão. O conselheiro 
Thomaz Braga leu o segundo ponto de pauta, que se refere ao Largo do Rosário e explicou aos demais conselheiros que se trata de um projeto de uma casa inventaria-
da pelo município de Contagem, que foi demolida de forma criminosa e estava abandonada e teve sua restauração determinada pelo Ministério Público de Minas 
Gerais e pelo Compac. O conselheiro Thomaz Braga passou a palavra para Alexandra Ponsá, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio 
Cultural (Fundac), que esclareceu que o projeto passou pelo conselho e foi aprovado, porém, em visita feita à obra, foi constatado que havia diferenças entre o projeto 
apresentado e aprovado, e o que estava sendo executado. O conselheiro Alex Levy disse que foi feita uma reunião com o proprietário e mostrado a ele os pontos que 
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não estavam de acordo com o projeto apresentado e que nesta reunião o proprietário se comprometeu a fazer as alterações e seguir o projeto de acordo com o original 
apresentado e aprovado pelo conselho. O conselheiro Thomaz Braga passou a palavra à Daniela Graciere Feitosa Diniz, representante do Fórum Popular de Cultura, que 
solicitou espaço para dar um informe e pedir um esclarecimento. Daniela Graciere Feitosa Diniz informou sobre uma edificação que estava sendo destelhada, na rua 
Manoel Pinheiro Diniz, ao lado do nº 411. O conselheiro Thomaz Braga disse que seria averiguado tal fato e traria esclarecimentos na próxima reunião. Daniela Graciere 
Feitosa Diniz questionou sobre a forma de divulgação da eleição de conselheiros e sobre as ações do Conselho, pois sente falta de divulgação e clareza nas informações, 
para que ela e outras pessoas da comunidade possam participar de forma mais ativa. O Presidente do Compac Paulo Prado, disse que será dada mais transparência aos 
assuntos referentes ao Compac. Daniela Graciere perguntou sobre solicitação de tombamento que ela apresentou no Compac. Alexandra Ponsá informou que foi 
acatada a solicitação, determinando o início dos estudos para tombamento. O conselheiro Thomaz Braga leu o 1º ponto de pauta, que se refere ao transplante da 
jabuticabeira da Av. Olímpio Garcia, 472. O conselheiro Thomaz Braga passou a palavra ao representante da empresa Felipe, que explicou aos demais conselheiros a 
situação do transplante da jabuticabeira. O representante da empresa Felipe Araújo, explicou, primeiramente, que o projeto foi protocolado no CONPARQ e que o órgão 
solicitou a autorização do COMPAC. A empresa Vila Velha Empreendimentos e Participação contratou uma outra empresa que atestou a integridade e saúde da 
jabuticabeira, atestando que ela está em condições de ser transplantada, e que a mesma será transplantada para o próprio terreno, porém sendo retirada dos fundos 
do terreno, e transplantada para frente do terreno. O conselheiro Marcos Antônio Botelho, perguntou se no processo havia um parecer do Conparq. Alexandra Ponsá 
disse que sim e o conselheiro solicitou o mesmo para fazer uma verificação. O conselheiro River Júnior, perguntou ao representante da empresa qual seria a contraparti-
da mediante o transplante da jabuticabeira, e também se disse preocupado com a saúde e garantias de que essas jabuticabeiras, após serem transplantadas, permane-
ceriam vivas e saudáveis e questionou como é o processo de fiscalização das jabuticabeiras transplantadas em Contagem. A representante da Coordenadoria de 
Políticas de Memória e Patrimônio Cultural (Fundac), Alexandra Ponsá, explicou que o COMPAC fiscaliza o transplante, exigindo relatórios trimestrais, minimizando 
assim a chances da perda das jabuticabeiras transplantadas. O conselheiro Thomaz Braga colocou em votação a aprovação do transplantio da jabuticabeira. O 
conselheiro Felipe Bicalho salientou a importância dos relatórios para o acompanhamento do processo de transplante. Todos os conselheiros presentes votaram a favor. 
A conselheira Marília Palhares Machado lembrou a todos de uma decisão do COMPAC feita em observância ao regimento que todo empreendimento a ser apresentado 
ao COMPAC para aprovação será precedido de uma análise de um conselheiro eleito relator para que a análise dos demais conselheiros na reunião COMPAC seja feita 
de forma mais aprofundada e segura. O conselheiro Thomaz leu o 2º ponto de pauta, que se referia à Construção Rua Ana Aleixo, 75 – Centro. O conselheiro Thomaz 
Braga passou a palavra ao representante da empresa Áquila Empreendimentos Imobiliários Ltda Renato Amorim, que deu início a apresentação do projeto. O 
representante da empresa Renato apresentou aos demais conselheiros a localização do empreendimento, sua tipologia e seu uso de acordo com estudos de mercado 
feito pelos proprietários do empreendimento. De acordo com Renato, embora ainda não houvesse sido solicitado a foto inserção, era de conhecimento da empresa que 
a mesma seria solicitada pelo COMPAC, e que a empresa tomou decisão de adiantar o processo, apresentando assim uma foto inserção, com vista do fórum direciona-
do no sentido igreja Matriz. Alexandra Ponsá, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural –  (Fundac) explicou que, como houve o 
período de mudança na gestão do município, os trabalhos junto ao conselho só foram retomados no mês de abril/2017 e que por isso não houve tempo hábil para 
solicitação de novas fotos inserção do projeto antes da reunião, e que embora tenha sido de grande valia a apresentação da foto inserção feita pelo empreendedor, era 
necessário que fossem feitas mais fotos, de acordo com pontos de visadas estipulados pelo corpo técnico do conselho. O conselheiro Alex Levy, explicou ao represen-
tante da empresa Renato, que devido ao fato de alguns membros do conselho não serem do setor da construção, eles poderiam não conseguir compreender o impacto 
visual que a edificação poderia causar no entorno. A conselheira Isa Maria Marques informou que além da existência da igreja matriz, havia três casas inventariadas na 
esquina da quadra onde o empreendimento será implantado e que por isso seria  de suma necessidade a análise do projeto pelo corpo técnico, para serem estipulados 
os pontos de visada das fotos-inserções, a fim de que todos os conselheiros possam ter segurança para votar o projeto. O Conselheiro Felipe perguntou sobre o motivo 
das casas serem inventariadas, a representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural (Fundac), Alexandra Ponsá, esclareceu que as mesmas 
fazem parte da memória ferroviária. O conselheiro Thomaz Braga, explicou ao representante da empresa, que o corpo técnico definirá essas fotos-inserções, para serem 
apresentadas novamente em uma reunião extraordinária que acontecerá 26/04/2017. Todos os conselheiros concordaram. O conselheiro Thomaz Braga leu o terceiro 
ponto de pauta, que se referia a Autorização para os moradores da Comunidade dos Arturos – Cemig/Copasa. O conselheiro Thomaz Braga explicou aos demais 
conselheiros que existem construções de novos imóveis de maneira desorganizada, dentro da comunidade dos Arturos, e que constantemente está recebendo 
solicitações de moradores para novas construções. A representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural (Fundac), Alexandra Ponsá disse 
que na sua opinião seria importante a criação de diretrizes para novas construções, próximas a pontos importantes dentro da comunidade, e sugeriu a possibilidade de 
ser feito um zoneamento e criadas diretrizes para futuras construções nessas áreas. O conselheiro Alex Levy sugeriu que fosse tentado um contato com a escola de 
Arquitetura da UFMG, com o objetivo de se elaborar um plano diretor para a comunidade. O Conselheiro João Flores Alkmim, disse que é importante que se consulte o 
Iepha e que seja construída uma proposta única. De acordo com o conselheiro Thomaz Braga, embora se sensibilizasse com a questão social e do direito a moradia, 
como representante da Coordenadoria, também é seu dever proteger o bem registrado como Patrimônio Cultural Imaterial do Município e que dessa forma não 
poderia autorizar tais construções que pudessem vir a descaracterizar o bem. A conselheira Isa se manifestou a favor dessa postura, dizendo que em sua opinião, 
primeiramente, deveria ser consultado o IEPHA, já que o bem é Registrado em nível estadual sendo discutidas essas diretrizes para novas ocupações dentro da 
comunidade. A conselheira Marília Palhares se manifestou-se a favor dessa discussão em função de definir diretrizes para futuras construções, garantindo assim o bem 
registrado. O conselheiro Thomaz Braga explicou que após o encaminhamento ser apresentado, seria então marcada uma reunião para melhor discussão do assunto 
com o Comitê de Salvaguarda do bem registrado. Todos os conselheiros decidiram por unanimidade pela não emissão das certidões até que sejam definidas diretrizes 
para o patrimônio registrado na modalidade Lugar. O conselheiro Thomaz leu o 4ª ponto de pauta, que se refere à aprovação do plano de Aplicação do Fumpac de 
2017. O conselheiro Thomaz passou a palavra a representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundac Alexandra Ponsá, que explicou 
aos demais conselheiros que é feito anualmente o plano de aplicação. Esse plano é apresentado no início do ano para os conselheiros aprovarem como e em que será 
utilizada a verba do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural – Fumpac. No final do ano, é feito um relatório das ações desenvolvidas segundo esse plano acompanha-
do de todas as notas fiscais, e justificativas do que foi aplicado, o que, até aquela data não havia sido feito. Esse ato compõe um relatório que é enviado para o IEPHA, 
para o exercício do ICMS Cultural. A representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Alexandra Ponsá, apresentou os valores que estão 
na conta do Fundo e explicou que no Plano que seria votado existem os itens que serão custeados pelo Fundo, e que alguns destes itens já possuem valores definidos e 
outros possuem somente uma estimativa de custos. Quando da finalização da planilha, cada um desses itens com seus respectivos custos, será apresentado novamente 
ao conselho para aprovação e que poderão ser inseridos novos itens ao longo do ano a partir dos depósitos feitos na conta exclusiva do Fundo. Informou ainda que 
todo o valor do repasse mensal do ICMS cultural de 2017 está sendo depositado neste Fundo. A representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio 
Cultural – Fundac, Alexandra Ponsá apresentou os conselheiros o Plano de Aplicação para o ano, especificando cada ponto. A conselheira Marília Palhares, disse que é 
uma boa ideia serem definidas rubricas, para que haja posteriormente a aprovação dos valores e onde serão aplicadas. O Conselheiro João Flores Alkmim, apresentou 
um dos pontos do plano, que é o edital para aquisição de acervo para a Casa de Cultura – Museu Histórico de Contagem e outros equipamentos culturais. A conselheira 
Isa Marques disse que é favorável, desde que sejam apresentados os valores ainda não especificados. A conselheira Marília Palhares Machado disse que é importante 
que no edital esteja especificada a característica dos acervos a serem adquiridos e que no corpo de jurados tenha um historiador que conheça profundamente o 
município de Contagem para evitar aquisição de acervos desvinculados do tema dos espaços de cultura e da sua finalidade educacional. O Conselho aprovou por 
unanimidade o Plano de Aplicação de 2017. O conselheiro Thomaz Braga agradeceu a presença de todos e não tendo mais nada a se tratar, encerrou a reunião do 
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - COMPAC, e eu, Leandro Freitas lavrei e assinei esta ata.

Alex Levy Ferreira
Daniel Juvêncio Soares dos Santos
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho
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Flávia de Oliveira Pinto Lara
Isa Maria Marques de Oliveira
João Flores Alkmim
Juliana Madureira Ambires
Liliam Daniela dos Anjos
Marcos Antônio Botelho Niemann
Mario Fabiano da Silva Moreira
Marília Palhares Machado
Nádia Pereira Daian
River Júnior Bessa
Paulo Antônio da Costa Prado
Thomaz dos Mares Guia Braga

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2017 DO COMPAC
Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de 2017, às 9 horas, reuniram-se no auditório da casa azul, do Centro Cultural Francisco Firmo de Matos Filho, localizado na Rua 
Francisco Miguel, nº 120, bairro Centro, Contagem/MG, os membros do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (COMPAC), Thomaz dos Mares Guia Braga 
representante titular da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Alex Levy Ferreira, representante 
titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU); Isa Maria Marques, titular, representando o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais (Iepha-MG); João Flores Alkmim suplente representante da Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Felipe Gonçalves de Moura Bicalho representante 
titular representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Seção Contagem); Paulo Roberto Agostini Filho titular representante da Procuradoria-Geral do 
Município; Mario Fabiano da Silva Moreira, suplente representante da Fundação Cultural de Contagem (Fundac).; Marília Palhares Machado titular, representante titular 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG); River Junior Bessa Soares, suplente, representante da Associação Comercial e Industrial de 
Contagem (Acic),e os convidados, Renata Lafetá Lourenço Pereira, representante da Renato Melo Arquitetura; Marcela Donato representante da Renato Melo 
Arquitetura; Dayane Santos Coelho representante da Paróquia Nossa Senhora do Rosário; Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, geógrafa e representante da 
Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Nélio Murilo Sanches, representante da Coordenadoria de 
Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Aluízio André Lima representante da (Construtora M.M Pereira; Antônio Pereira 
representante da (Construtora M.M Pereira); Sabrina Araújo Lima representante da (AP Ponto Construção Incorp.); Luciana Corsini representante da  (AP Ponto 
Construção Incorp.); Renato Melo representante da (Renato Melo Arquitetura); Nariângela da Silva do Nascimento, estagiária da Coordenadoria de Políticas de Memória 
e Patrimônio Cultural (Fundac); Victor Luiz Magalhães de Pinho Gandra, estagiário da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural (Fundac); totalizan-
do 9 (nove) conselheiros, sendo 6 (seis) titulares e 3 (três) suplentes e ainda 8 (oito) convidados, estando o quórum completo, depois de serem convocados por 
comunicado, via correio eletrônico. Iniciou-se então a reunião, com a seguinte pauta: Informes: - O conselheiro Thomaz Braga cumprimentou a todos e leu o primeiro 
informe que se refere ao projeto do Guarda-Corpo, foi encaminhado um ofício solicitando um prazo maior para a apresentação do projeto do Guarda-Corpo, para que 
fosse apresentado ao conselho na próxima reunião ordinária do COMPAC, que acontecerá no dia dez de maio de dois mil e dezessete. O conselheiro Thomaz Braga 
então leu o segundo informe que trata de uma denúncia do perecimento de cinco árvores Jabuticabeiras, localizadas na Praça da Jabuticaba, todas em linha, que estão 
secas e vindo a morrer. Há suspeita de envenenamento das Jabuticabeiras. Foi informado então, pelo conselheiro Thomaz Braga que o caso foi encaminhado para o 
CONPARQ para que o órgão realize uma visita técnica e encaminhe um laudo, para saber o que ocorreu. O conselheiro Felipe Bicalho disse que não há como, em caso 
de envenenamento, comprovar quem  foi, ou são os responsáveis. Ficou definido que será enviado ao Conparq, devendo o  Compac esperar a resposta. O terceiro 
informe foi levado  ao conselho pela  integrante da equipe técnica Alexandra Ponsá, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – 
Fundação Cultural de Contagem (Fundac). O informe trata de um terreno próximo a BR 040, localizado próximo a sítios arqueológicos. Neste terreno está  acontecendo 
um movimento de terras e supressão de árvores, sem a comunicação do COMPAC. Alexandra Ponsá disse que a área fica próxima aos sítios arqueológicos registrados no 
Iphan, dentro do terreno da Ello Participações Ltda. Disse também que em maio de 2016, foram enviados ofícios às  Secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(SEMAS), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Fundação de Parques e Jardins de Contagem (Conparq) e Conselho de Meio Ambiente de Contagem 
(COMAC), informando sobre a situação e solicitando que todos os projetos de empreendimentos propostos para a área devem ser enviados para apreciação do 
Compac. O conselheiro Alex Levy Ferreira ressaltou que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade notificou a empresa e embargou obra do Secon, 
justamente por existirem sítios arqueológicos na área da  APP, ou seja a empresa Ello Engenharia já estaria ciente de que não deveria haver nenhuma supressão ou 
movimentação na área. Alexandra Ponsá informou que a Ello Engenharia contratou o estudo arqueológico e não pode alegar desconhecimento do fato, ficando então 
resolvido que esse será um ponto para a próxima reunião do COMPAC. Foi então passado para todos os presentes os informes necessários e o conselheiro Thomaz 
Braga deu início  às pautas propostas. A primeira pauta da reunião, foi a proposta de formação de um grupo de trabalho que acompanhará as obras que estão sendo 
finalizadas do Museu do Trabalhador. Esse grupo de trabalho trará para o conselho todas as informações necessárias para o recebimento da obra pelo município. O 
conselheiro Thomaz então perguntou para o conselho quem se candidataria para esse grupo de trabalho. Foram escolhidos os representantes do conselho, o 
conselheiro Alex Ferreira, a conselheira Marília Machado, o conselheiro Mário Moreira, o conselheiro Thomaz Braga e o conselheiro Felipe Bicalho, destacando-se que o 
grupo vai apenas vistoriar a finalização das obras do Museu do Trabalhador para trazer as informações para que o conselho possa votar e discutir o que for necessário. 
O conselheiro Thomaz prosseguiu com a reunião e foi pautado o segundo item. O segundo item da pauta era um projeto de um prédio comercial, localizado na rua 
Ana Aleixo, próxima ao Fórum, onde hoje há um imóvel sem qualquer edificação, próximo a duas pequenas casas inventariadas. Na reunião anterior havia sido 
apresentado o mesmo projeto, porém o conselho decidiu que estavam faltando foto inserções, para que o projeto fosse aprovado. O representante da Renato Melo 
Arquitetura, empresa responsável pelo projeto, Arquiteto e Urbanista Renato Melo apresentou então, as foto-inserções complementares,  proporcionando a visão do 
projeto após construído. Os pontos de visada seriam da lateral esquerda do fórum, com a visão no sentido da rua Ana Aleixo para a Matriz de São Gonçalo, no Centro 
de Contagem, acima do local onde se localizam as citadas casas inventariadas. Segundo o representante da empresa, Renato Melo, o prédio não trará comprometimen-
to ao patrimônio de Contagem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Alexandra Ponsá então deu prosseguimento  à reunião e apresentou o item três da pauta e 
apresentou o calendário anual das reuniões ordinárias do COMPAC, Alexandra Ponsá disse que a proposta é permanecer com as reuniões na primeira quarta-feira do 
mês, no período da manhã e que foi feito levantamento das datas que coincidirem com feriados na semana. Nestas datas as reuniões serão marcadas para a quarta-
feira seguinte . Disse ela também que os conselheiros solicitaram que as reuniões aconteçam sempre na sala multimeios ou no auditório da prefeitura de Contagem. As 
datas das reuniões ordinárias foram marcadas então para os dias dez de maio, sete de junho, cinco de julho, dois de agosto, três de setembro, quatro de outubro, oito 
de novembro e seis de dezembro do ano de dois mil e dezessete. Foi aprovado então, de forma unânime, pelos conselheiros o calendário para as reuniões ordinárias e a 
mudança do local das reuniões. Foi então dada continuidade à reunião e apresentou-se o item quatro da pauta, que versava sobre o empreendimento na rua Rita 
Camargos Cunha, nos lotes 14 e 15, na quadra 7, do bairro São Gonçalo. Alexandra disse que o empreendimento não tem um bem tombado e nem inventariado em 
suas proximidades e como o terreno é em declive não causa qualquer impacto visual, a qualquer patrimônio do município e não existem árvores jabuticabeiras no 
terreno. Aluízio André Lima, representando a Construtora M.M Pereira Ltda, construtora responsável pelo projeto, tomou a palavra e explicou o projeto, dizendo 
tratar-se de um projeto de cinco casas, em dois lotes, afirmou ainda que não há jabuticabeiras no terreno. Não ocorreu restrições ao projeto e os conselheiros 
aprovaram-no por unanimidade. Deu-se continuidade à reunião, apresentando o item cinco da pauta. Alexandra Ponsá informou tratar-se do projeto localizado na Rua 
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Bernado Monteiro, número seiscentos e cinquenta e nove e seiscentos e sessenta e sete. O projeto passou pelo conselho  no ano de dois mil e doze e foi aprovado. Foi 
dito que o conselho aprovou o projeto e ficou determinado que fossem mantidas no terreno quatro jabuticabeiras. Alexandra Ponsá disse que o projeto retornou ao 
conselho devido a pequenas mudanças internas, mas que durante a avaliação do projeto, foi detectado que as jabuticabeiras foram cortadas e o terreno fora limpo. 
Nélio Murilo Sanches disse, que em pesquisa junto ao Conparq, foi constatado que houve supressão de várias árvores. Antônio Pereira, representante da Construtora, 
tomou a palavra explicando que foi orientado pela Conparq, que havia alvará de execução o projeto, que a partir da aprovação do COMPAC tinha convicção que o 
projeto estava pronto e que então poderia cortar as jabuticabeiras, informou que já recebeu multa pelas árvores que cortou. O conselheiro Alex Ferreira disse  que foi 
definido em Parecer a preservação das jabuticabeiras, quando foi aprovado o projeto e que ele não poderia cortar as jabuticabeiras e que Antônio Pereira, representante 
do projeto, estava ciente da manutenção das quatro jabuticabeiras e, mesmo assim, fez a supressão. A conselheira Marília Palhares perguntou como estava a situação 
do terreno atualmente. Antônio Pereira diz que algumas casas já estão em processo de finalização. A conselheira Marília Machado então, propôs o replantio na área 
afetada além da cobrança de multa. O conselheiro Alex Ferreira perguntou se são quatro jabuticabeiras. Alexandra Ponsá confirma que são quatro jabuticabeiras. O 
conselheiro João Flores disse que a multa é sempre em dobro, que como foram suprimidas quatro jabuticabeiras, deveriam ser plantadas oito mudas. O conselheiro 
Thomaz Braga propôs que quatro jabuticabeiras sejam plantadas no terreno do empreendimento e quatro no terreno da praça das Jabuticabas, visto que cinco 
jabuticabeiras estavam morrendo naquele local. O conselheiro João Flores sugeriu que se aplicasse a multa mínima de dez mil reais e que ocorresse o plantio de oito 
jabuticabeiras. O conselheiro Felipe Bicalho disse que o conselho não está punindo rigidamente como determina a lei, que a multa seria de dez mil reais por jabuticabei-
ra, que teria então que ser quarenta mil reais a multa. Felipe Bicalho questionou as punições para outros projetos que porventura cortassem vinte jabuticabeiras se a 
multa seria de dez mil reais do mesmo modo. A conselheira Isa de Oliveira sugeriu uma multa de dez mil reais por cada jabuticabeira, e mais dez por cento da multa 
mínima para cada jabuticabeira cortada, totalizando então treze mil reais. O conselheiro Thomaz Braga sugeriu a aplicação de dez mil, multa mínima e diz para 
primeiro votarem o valor e depois quantas mudas serão plantadas. Disse, então, as propostas são de dez mil reais como multa mínima ou a proposta de treze mil reais. 
O conselheiro Thomaz Braga então perguntou quem era a favor que se plantasse seis jabuticabeiras no terreno do projeto e cinco na praça da jabuticabeira (totalizando 
onze mudas de jabuticabeira) mais a multa mínima de dez mil reais. Foram seis favoráveis dos nove conselheiros presentes. Dois conselheiros votaram contra. O 
conselheiro Felipe Bicalho foi contra as duas propostas e disse que o conselho deveria criar parâmetros para multas sobre as jabuticabeiras. O conselho então 
concordou que nas próximas reuniões devem ser estabelecidos parâmetros. Nélio Murilo Sanches, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e 
Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (Fundac) então aproveitou para citar o empreendedor sobre a aplicação da multa e a discussão sobre a forma de 
pagamento. O conselho então determinou que a multa será de  plantio de seis mudas de jabuticabeiras no terreno do projeto, mais cinco mudas de jabuticabeiras na 
praça das Jabuticabas, mais dez mil reais de multa mínima que deve ser paga em um prazo de até trinta dias, a vista, com destinação ao FUMPAC. O responsável pelo 
projeto concordou com o que foi aprovado pelo conselho. Alexandra Ponsá deu então prosseguimento na reunião e iniciou a discussão do item seis da pauta. 
Alexandra Ponsá disse que houve supressão de jabuticabeiras na região do bairro Nacional, em uma área cujo nome é Chácara Cutia e que a supressão foi feita pela 
construtora AP Ponto. Alexandra explica que a empresa AP Ponto trouxe um levantamento florístico, no primeiro projeto aprovado pelo conselho. E foi determinado 
pelo conselho um transplantio de uma jabuticabeira dentro da área do projeto. O Parecer do Compac solicitou à empresa um relatório técnico de acompanhamento do 
transplantio da jabuticabeira, contendo fotos. Alexandra Ponsá disse que quando o relatório foi entregue foi constatado que a foto constante do processo não era a 
mesma jabuticabeira que foi transplantada. Alexandra Ponsá disse que questionou a empresa AP Ponto, que justificou na época que a jabuticabeira era a mesma, 
porém havia sido podada. Alexandra Ponsá disse que as imagens eram claras e tinham diferenças enormes entre as duas jabuticabeiras. Após muita insistência, o 
engenheiro responsável pelo projeto admitiu que a jabuticabeira morreu e a foto era de uma nova muda que fora plantada. Alexandra Ponsá disse que pediu um 
relatório técnico e fotográfico do porque e como a jabuticabeira morreu, a empresa então disse que não fizeram esse relatório. Nélio Sanches salientou que as 
obrigações com o Conparq, a empresa já havia cumprido. O conselheiro Alex Ferreira disse que a empresa tinha a informação de que deveria preservar a árvore. A 
representante Luciana Corsini, que estava representando a AP Ponto, disse que não acompanhou o processo, mas que a empresa recebeu a permissão de corte de 
árvores e que tudo foi feito dentro do que foi estabelecido, no prazo correto. Ela diz que foi permitido o transplante da jabuticabeira, porém a árvore morreu. Luciana 
Corsini defendeu a empresa, dizendo que foi mais uma falta de maldade, falta de conhecimento da empresa. E que como a jabuticabeira não resistiu, houve uma boa 
intenção, visto que imediatamente plantaram uma nova jabuticabeira no local. A conselheira Marília Palhares perguntou sobre a saúde da nova jabuticabeira. Os 
conselheiros entraram em acordo de que houve uma negligência por parte da AP Ponto, pois a empresa estava ciente de que deveria existir um relatório técnico do 
transplante da jabuticabeira e que a mesma, então, omitiu a perda da jabuticabeira e ainda tentou induzir a erro os conselheiros com o plantio de uma outra 
jabuticabeira com idade bem inferior a que fora suprimida do local. A representante da AP Ponto, Luciana Consini propôs uma alternativa de plantio de uma nova 
jabuticabeira, da mesma espécie e de porte parecido com a jabuticabeira que morreu no terreno. Luciana ainda disse que não houve desrespeito com o conselho. Que o 
que aconteceu foi uma displicência da parte da empresa. O conselheiro João Flores disse que o conselho acabou de multar, com a multa mínima, uma empresa de 
menor porte que a AP Ponto, e que o caso se assemelhava com o caso anterior. João Flores disse que não tem como aplicar uma multa em uma empresa, e em outra 
não. A representante da AP Ponto, Luciana Corsini diz que o caso anterior é diferente, pois não foi descumprido o que foi estabelecido pelo conselho. A conselheira 
Marília Machado disse  que a gravidade estaria no fato da empresa ter omitido os fatos acontecidos e ainda terem plantado outra, iludindo sobre a veracidade da 
situação. O conselheiro Thomaz Braga propôs para os conselheiros a multa mínima de dez mil reais mais o plantio de uma jabuticabeira da mesma espécie e mesmo 
porte no terreno do projeto. O conselheiro Paulo Agostini disse que a multa está sendo aplicada não pela morte da jabuticabeira mas sim pela omissão e pela falta de 
relatório técnico. A representante da AP Ponto, Luciana Corsini propôs o valor da multa de dez mil reais, descontando o valor da nova muda de jabuticabeira que será 
plantada. O conselheiro Felipe Bicalho disse que isso não poderia acontecer porque a multa mínima estabelecida por lei é de dez mil reais. Nélio Sanches disse que é 
necessário o envio de um relatório técnico trimestral das jabuticabeiras plantadas. Nélio Sanches disse que o prazo de pagamento da multa será de trinta dias. O 
conselheiro Paulo Filho perguntou para os membros do conselho o que acontecerá se o prazo for descumprido. O conselheiro Thomaz Braga disse que no parecer 
constará que o descumprido, será considerado reincidência e será cobrado mais uma multa. O conselho deliberou que deverá ser cobrado à empresa AP Ponto dez mil 
reais (R$10.000,00) e o plantio de uma muda de jabuticabeira da mesma espécie e porte da que foi suprimida e a multa deverá ser paga em até trinta dias. A 
representante da AP Ponto, Luciana Consini, ficou ciente da decisão do conselho, tendo a empresa sido dada como citada sobre a penalidade aplicada. Deu-se 
prosseguimento à reunião passando a abordar o item sete da pauta. Alexandra disse que o Conselho aprovou o projeto da reforma da capela de Nossa Senhora de 
Fátima no bairro Praia, porém ficou pendente uma foto inserção, visto que quando foi apresentado o projeto, houve falhas de escala. A representante da Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, Dayane Santos Coelho, apresentou as foto-inserções já na escala correta. Alexandra Ponsá disse que a capela é um bem inventariado, e que 
um temporal arrancou suas telhas. Dayane Coelho disse que o projeto não é apenas dela e que toda comunidade está participando. Alexandra Ponsá disse que no 
processo há um abaixo-assinado da comunidade e um parecer do setor da Cúria Metropolitana, responsável pelo inventário. O conselheiro Alex disse que na sua 
opinião não havia necessidade da demolição da Igreja. A conselheira Marília Machado destacou a importância da participação da comunidade nas decisões sobre a 
intervenção na capela, bem inventariado pelo município. O conselheiro Thomaz Braga colocou o ponto em votação e o conselho aprovou de forma unânime o projeto. 
Alexandra Ponsá prosseguiu e apresentou o item oito da pauta, referente à colocação de faixas na porta da igreja Matriz e da igreja do Rosário. O conselheiro Felipe 
Bicalho disse que o conselho sempre fica em uma indecisão se as faixas e barraquinhas são permitidas ou não na porta das igrejas. Ele diz também que as barraquinhas 
precisam de autorização tanto do conselho como da prefeitura. Alexandra disse que houve um problema sério com a Igreja do Rosário, pois o padre marcou uma festa 
no mesmo dia da festa da comunidade dos Arturos, colocando pula-pula e brinquedos infláveis no adro da igreja. O conselheiro Felipe Bicalho disse que o conselho 
deve decidir então se as faixas e barraquinhas podem ser permitidas ou não, pois o conselho abre muitas exceções. A conselheira Isa de Oliveira disse que já foi 
notificado que não poderia faixa e que está acontecendo recorrentemente. A conselheira Isa de Oliveira disse também, que devem conversar com o padre, e que se 
continuar o problema a solução é ser multado com a retirada das faixas e um valor de multa. A conselheira Marília Machado diz que o conselho deve estabelecer um 
critério de colocação de faixas e uma punição para eventuais desrespeitos à norma que será criada, indicando o que será permitido . Nélio Sanches disse que notifican-
do o padre, haverá um constrangimento, pois não há como notificar todas as pessoas do município que instalam placas e faixas. Alexandra Ponsá disse que o artigo 
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143 diz que: Sem prévia autorização do Conselho Municipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural de Contagem – COMPAC, não poderá na vizinhança da 
coisa tombada realizar intervenções que alterem sua ambiência histórica e paisagística, a saber: impedimento ou redução de visibilidade, altimetria e volumetria 
concorrentes ao de bem em questão, colocar anúncios ou cartazes sob pena de ser mandada destruir a obra irregular ou retirar o objeto, impondo-se, neste caso, multa 
de 50% (cinquenta por cento) do valor do mesmo objeto. O conselheiro Felipe Bicalho disse que as barracas devem ter alvará de instalação da prefeitura, que se 
acontecer algo com as barracas, por exemplo explosão de botijão de gás, caso permitidas, a culpa recairá sobre o conselho. O conselheiro Thomaz Braga propôs a 
entrega de uma notificação e uma conversa com os dois padres das duas igrejas. O conselho aprovou por unanimidade uma notificação e uma reunião com os 
responsáveis pela igreja. O conselheiro Thomaz Braga agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC, já 
que não havia nenhum assunto a mais para se tratar. Eu Victor Luiz Magalhães de Pinho Gandra, estagiário da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio, 
redigi a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.

Thomaz dos Mares Guia Braga
Alex Levy Ferreira
Isa Maria Marques
João Flores Alkmim
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho
Paulo Roberto Agostini Filho 
Mario Fabiano da Silva Moreira
Marília Palhares Machado
River Junior Bessa Soares,

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 DO COMPAC
Ao décimo dia do mês de Maio de 2017, às 9 (nove) horas, reuniram-se no auditório da prefeitura Municipal de Contagem os membros do Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural (COMPAC); Alex Levy Ferreira, representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU); Isa Maria Marques, titular, 
representando o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG); Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, titular, representante da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB – Seção Contagem); Flávia de Oliveira Pinto Lara, suplente, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Seção Contagem); 
João Flores Alkmim suplente representante da Fundação Cultural de Contagem (Fundac), Marília Palhares Machado titular, representante titular do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG); Thomaz Braga, titular, Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de 
Contagem (Fundac);Fabiana de Fátima Vieira, Suplente, representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN ; Paulo Roberto Agostini 
Filho, representante da Procuradoria-Geral do Município e os convidados, Weverson Alves Casaes representante da (construtora Escala); Adriana Ávila, representante da 
(construtora Escala); Rebeca Bravo, representante da (construtora Escala); Nara Mendes, representante da (Acessória jurídica FUNDAC); Luíza Bruna, representante, da 
(Coordenadoria de Patrimônio); Daniela Graciane Diniz, representante do (Fórum Popular de cultura de Contagem); Paulo Márcio dos Santos Maia, representante da 
(Paraopeba Participação Ltda); Juliana Maria da Silva, representante da (Comunidade Santo Antônio - Morro Redondo); Eliene Soares dos Santos, representante da 
(Comunidade Santo Antônio - Morro Redondo); Wédila Aparecida da Silva, representante da (Comunidade Santo Antônio - Morro Redondo); Francisco Brasil, 
representante da (Construtora Direcional); Nélson Ormeira, representante da (Construtora Direcional); Gustavo Dias de Castro, representante (Construtora 
Totten);Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, suplente, geógrafa e representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação 
Cultural de Contagem (Fundac); Nélio Murilo Sanches, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem 
(Fundac) Leandro Freitas estagiário da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural (Fundac); Victor Luiz Magalhães Pinho Gandra, estagiário da 
Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural (Fundac). Totalizando 09 (nove) conselheiros, sendo 6 (seis) titulares e 3 (três) suplentes e ainda 13 (treze) 
convidados, estando o quórum completo, depois de serem todos convocados por comunicado, via correio eletrônico. Iniciou-se então a reunião, com a seguinte pauta: 
Informes: - 1ª. Informe sobre a denúncia demolição de uma casa antiga na Rua Manoel Pinheiro Diniz n 411. 2ª; informe sobre a visita do grupo de trabalho ao Centro 
de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem; 3ª Oficio enviado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, sobre o cumprimento do Termo  de 
Compromisso Aditivo 015/12 sobre o Empreendimento Imobiliário Ferroeste; 4ª Oficio recebido da Comunidade Santo Antônio, Alameda dos Coqueiros sem número 
- Morro Redondo – Paróquia São Domingues – Contagem – MG. Pontos de pautas. 1º ponto, assinatura da ata da 2ª reunião ordinária. 2º ponto, projeto comercial da 
Rua Coronel Augusto Camargos, 440, Central Parque; 3º ponto, movimentação de terra e supressão de árvores da área onde se localizam sítios arqueológicos, inscritos 
no IPHAN e inventariados pelo Município; 4º ponto, definição de multa para projeto residencial de 12(doze) pavimentos, totalizando 46 unidades na rua Edimir Leão nº 
455, esq. com Rua Capitão Joaquim Antônio da Rocha Paixão; 5º ponto, apresentação e discussão sobre guarda-corpo do Centro Cultural, junto com os representantes 
da Escala Empreendimentos Ltda.: O conselheiro Thomaz Braga iniciou a reunião e leu o primeiro informe, que se refere a denúncia de demolição de uma casa antiga, 
na Rua Manoel Pinheiro Diniz, 411. O conselheiro Thomaz Braga explicou aos demais conselheiros que a representante da Coordenadoria, Nélio Murilo Sanches, 
conversou por telefone com o setor responsável pela fiscalização de obras e que foi constatado que não havia nenhuma autorização para tal demolição, após isso o 
representante da Coordenadoria Nélio Sanches, enviou um e-mail, solicitando que um fiscal fizesse uma visita ao local, para fazer a verificação e o COMPAC está 
aguardando a devida documentação, para  que se tome as medidas cabíveis. O conselheiro Thomaz Braga leu segundo informe, que se refere a visita de grupo de 
trabalho ao Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem e passou a palavra a representante da Coordenadoria Alexandra Ponsá, que disse que foi 
realizada uma visita, na segunda feira dia 10/05/2017 e que gostaria de propor aos conselheiros que tal informe se tornasse ponto de pauta para reunião aquela mesma 
reunião, fazendo-se a apresentação do que foi levantado, a fim de se ter uma discussão maior sobre o ponto, alterando-se então a pauta, para se discutir o segundo 
ponto, ao final da reunião, todos os conselheiros concordaram. O conselheiro Thomaz Braga iniciou o terceiro informe que se referia ao Oficio enviado pelo Secretário 
de Desenvolvimento Urbano, sobre o cumprimento do Termo aditivo 015/12 – sobre Empreendimento Imobiliário Ferroeste, A representante da Coordenadoria 
Alexandra Ponsá disse que esse informe se refere também ao informe anterior, por tanto seria tratado no último ponto da reunião. O conselheiro Thomaz Braga leu o 
quarto informe, que se referia ao Oficio recebido da Comunidade Santo Antônio, Alameda dos Coqueiros sem número - Morro Redondo – Paróquia São Domingues 
– Contagem – MG. e passou a palavra à representante da Coordenadoria Alexandra Ponsá, que disse que nenhum dos representantes estavam presentes e explicou aos 
demais conselheiros que o ofício enviado solicitou que a questão da pavimentação da via de acesso fosse pautado. Alexandra Ponsá disse que o acesso à capela é muito 
difícil e quando foi realizado o tombamento essa autorização de calçamento já estava contemplada. O conselheiro Felipe Bicalho explicou para os demais conselheiros 
as dificuldades de acesso que possui o local e explicou que de acordo com o ponto de vista jurídico, a paróquia deveria ser notificada, para que a mesma providenciasse 
a melhoria do acesso. A representante da Coordenadoria Alexandra Ponsá informou aos conselheiros que uma das solicitações dos responsáveis pela paróquia, era de 
que o Fundo municipal de Proteção do Patrimônio Cultural (Fumpac) custeasse parte das obras. O conselheiro Alex Levy sugeriu que, primeiramente, os responsáveis 
apresentassem um projeto, para que depois fosse avaliada sua viabilidade. A conselheira Isa Marques também questionou a ausência de um projeto. A representante da 
Coordenadoria Alexandra Ponsá explicou que tal solicitação já havia sido feita para os responsáveis pela paróquia, mas não tinha ainda sido apresentado, mas que de 
acordo com os responsáveis já existe um projeto. A representante da Coordenadoria Alexandra Ponsá então explicou aos conselheiros que solicitara o projeto aos 
responsáveis, e quando entregue o projeto, o mesmo será colocado como ponto da reunião. O conselheiro Thomaz Braga iniciou a reportou-se então ao primeiro ponto 
de pauta, que se referia a assinatura da lista de presença dos conselheiros e convidados. Todos os presentes haviam assinado. O conselheiro Thomaz Braga leu o 
segundo ponto da pauta se referia a projeto comercial, na Rua Coronel Augusto Camargos, 440, Central Parque, em Contagem/MG, o conselheiro Thomaz Braga passou 
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a palavra à representante da Coordenadoria Alexandra Ponsá, que explicou aos conselheiros que foi solicitada a presença de um representante da empresa, para que 
fossem esclarecidas as dúvidas geradas pelo projeto, mas o empreendedor não apareceu e nem mandou representante. Foi dito que fora apresentado um documento 
de solicitação de regularização da construção e quando foi analisado o documento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que foi encaminhado para a 
Coordenadoria de Patrimônio, constatou-se que era necessário um documento de Aprovação Inicial que não constava do processo. O representante da Coordenadoria 
Nélio Murilo disse aos conselheiros que a obra era passível de multa e explicou aos conselheiros que já existia no local uma construção, mas foi implantado um novo 
projeto e propôs aos conselheiros que fosse dado um prazo maior, para o responsável do empreendimento para maiores explicações. O Conselheiro Felipe Bicalho 
sugeriu notificar a empresa, já que mesma não se manifestou no prazo legal. O conselheiro Felipe sugeriu notificar o empreendedor para que ele tenha um prazo de 30 
(trinta) dias para se defender. A conselheira Marília sugeriu que, para as próximas reuniões, fossem enviados aos conselheiros um documento com dados dos projetos 
que forem apresentados, a fim de que os conselheiros tenham um entendimento melhor sobre cada ponto de pauta a ser discutida. O conselheiro Thomaz Braga 
explicou que concorda com tal solicitação e que já havia discutido o assunto com os representantes da Coordenadoria, Alexandra Ponsá e Nélio Murilo, mas que ainda 
não o fez, porque não houve tempo hábil, mas que tal sugestão será atendida. O conselheiro Felipe sugeriu, que para próxima reunião, fosse colocado como ponto de 
pauta a discussão sobre a designação de um relator para projetos futuros o representante da Coordenadoria, Nélio Murilo, disse que um grupo de trabalho, formado 
em 2016, elaborou uma deliberação e que a mesma será encaminhada para todos os conselheiros, todos os conselheiros aprovaram o encaminhamento. O conselheiro 
Thomaz Braga leu o terceiro de pauta ponto que se referia a movimentação de terra e supressão de árvores em área onde se localizam sítios arqueológicos inscritos no 
IPHAN e inventariados pelo Município, e passou a palavra a representante da Coordenadoria Alexandra Ponsá que explicou aos conselheiros todo o processo feito no 
ano de 2016, quando, após a Coordenadoria tomar conhecimento dos sítios arqueológicos, enviou ofícios para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Conparq e Conselho Municipal de Meio Ambiente, dando ciência do fato e solicitando que qualquer 
empreendimento para o local passasse antes pelo Compac e que, após o envio desse ofício, foi concedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
autorização para movimentação de terra em área pertencente à empresa Ello S/A. O conselheiro Alex Levy sugeriu a aplicação de multa, já que a empresa tinha 
conhecimento dos sítios arqueológicos, o conselheiro Alex Levy ressaltou que a empresa não pode falar que desconhecia os sítios arqueológicos, pois foi ela própria  
quem contratou a pesquisa arqueológica, que acabou por noticiar a existência  dos sítios. O mesmo conselheiro sugeriu que o Conselho enviasse uma carta alertando a 
secretaria de meio ambiente para atentar melhor sobre essas situações que são recorrentes, o Conselheiro Nélio Murilo explicou que tal procedimento já fora adotado 
e, pelo visto, não surtiu nenhum efeito prático. A representante da Coordenadoria, Alexandra Ponsá, explicou aos conselheiros sobre a localização das áreas onde 
existem a dita proteção e a situação de todo o processo. O conselheiro Alex Levy disse que é  importante enfatizar para os demais conselheiros que, além dos sítios 
encontrados na área pertencente a  Ello S/A, foi encontrado, também, sítios na área pertencente a Empresa Paraopeba Participações Ltda, mais precisamente, no 
loteamento Estância do Lago e que este é o único sítio arqueológico indígena identificado até o momento, dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelo que 
deve se ter um zelo maior por esta área. O representante da Empresa Paraopeba, solicitou a palavra, que foi concedida, e justificou que se houve impacto, esse foi 
mínimo, pois não houve nenhum arruamento na área. O conselheiro João Flores explicou que em sua opinião, não houve a preservação necessária do bem e que não 
concorda com a colocação do representante da empresa, quando diz que não houve impacto sobre bem, já que não foi preservado o seu entorno, na sua opinião, o 
conselho deve ter uma atenção maior com a aprovação de tal projeto, pois o conselho pode vir a ser responsabilizado, no futuro, por este deferimento. Na sua opinião 
deve ser estabelecido um perímetro de entorno de pelo menos 30 a 50 metros a fim de proteger o local. A conselheira Marília Palhares explicou que hoje, no estado de 
Minas Gerais exige-se uma declaração do IPHAN e do IEPHA, e que o IEPHA que determina o tipo de ação que terá que ser desenvolvida mas, que o principal responsá-
vel por zelar por esta área é o Município. A representante da Coordenadoria Alexandra Ponsá, explicou que recebeu um documento falando sobre o sítio em questão  e 
que o empreendedor, em uma reunião, na Casa de Cultura Nair Mendes Moreira, foi informado de que o resgate deveria ser submetido a aprovação do Compac, pois o 
Município deveria ser consultado quanto ao resgate, e como se daria esse resgate. Informou também que em 2016, foi solicitada ao representante da Empresa Paraope-
ba Participações Ltda, Wellington Pierazolli, uma visita técnica com a presença de um arqueólogo e que a visita foi marcada, mas o arqueólogo não compareceu. A 
conselheira Marília Palhares se manifestou dizendo que neste caso, como se está falando de objetos, deveria ser feito uma prospecção por um arqueólogo e o 
consequente projeto de salvamento. A representante da Coordenadoria Alexandra Ponsá explicou que já existe um relatório e que poderia enviá-lo aos conselheiros. O 
representante da Coordenadoria Nélio Sanches, manifestou-se, dizendo que seria importante tomar uma providência agora para que a obra não interfira no local do 
sítio arqueológico. O conselheiro João Flores se manifestou mais uma vez preocupado, pois, no mapa apresentado, podia se ver o arruamento em torno do empreendi-
mento. A conselheira Marília Palhares explicou aos conselheiros como se daria o processo de proteção aos sítios arqueológicos. Alexandra Ponsá sugeriu que fossem 
definidas deliberações para a questão dos sítios, para próxima reunião, sendo: 1.Envio de um ofício ao IPHAN; 2. Solicitar a empresa a suspensão da obra e do resgate 
até a próxima reunião; 3. Marcar uma visita na área; 4. Solicitar a presença do arqueólogo responsável para próxima reunião. Todos os conselheiros votaram a favor do 
encaminhamento. A conselheira Isa Marques perguntou ao senhor Paulo Maia, se já tinham iniciado o resgate e ele respondeu que não. A representante da Coordena-
doria Alexandra Ponsá disse que então seria melhor que esperassem a visita do Compac e a próxima reunião para começar. Foi solicitado, então, ao Senhor Paulo Maia, 
da Empresa Paraopeba Participações Ltda, a suspensão de qualquer atividade no sítio indígena e, principalmente, o resgate. Alexandra perguntou quem teria interesse e 
estaria disponível para realizar a visita no terreno. Os conselheiros, Isa Maria, Felipe Bicalho, Nélio Sanches, Thomaz Braga se habilitaram para participar da visita. A 
representante da Coordenadoria Alexandra Ponsá explicou que essas definições eram para este empreendimento da Empresa Paraopeba Participações Ltda, e que a 
outra parte do ponto de pauta, diz respeito as ruínas do casarão da fazenda Abóboras e do valo das pedras, além da movimentação de terra, nessa proposta feita pelo 
conselheiro Alex Levy, segundo a qual, seria enviado um novo ofício para todas as secretarias, com cópia do ofício enviado em maio, além de uma notificação 
solicitando tudo que fosse colocado o escoramento, fosse feito recolhimento de todas as peças da casa, faria-se uma cobertura, entre outros pontos e ser verificado. O 
conselheiro João Flores disse que diante disso caso não seja cumprido a notificação, cabeira uma multa. O representante da Coordenadoria Nélio Sanches se manifestou 
dizendo que nesse momento o correto seria o envio da notificação para que o bem seja conservado, e que a posteriori fosse discutida uma multa. A representante da 
Coordenadoria Alexandra Ponsá, explicou que seria verificado também a notificação enviada anteriormente pelo conselho, foi recebida pela empresa. O conselho 
deliberou então reencaminhar ofício às secretarias e uma notificação ao proprietário, Ello S.A. Todos os conselheiros aprovavam. O conselheiro Thomaz Braga leu o 
quarto ponto de pauta, que se refere a definição de multa para projeto residencial de 12(doze) pavimentos, totalizando 46 unidades na rua Edimir Leão, 455 esq. com 
Rua Capitão Antônio da Paixão. O representante da Coordenadoria Nélio Sanches explicou para os conselheiros todo o processo do projeto, e que o terreno passou por 
uma terraplanagem, antes de passar pelo conselho, e que, após discussão pelo conselho, havia ficado definido a aplicação de uma multa, ficando pendente para a 
reunião do dia 10/05/2017 a definição do valor da multa a ser aplicado, e que também foi solicitado para esta reunião a presença do representante do empreendimen-
to. O representante da empresa pediu a palavra, que foi concedida, e informou aos conselheiros que a empresa já havia sido multada por outro órgão, e que, em sua 
opinião, não é necessário a aplicação de duas multas. O conselheiro Alex Levy, explicou ao representante da empresa que a multa aplicada era setorizada, e que, cada 
órgão era independente para aplicação da multa, no que lhe coubesse. O conselheiro Felipe Bicalho disse que o projeto discutido está sujeito as sanções previstos na 
legislação do Município, e que em cada órgão que fosse necessário a apresentação do projeto, ser fosse descoberta alguma infração, o mesmo teria independência para 
aplicação de multa para tal infração. O conselheiro Paulo Agostini disse que a multa aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, foi uma 
multa por movimentação de terra e classificada como infração de natureza leve, quando a multa cabível pode ser no valor de RS 377,11 (trezentos e setenta e sete  
reais e onze centavos) até RS 7.000,00 (sete mil reais) e explicou que o conselho aplica  a mesma situação, disse também que a empresa não recorreu e fez um 
requerimento dizendo que estava de acordo com o pagamento da multa, pediu para fazer o pagamento da multa e de fato fez o pagamento da multa, ou seja a 
infração la na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade está solucionada. Agora a empresa está sendo julgada pelo Conselho, devido a uma 
intervenção feita em uma área que não pode ser modificada, sem autorização do órgão competente, que é o Compac, então o fato pode ser parecido, mas não é o 
mesmo, pois nesse caso se a multa fosse aplicada, esta será de outra natureza, mas não ambiental. A conselheira Marília Palhares, se manifestou sugerindo uma melhor 
discussão dos órgãos sobre a definição da multa a ser aplicada ao empreendedor. O conselheiro Felipe Bicalho explicou que do ponto jurídico, isso seria impossível, 
porque cada órgão tem sua legislação própria. A conselheira Isa Maria e o representante da Coordenadoria de Patrimônio, Nélio Murilo, manifestaram-se sobre a 
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questão do dano que o empreendimento pode ter causado ao Município, já que é impossível saber que tipo de vegetação ou imóvel, poderia haver no terreno, Isa 
Maria também sugeriu que este valor da multa fosse discutido em um grupo de trabalho. O conselheiro Thomaz Braga, questionou se já não seria melhor definir-se ali 
o valor da multa a ser aplicada pois, essa discussão geraria um acúmulo de trabalho para demais reuniões, além do fato de poder liberar a empresa para continuar suas 
atividades. O conselheiro Felipe Bicalho então, sugeriu a aplicação de uma multa no valor de RS 30.000,00 (trinta mil reais) baseado nos critérios discutidos em reunião 
anterior do conselho. A conselheira Isa Maria sugeriu esperar a discussão do valor da multa na reunião que aconteceria. O conselheiro Alex Levy, sugeriu que a obra 
fosse liberada com a ressalva de que seria multada porém, o valor de tal multa ainda seria discutida, dessa forma o valor da multa aplicada poderia ser discutida de 
forma mais lógica. O conselheiro João Flores propôs a criação de um grupo de trabalho, para melhor discussão e estabelecimento de algumas diretrizes para aplicação 
de multas. O conselheiro Thomaz Braga concordou com o encaminhamento sugerido pelo conselheiro João Flores, e perguntou quem gostaria de fazer parte deste 
grupo de trabalho. O conselheiros Paulo Augustine, Isa Maria, João Flores, Flávia de Oliveira, Felipe Gonçalves, Nélio Sanches e a assessora jurídica da Fundac, Nara 
mendes. Foi colocado em votação e todos aprovaram. O conselheiro Thomaz Braga leu o 5ª ponto de pauta referente a apresentação e discussão sobre guarda-corpo 
do Centro Cultural, junto aos representantes da Escala Construções Empreendimentos. O conselheiro Thomaz Braga passou a palavra aos representantes da empresa 
Escala Engenharia e Empreendimentos Ltda, que fizeram a apresentação da contraproposta da empresa. A advogada da empresa Rebecca Bravo explicou aos 
conselheiros todo o processo pelo lado jurídico e passou a palavra a Arquiteta da empresa, Adriana Avila, responsável pela elaboração da contraproposta e que fez a 
apresentação dessa para os conselheiros. Alexandra Ponsá fez um histórico do processo e disse que o conselho deliberou pela medida punitiva, pela reincidência, pois a 
Escala Construções Empreendimentos Ltda, iniciou no ano de 2012, obras na rua Capitão Antônio Joaquim da Paixão, 303, bairro Sede, construção sem antes adotar os 
trâmites de aprovação estabelecidos pelo Município, incluindo-se a ausência de aprovação pelo Compac, já que o terreno se localiza dentro de área incluída na Aiurb3 
e, na época, a empresa fora advertida. Alexandra Ponsá disse também que, em 2013 a Escala Construções Empreendimentos iniciou construção de edificação comercial 
rua Coronel João Camargos, número 56, bairro sede, Contagem/MG, também sem a devida  aprovação do Conselho. O conselheiro Alex Levy, contestou todas as 
justificativas apresentadas pela empresa, discordando dos representantes da empresa. O conselheiro João Flores, pediu para que os conselheiros permitissem que a 
empresa se justificasse, a fim de que o conselho conseguisse entender melhor a proposta da empresa. O engenheiro responsável da empresa, explicou os materiais 
utilizados no projeto do guarda-corpo a ser instalado na calçada frontal ao Centro Cultural Francisco Firmo de Matos Filho e explicou que a empresa não conseguiria 
cumprir o prazo estipulado, tendo em vista que estavam com dificuldade em encontrar fornecedores e mão de obra qualificada para a execução do projeto anterior. O 
conselheiro Alex Levy, discordou do Engenheiro, explicando que qualquer serralheiro teria capacidade e qualificação para execução do último projeto aprovado. O 
conselheiro João Flores propôs que a empresa realizasse o projeto da forma como estava apresentando porém, ficando ciente e acordado, de que caso a empresa não 
conseguisse cumprir o prazo, a empresa receberia multa pesada. A conselheira Marília Palhares explicou que anteriormente, a pedido da empresa, o material havia sido 
modificado de forma garantir a visibilidade do bem e que a opção da atual proposta apresentada pela empresa, poderia prejudicar a compreensão da arquitetura do 
bem e que, na sua opinião, entre o projeto apresentado em reunião anterior e o projeto atual apresentado nessa reunião, então ela continuava a favor da implementa-
ção do projeto aprovado anteriormente. A advogada da empresa, justificou dizendo que a aplicação do material utilizado no projeto anterior, implicaria em um alto 
valor para empresa, e que a mesma estaria sendo penalizada com um valor muito alto. O conselheiro Alex Levy, explicou aos demais conselheiros que essa questão não 
era passível de discussão, porque desde o início foi trabalhado para que se chegasse a um projeto que atendesse ao interesse do Município, e que fosse viável para a 
empresa. Alex Levy explicou que o projeto foi alterado quatro vezes, visando beneficiar o dois lados. O conselheiro Alex Levy, explicou para os conselheiros como se deu 
todo o processo e que a empresa solicitou alterações quatro vezes e que, em todas, o Conselho ponderou e modificou o projeto e que o último projeto apresentado 
pela empresa, ficou orçado em RS 58.000,00 (cinquenta e oito mil reias) e que agora a empresa vem até o conselho mais uma vez, alegando que o valor estaria muito 
alto, orçado, hoje, em 90.000,00 (noventa mil reais), e que essa diferença de valores está relacionada ao fato da empresa não ter executado o serviço no prazo correto, 
na sua opinião o Município não poderia ser penalizado, aceitando que a empresa, mais uma vez, alterasse o projeto, sendo esta a quinta vez, e ainda aceitando a 
empresa utilizasse um material inferior ao apresentado no projeto da última reunião. O conselheiro João Flores propôs, novamente, que a empresa executasse o projeto 
apresentado reunião que ali se dava, com a ressalva de que caso não cumprissem o prazo, receberiam uma multa pesada. A conselheira Isa Marques, discordou do 
conselheiro João Flores e disse que, a seu ver, o Município não deveria arcar com esse prejuízo e aceitar, pela quinta vez, outra alteração do projeto. O conselheiro Alex 
Levy propôs que a empresa execute o último projeto passado e aprovado pelo conselho, ou se discutisse o valor da multa a ser aplicada. O conselheiro Alex Levy 
explicou que o que interessava para o conselho é que a empresa desse um prazo no qual fosse capaz de executar o serviço e propôs então um encaminhamento, que a 
empresa analisasse qual o prazo necessário para essa execução. A representante da empresa concordou com a proposta e solicitou ao Conselheiro Alex Levy, responsá-
vel pela elaboração do último projeto aprovado, que o  enviasse para a Escala Empreendimentos Ltda. os detalhes do sistema de fixação e construção do projeto. Ficou 
estabelecido a manutenção do projeto anteriormente aprovado e que o Conselheiro Alex Levy encaminharia o detalhamento do projeto anterior para empresa, e ficou 
definido, a princípio, um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a execução do projeto, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, caso a empresa necessitasse. Todos 
aprovaram o encaminhamento. O conselheiro Thomaz Braga leu o sexto ponto de pauta, referente ao Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem e 
passou a palavra à representante da Coordenadoria, Alexandra Ponsá que iniciou explicando aos conselheiros presentes que o museu do trabalhador já está em fase 
final das obras, restando apenas alguns itens a serem concluídos e que foi feita uma visita técnica, por um grupo de trabalho, para verificar a possibilidade de se fazer 
um recebimento parcial ou provisório da obra. Alexandra Ponsá explicou que existe um termo de compromisso, com todas as diretrizes que foram estabelecidas no 
Parecer 022/13 e uma medida punitiva estabelecida que foi estabelecida, em Parecer, à empresa por ter demolido 3(três) galpões sem a devida autorização. Como 
medida punitiva foi definido que a Direcional Engenharia deveria equipar e mobiliar, e prover acervo para o museu. Para cumprimento desta medida punitiva, foi 
solicitado que fosse elaborado um termo de ajustamento de conduta entre a empresa e o COMPAC e que nesse termo, o conselho ira listar as necessidades do local. 
Outro ponto foi a questão das obras, onde, em visita técnica, foi constatado pequenos pontos a serem corrigidos e, de acordo com a avaliação do grupo, foi pensada a 
possibilidade de se elaborar um Parecer Técnico que subsidiaria a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que se dê um atestado de cumprimento parcial da 
medida. Alexandra Ponsá explicou que o termo de compromisso, quanto ao mobiliário, deveria ser elaborado paralelamente. O representante da Coordenadoria Nélio 
Sanches explicou que no parecer que seria enviado a SMDU, já constaria esse termo de ajustamento de conduta quanto ao mobiliário. Alexandra Ponsá explicou que 
deve se ter definido também qual vai ser o uso do local, para que se possa fazer uma lista com os mobiliários corretamente. A conselheira Marília Palhares sugeriu que 
fosse dado um aporte financeiro depositado na conta do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural vinculado ao Centro de Memória, para aquisição de acervo em 
sintonia com o plano museológico e o funcionamento do museu pois tem receio de se criar uma lista de acervo sem critérios bem definidos. O conselheiro João Flores 
concordou com a sugestão da conselheira Marília Palhares. O conselheiro Alex Levi propôs que seja enviado o parecer para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, para que o empreendedor tenha o habite-se parcial e que, em próxima reunião, de acordo com o relatório que fosse apresentado, far-se-ia uma entrega 
definitiva . O conselheiro Thomaz Braga, perguntou aos demais conselheiros se todos estavam de acordo com, a proposta. Todos concordaram. O conselheiro Thomaz 
Braga agradeceu a presença de todos. Não tendo mais nada a se tratar, encerrou a reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - COMPAC, e eu, Leandro 
Freitas, lavrei e assinei a presente ata que será assinada por todos os presentes.

Alex Levy Ferreira
Fabiana de Fátima Vieira
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho
Flávia de Oliveira Pinto Lara
Isa Maria Marques de Oliveira
João Flores Alkmim
Marília Palhares Machado
Paulo Roberto Agostini Filho
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Thomaz dos Mares Guia Braga

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 14/06/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 12ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

14/06/2017 1209/2016 8017 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1210/2016 8018 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1229/2016 8065 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1230/2016 8066 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1231/2016 8067 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1233/2016 8070 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1234/2016 8071 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1242/2016 8093 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1246/2016 8119 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1251/2016 8136 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1252/2016 8137 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1253/2016 8138 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1254/2016 8089 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1255/2016 8090 DEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1217/2016 8030 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1218/2016 8033 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1219/2016 8034 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1220/2016 8036 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1239/2016 8058 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/06/2017 1243/2016 8094 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1244/2016 8101 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1247/2016 8121 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1248/2016 8126 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1249/2016 8129 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1250/2016 8131 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1259/2016 8102 INDEFERIDO  Consórcio Norte

14/06/2017 1260/2016 8103 INDEFERIDO  Consórcio Norte

14/06/2017 1261/2016        8104       INDEFERIDO  Consórcio Norte

14/06/2017 1262/2016 8105       INDEFERIDO  Consórcio Norte

14/06/2017 1263/2016 8107       INDEFERIDO  Consórcio Norte
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14/06/2017 1264/2016 8111 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1265/2016 8112 INDEFERIDO Consórcio Norte

14/06/2017 1266/2016 7588 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/06/2017 1267/2016 7589 INDEFERIDO Consórcio Sul

14/06/2017 1240/2016 8109 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

14/06/2017 1241/2016 8096 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

14/06/2017 1245/2016 8113 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

14/06/2017 1258/2016 8099 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 14 de Junho 2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º 
de novembro de 2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 23-06-2017 – CONCEDE o gozo de um mês de férias prêmio ao servidor EDUARDO MENDES GUEDES, matrícula nº. 21408-6, no período de 01/07/2017 a 
31/07/2017, conforme Processo Administrativo nº. 987/2017. 
Contagem, 28 de junho de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º 
de novembro de 2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 24-06-2017 – CONCEDE o gozo de um mês de férias prêmio ao servidor EULEER GUIMARÃES ZICA, matrícula nº. 23213-0, no período de 01/07/2017 a 
31/07/2017, conforme Processo Administrativo nº. 987/2017. 
Contagem, 28 de junho de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratificação - Dispensa de Licitação nº 26/2017, processo nº 39/2017. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, 
inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Favorecido: Ana Carolina Rocha Leão ME. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de arranjos de flores naturais para a realiza-
ção de eventos deste legislativo municipal. Cobertura Orçamentária: nº 01.031.0002.2109.33.90.30 – Material de consumo. Valor: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 
reais). Ratificado: em 27/06/2017, pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratificação - Dispensa de Licitação nº 27/2017, processo nº 41/2017. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, 
inc. II, da Lei nº 8.666/1993. Favorecido: Comercial Granja Verde Ltda ME. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais para pequenas reformas 
prediais deste legislativo municipal. Cobertura Orçamentária: nº 01.031.0002.2109.33.90.30 – material de consumo. Valor: R$ 2.837,40 (dois mil e oitocentos e trinta e 
sete reais e quarenta centavos). Ratificado: em 27/06/2017, pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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